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  :مقدمھ

  با سالم و عرض ارادت

خوب دوستان پیرو درخواست دوست گرامی مھدی عزیر و با توجه بـه تمـام گرفتـاری ھـایی کـه دارم       

گن فـن داشـته باشـیم تـا شـاید در      تصمیم بر ان شد تا به کمک دوستان یک کارگاه آموزشی تحلیلی با             

بعضی از مواقع عصای دست تحلیل ھای دوستان تریدر باشد و اگر عمری ھم باقی بود در ادامـه ھمـین               

تاپیک و در خالل بحث ھای آموزشی دوستان از تحلیل ھا خودشون ما رو بی بھره نزاشته تـا تـاپیکی پـر           

  . بار داشته باشیم

 دانند که جناب گن که بوده و چه کرده و چه دیدگاھی داشته و پایه           دوستان و اساتید گرامی ھمه می     

بنـابراین از گفـتن تاریخچـه و سرگذشـت و از ایـن        .و اساس تحلیل ایشان بر چه اصـولی بنـا شـده اسـت             

مسائل فاکتور گرفته و به سراغ انچه باید گفته شود می ریم ھر چند که به خاطر عدم وجود منابع موجود 

ھمچنین به خاطر اینکه خود گن ھم در گفتن فوت کوزه گری کارش کمی با رمز و راز سخن در این مورد و 

  گفته و یا اصال ان لم آخر رو نگفته

لذا خواھشمندم که دوستان دست به دست ھم داده و تجربیـات تریـد و تحلیـل ھایمـان رو روی ھـم              

  !!گذاشته تا شاید خدا رو چی دیدید دست گن رو ھم از پشت بستیم 

ما برای این که در پست بعدی بریم سر وقت آماده سازی مقدمات کار در اینجا بگم که دوستانی که            ا

به زبان اصلی تسلط دارند و مشتاق تھیه و خرید کتاب ھایی در این خصوص ھستند یـه نـیم نگـاھی بـه      

ــه         ــف نباشـــ ــالی از لطـــ ــه خـــ ــه کـــ ــر میرســـ ــه نظـــ ــند بـــ ــته باشـــ ــم داشـــ ــر ھـــ ــایت زیـــ   ســـ

  سایت تخصصی برای خرید کتاب و نرم افزار ھای تحلیل گن

com.wdgann.www://http  
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ھر چند که برای تحلیل گن نرم افزار ھای ویژه و به خصوصی ھستش که درصـد خطـای در مـشخص         

از انجایی که اکثر دوستان از نرم افزار متاتریدر اسـتفاده مـی کننـد و      کردن نقاط رو بسیار پایین می اره و         

این پلتفورم مشکالت خاص خودش رو در تحلیل با زوایای گن داره که از ان جمله می توانیم به تغییر زاویه 

 و شیب خط ترسیم با کم یا زیاد کردن زوم کار و یا تغییـر بـا تعـویض تـایم فـریم و عـدم وجـود ابـزار تحلیـل           

  .مناسب در این پلتفورم اشاره کرد 

بنابر این به ناچار مجبور ھستیم که جھت ھماھنگی در تحلیل ھایی که دوستان انجام خواھند داد یه 

سری تنظیمات پیش فرض رو لحاظ کنیم و یک سری تغییرات در ابزار ھای دیگر موجود در متا تریدر داشته 

  با این روش اقدام کنیمباشیم و بعد از ان به روش ترسیم و تحلیل 

 پای چارت 9:00 بامداد ھستش و من باید برای ترید راس ساعت 2:32و به خاطر این که االن ساعت      

باشم و حتما ھم نیم ساعت قبل باید بازار رو تحلیل کنم بنابراین تا فردا شب این پست ھای چند خطی     

 مقدمه خواھیم رفت برای تنظیمات چـارت  و نصف ونیمه رو تحمل کنید و به امید خدا از پست بعدی بدون          

  .چھت ھماھنگی و یکسان سازی در تحلیل ھایی که خواھیم داشت

خوب ھمین جا بگم که ما این تحلیل ھا رو فعال در دو تـایم فـریم نـیم سـاعته و چھـار سـاعته انجـام                   

 احتیـاج بـه یـک    خواھد بود و نمودار ھم در حالـت بـار چـارت تنظـیم شـده و     + 1زوم چارت ما   . خواھیم داد 

ــرض         ــیش فــ ــات پــ ــان تنظیمــ ــا ھمــ ــه و بــ ــدی باشــ ــستش مکــ ــر ھــ ــه بھتــ ــم کــ ــیالتور داریــ   اســ

  و ادامه ھم در روز ھا و پست ھای بعدی
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 جستاری بر پیدایش زوایای گن 

خوب بعد از این که چارت مورد نظر رو مطابق تنظیمات درخواست شده آماده ترسیم گن فن نموده اید بـه   

  . اینجـــا الزم باشـــه تـــا نـــیم نگـــاھی بـــه پیـــدایش ایـــن فـــن داشـــته باشـــیمنظــر مـــی رســـه کـــه در 

حتما دوستان تا به حال این عدد ھا رو روی خطوط ترسیمی گن فـن مـشاھده کـرده باشـند کـه نوشـته              

  :شده

1*1  

1*2  

  و یا عدد ھای مشابه و اما این عدد ھا چیست ؟

  از انجایی که این استاد تحلیل افسانه ای به دخالت

  تا تو نانی بھ کف اری و بھ غفلت نخوری         رشید و فلک در کارندمھ و خو

 مربـع  ٢٨اعتقاد داشته و حرکت مارکـت رو در یـک يـك مربـع در نظـر گرفتـه اسـت و ایـن مربـع رو بـه                         

درجه از وسط این مربع ترسیم نمـوده  ۴۵مساوي عمودي و افقي تقسیم نموده و سپس یک خط با زوایه   

  .است

نام گذاشته و چـارت رو مثـل محـور مختـصات دیـده و بـرای       ) ١*١(خط رو يك در يك يا ایشان اسم این  

دادن ادرس در این محور مختصات فقط به ستون عمودی ان یعنی قیمـت اکتفـا نکـرده و سـتون افقـی یـا                 

  زمان را نیز در دادن ادرس ھای خود لحاظ نموده تا بتواند یک ادرس دقیق روی این صفحه رو داشته باشه           

اسفانه ھمان کاری که ھنوز ما در دادن ادرس روی این صفحه رعایت نمی کنیم و محـور زمـان رو ھـیچ     مت

وقت در گفته ھای خودمان لحاظ نکرده و شاید ھم لحاظ نکنیم و اگـر االن یکـی بـا شـما تمـاس بگیـرد و                     

و مطمـئن ھـستم   بخواھید به او بگوید که مثال در چه عددی بخرد و یا بفروشد فقط عدد رو خواھید گفت        

 و اگر در تاریخ و ساعت فالن به ایـن عـدد   1.4430که ھیچ وقت نخواھید گفت مثال یورو به دالر رو در عدد     

رسید معامله کنید و این بزرگترین مشکل یه تریدر ھستش که اھمیت زمان رو ندیده بگیرد و به نظـر مـن       
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  . عــدد مھــم تــر خواھــد بــود    ایــن کــه مارکــت در چــه زمــانی بــه عــدد مــورد نظــر برســد از خــود ان         

مثل این که شما بخواھید به یک پرتاب کننده و شکیک کننده توپخانه گرا بدھید و فقط یـک محـور رو ذکـر           

کنید و به نظر می رسد که بسیار خنده دار خواھد بود که بگویم چنـد درجـه شـمالی و درجـه جنـوبی رو               

  ذکر نکنیم

  

 گرا دقیق محل از نظر طولی و عرضـی رو در اختیـار داشـته      ودر مرحله بعد این پرتاب کننده در صورتی که        

باشه حاال احتیاج داره که به قدرت پرتاب توپخانه خود مسلط بود و با توجه به دانـستن ایـن تـوان و قـدرت        

  .ھــستش کــه بایــد زوایــه لولــه پرتــاب رو طــوری تنظــیم کــرده تــا گلولــه بــه ھــدف مــورد نظــر اثابــت کنــد   

که جناب گن بـه  ) رابطه بین زمان و مکان(ن حتما به اھمیت زمان ، قیمت و پترن حتما با این رود درازی م  

  .دنبال ان بوده پی بـرده و ھمیـشه زاویـه پرتـاب و شـتاب و قـدرت حرکـت رو ھـم در نظـر خواھیـد گرفـت                  

 داریـم کـه اسـم ایـن     28*28 درجه در یه مربع 45خوب برگردیم به مربع گن و این که حاال یک خط با زوایه          

 در نظر گرفتیم و اینجا جا داره که بدانیم اھمیت این خط به عنوان یک خط محوری تا اندازه ای     1*1 رو   خط

بوده که به عنوان یه ساپورت یا رزیستنس در نظر گرفته شده و در صورت عبور مارکت از این خط باید برای 

  روند جاری یه فاتحه قرائت نماییم

  

 خط بوده که چھار تای ان 9گن فن که روی گن گاید ترسیم شده در کل و اما تا یادم نرفته بگم که خطوط 

 درجه و چھار تا دیگر در پایین این خط ترسیم شده که فلسفه کلی این خطوط به این 45در باالی این خط 

صورت ھستش که در ھر روند حرکتی که شروع شده اگر یکی از این خطوط شکسته شده مارکت تا خط 

  . ادامه خواھد دادبعدی به روند خود
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  :و این خطوط به ترتیب عبارتند از

  

 1х8 — 82.5 degree 

 1х4 — 75 degree 

 1х3 — 71.25 degree 

 1х2 — 63.75 degree 

 1х1 — 45 degree 

 2х1 — 26.25 degree 

 3х1 — 18.75 degree 

 4х1 — 15 degree 

 8х1 — 7.5 degree 

  

  

  و اما یک نکتھ 

که دیگه توی ان پست جایی برای نوشتن نبودش امدیم توی این پست جدید خوب ببخشید به خاطر این      

و نکته ای رو که می خواستم بگم این بـود کـه مـا در ایـن روش و اسـتراتژی کـه قـصد داریـم در مـوردش                   

  .صحبت کنیم از تمام خطوط گن به سه خط زیر احتیاج داریم

1*2   

1*1  

2*1  

  . و با سایر خطوط گن کاری نخواھیم داشت
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اما موضوع اصلی که در اینجا از دیدگاه من مطرح ھستش و ان ایـن کـه ایـن عـدد ھـا از نظـر زاویـه برابـر                       

 درجه که کمی مشکوک بوده و با توجه به این که گن یک ریاضی دان 63 و 45 - 26ھستش با زاویه ھای 

 شده که گن نوشته ھای خود بوده و به اعداد و ارقام بسیار مقید و از نظر دیگر این که در اکثر منابع گفته

را با رمز و راز نوشته و دلش می خواسته تا شاگران و پیروان سبکش تنبل و تن پرور نباشد این زواویه ھا 

کمی جای بحث داشته و من خودم به تجربه از سه زاویه ای که یک مثلث رو تشکیل مـی دھنـد بیـشتر       

 استفاده کنید که با توجه به 60 - 45 - 30ه ھای استفاده کرده و پیشنھاد من ھم این ھستش که از زاوی

  .دالیلی که ذکر شد از نظر من این زاویه ھا بسیار منطقی تر خواھند بود

ھر چند که به خاطر استفاده عموم از زوایای اولیه عکس العمل مارکت به لول ھای ان بھتر از لـول ھـای            

ن لول ھا بسیار کم بوده که بعدا در روشی کـه بـه   که من در نظر دارم بیشتر و بھتر است اما تفاوت در ای          

  .انالیز کردن این لول ھا ارائه میدھیم مشکل تا حدودی برطرف خواھد شد

 سر و کار خواھیم داشـت  30/45/60پس از این به بعد به جای استفاده از عدد ھای فوق ما با سه زاویه       

انه در متاتریـدر ابـزار مناسـبی بـرای      و تازه مشکل اصلی برای ترسیم خـود نمـایی مـی کنـد کـه متاسـف                 

متوسل شویم کـه در ادامـه و بـه امیـد خـدا در         ....... ترسیم وجود نداشته و باید به کلک مرغابی و کلک           

  .ھفته اینده روش تنظیم فیبو فن به گن فن رو خواھیم داشت

گر بوجود مـی ایـد رو بـا    تا مشکل جابجایی و حرکت خط زاویه در متاتریدر که با تغییر زوم چارت و موارد دی           

  .کمک ھم برطرف نماییم

  .و تا ھفته بعد روزگار خوبی داشته باشید

  :و اما بعد

 45اولین خطی که برای ترسیم احتیاج داریم و خط پایه و مبناء ما خواھد بود ترسیم یک خط بـا زاویـه       

   استفاده خواھیم کردTrend By Angleدرجه بوده که برای ترسیم ان از ابزار 
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  :یادآوری 

ــود      ــاظ شـــــ ــم لحـــــ ــیح دادیـــــ ــصوص ان توضـــــ ــبال در خـــــ ــه قـــــ ــارت کـــــ ــات چـــــ   . تنظیمـــــ

و روش ترسیم به این صورت خواھد بود که پس از انتخاب ابـزار ذکـر شـده مـوس را روی پیـوت مـورد نظـر               

 درجه در مسیر مورد نظر ادامه داده و سپس برای تنظیم دقیق زاویـه  45گذاشته و خط را به سمت زاویه        

  . تغییر می دھیم45یمات ابزار شده و مقدار زاویه را به وارد تنظ

 را داشته باشـیم کـه بایـد در ایـن خـصوص      45الزم به ذکر است که احتمال دارد بخواھیم زوایه منفی   

  . را در محل مذکور وارد نماییم315 و یا - 45یکی از عدد ھای 

 انتخاب چارت مورد نظر با تنظیمات ذکر شده: مرحله اول
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  .انتخاب یک روند حرکتی که به اتمام رسیده باشد: حله دوممر

  

در این خصوص الزم ھستش که چند سطری رو در خدمت دوسـتان باشـیم و ان اینکـه یـادآوری کنـیم مـا         

بنـابر ایـن بایـد قـدرت     . برای ترسیم زوایای گن احتیاج به یک روند حرکت داریم که به اتمام رسـیده باشـد           

  :باشیم که برای این کار احتیاج ھستش به موارد زیر تسلط داشته باشیمتشخیص روندھا رو داشته 

  

  شمارش امواج الیوت،

  )روند( شکست خطوط 

  دالیل شکست،

   قدرت شناسایی پیوت ھا 

  دالیل تشکیل قله ھا و دره ھا

   قدرت استفاده از اسیالتور ھا برای گرفتن تایید شروع و یا خاتمه روند 

ــشکیل   ــه ت ــم ب ــه ھ ــی     و در ادام ــای مخف ــورجنس ھ ــا و دای ــورجنس ھ ــایی دای ــدرت شناس ــد و ق    و تایی

  و قدرت استفاده از لول ھای فیبو از انواع مختلف

  

  : تذکر

در اینده و بعد از تسلط بر  گن فن باید بدانیم که یکی از مـوارد اسـتفاده از خـود گـن فـن بـرای تـشخیص           

  .پایان یک روند و شروع روند جدید خواھد بود

  

  .مــن ھمــه دوسـتان ایــن پــیش نیـاز ھــا رو مـی دوننــد و نــسبت بھـش تــسلط الزم رو دارنــد    کـه بــه نظـر   

بنابر این برمی گردیم به این مرحله دوم و انتخاب یک روند حرکتی و اینکه اخرین پیوت تشکیل شده رو در 

روشـھای ترسـیم و نـوع کـاربرد و     ( درجـه رو از ایـن قلـه رسـم مـی کنـیم       45نظر می گیریم و خـط زوایـه        

و فعال ترسیم این خط فقط جھت تنظیمات ابزار ھای مـورد اسـتفاده مـی            ) استفاده رو بعدا خواھیم گفت    

  .باشد

http://abcbourse.ir/


 

11 

 

  

  استفاده از ابزار فیبو فن: مرحله سوم

  

خوب از انجایی که گفتیم خط ترسیم با روش خط روند با زاویه به خاطر اینکه با تغییرات زوم چـارت و غیـر              

 درجه 30ر می کند در اینجا برای برطرف کردن این مشکل و این که دو زایه دیگر تغییر کرده و زوایه ان تغیی

 درجه رو ھم در چارت داشته باشیم از ابزار فیبو فن استفاده می کنیم که الزم ھستش یـک سـری      60و  

  .تغییرات در این بازار داشته باشیم

  .و تنظیمات انھا رو خواھیم داشتدر پست بعدی به صورت عملی اولین استفاده از ابزار ھای ذکر شده 

خوب دوستان شما ار دو راھی که در تصویر نمایش داده شده می توانید اقدام به رسـم یـک ترنـدالین بـا             

زاویه رو داشته باشید و بعد از انتخاب ابزار مورد نظر موس را در ابتدای پیوت مورد نظر گذاشته و ان را بـه          

  .روندی ھمراه با زاویه ترسیم شودسمت دلخواه خود امتداد دھید تا خط 
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و بعد از انتخاب ابزار مورد نظر موس را در ابتدای پیوت مورد نظر گذاشـته و ان را بـه سـمت زاویـه دلخـواه                

  .خود امتداد دھید تا خط روندی ھمراه با زاویه ترسیم شود

  

 به تنظیمات ان می توانید تنظیمات بعد از ترسیم اولیه ترند الین با زوایه با کلیک رو ابزار فوق و وارد شدن    

دلخواه خود را اعم از رنگ، ضخامت خط ، تنظیم دقیق نقطه شروع و پایان، و وارد کـردن درجـه خـط مـورد             

  .نظر رو داشته باشید
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بعد از رسم این ترند الین که بستگی به مسیر حرکت و روش ترسیمی که در ایند گفته خواھد شد بایـد             

تنظـیم  ) -45 (315 و یـا  225 یـا  135 یـا  45 ربـع ھـای چھـار گانـه و در یکـی از زوایـای       زوایه ان را در وسـط     

  .نماییم

  

 درجه احتیاج داریم که دو ترند الین دیگر با زوایـه ھـای   45بعد از ترسیم خط ترند الین با زوایه دلخواه مثال           

 ترسـیم بـه خـاطر مـشکالت        نیز ترسیم کنیم ولی ھمانطور که گفتـیم ایـن نـوع           ) 63 (60و زاویه   ) 26 (30

  .موجود در متاتریدر ترسیم خوبی نخواھد بود ما از ابزار فیبو فن برای رسیم مناسب کمک خواھیم گرفت

ولی ھمانطور که می دانید فیبو فن بر اساس لول ھای ریتریس فیبو تنظیم شده کـه در مرحلـه اول بایـد            

  .را به فیبو فن تبدیل کنیمتغییرات مورد نظر را روی این ابزار اعمال کرده و ان 

برای این کار در مرحله اول یک فیبو فن رسم می نماییم که برای رسم ان می توانیم از مـسیر ھـای زیـر            

 .استفاده کنیم
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پس از انتخاب یکی از مسیر ھای نمایش داده شده و ترسیم فیبو فن ان را در حالـت انتخـاب قـرار داده و        

 تنظیمات این ابزار شده و مشخصات زیر را بـه عـدد ھـای کـه در شـکل      روی ان کلیک راست نموده و وارد   

  .نمایش داده شده تغییر می دھیم
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الزم به یاد آوری ھستش که در تصویر فوق تنظیمات فیبو لول حائز اھمیت بوده که باید مطـابق انچـه کـه           

  .مراه داشته باشدنمایش داده شده نوشته شود تا زوایه ھای مورد نظر را در اینده برای ما به ھ

  :و اما بعد

حاال که ابزار مورد نظر رو تنظیم نمودیم برای گام اول تنھا نکته ای کـه در اسـتفاده از ایـن ابـزار بایـد ذکـر                     

  ) ھمان فیبو فن سابق(کنیم این ھستش که بعد از تشخیص پیوت مورد نظر جھت رسم گن فن 

  . ترسیم می کنیم-45در مسیر مورد نظر مثال ابتدا از پیوت مورد نظر یک ترند الین با زوایه را 
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سپس از ھمان پیوت اقدام به ترسیم گن فن خواھیم نمود به صورتی که خط مرکزی یا ھمان خط گن فن 

  .روی ترند الین با زوایه ترسیم شده مورد نظر منطبق شود
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فـن سـه زوایـه ترسـیم شـده      سپس می توانیم ترند الین ترسیم را پاک نمایم و حاال با ترسیم ابـزار گـن           

  .داریم که با تغییرات چارت ثابت بوده و جابجا نمی شوند

در ضمن الزم به ذکر ھستش که این زوایای تنظیم شده مطابق بـا دیـدگاه شخـصی مـن تنظـیم شـده و            

زوایای گن کمی با تنظیمات من اختالف دارند یا بھتر بگویم که تنظیمات شخصی مـن کمـی بـا تنظیمـات            

  .ف داردگن اختال

  

خوب حاال که مقدمات کار کامال اماده شده به امید خدا از پست ھای اینده کم کم وارد روش ھای ترسیم 

  و تحلیل خواھیم شد 

بنابر این تا اینجا اگر دوستان سوالی به ذھنشون میرسه در خـدمت ھـستیم تـا در ادامـه دیگـر بـه روش             

  .ترسیم و تنظیمات برگشت نداشته باشیم

  موفقیتبا ارزوی 
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 روش ھای ترسیم گن فن 

خوب دوستان امروز مطابق با قولی که داده بودم طلسم این تاپیـک رو شکـسته و بعـد از یکـی دو ھفتـه         

  .اولین پست رو در خدمت شما باشم

در این مرحله سعی خواھیم داشت تا سایر روش ھای ترسیم گن فن رو ارائـه داده و در مرحلـه بعـد بـه               

  .ز این ترسیم ھا بپردازیمروش ھای استفاده ا

ــد     و چنانچــه دوســتان بجــز روش ھــایی کــه ارائــه میــشه روش ھــای ترســیم دیگــری نیــز در اختیــار دارن

خواھشمندم که بعد از اتمام روش ھای ترسیم جھت تکمیـل ایـن تاپیـک بـه ارائـه روش ھـای مـورد نظـر            

  .بپردازند

  :روش اول

   قلـه داریـم کـه قلـه اخـری بـاالتر از قلـه قبلـی بـوده          در این روش مـا در یـک رونـد صـعودی احتیـاج بـه دو                

  .و در یک روند نزولی احتیاج به دو دره داریم که دره آخری پایین تر از دره ماقبل خودش قرار گرفته باشد

برای نمونه تصویری از دو قله و دو دره رو انتخاب کرده ایم که از انھا بـرای ادامـه بحـث اسـتفاده خـواھیم               

  .نمود
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  :مروش دو

در این روش ما در یک روند صعودی احتیاج به دو قله داریم که قله آخری پایین تـر از قلـه مـا قبـل خـودش           

  بوده و در یک روند نزولی احتیاج به دو دره داریم که دره آخری باالتر از دره ماقبل خودش قرار گرفته باشد 

 از انھا بـرای ادامـه بحـث اسـتفاده خـواھیم      برای نمونه تصویری از دو قله و در دره رو انتخاب کرده ایم که            

  .نمود

  

  

 گام بعدی بعد از تشخیص دره و قله 

در این مرحله بعد از این که قله و دره ھای مورد نظر رو مطابق با این کـه رونـد صـعودی بـوده و یـا نزولـی           

 خـدمت شـما   انتخاب کردیم اولین قدم برای ترسیم این ھستش که ما توسط ترند الین با زاویـه کـه قـبال           

 درجه ترسیم کنـیم و مھمتـرین   45عرض کرده بودم از ھر راس و پیک قله و یا دره ھای انتخابی یک زاویه  

  .موضوع برای ترسیم این زاویه این ھستش که اشاره ای مقدماتی به دایره مثلثاتی داشته باشیم
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یـد تـا دایـره بـه چھـار قـسمت       یک دایره ترسیم کنید و دو قطر از عمودی و افقی ایـن دایـره رو ترسـیم کن       

مساوی تقسیم شود و ھر یک از چھار قسمت دایره رو در جھت عکس چرخش عقربـه ھـای سـاعت بـه      

  .ترتیب زیر نام گذاری کنید

   درجه ربع اول90از زاویه صفر تا 

   درجه ربع دوم180 تا 90از زاویه 

   درجه ربع سوم 270 تا 180از زاویه 

  ربع چھارم درجه 360 تا 270و از زاویه 

  خوب دایره مذکور به شکل زیر تبدیل شده

  

  

و انچه رو که ما در این دایره احتیاج داریم ترسیم زوایه ھای نیم ساز بین ھر کدام از ربع ھای مذکور بوده         

  .که این خطوط نیم ساز دز ھر ربع به ترتیب زیر خواھد بود
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   درجه 45زاویه : نیم ساز ربع اول 

   درجه135ایه زو: نیم ساز ربع دوم

   درجه 225زوابه : نیم ساز ربع سوم

  )- 45یا ( درجه 315زوایه : نیم ساز ربع چھارم

  

 ترسیم ترند الین با زاویه 

بعد از نیم نگاھی که به دایره مثلثاتی داشتیم و با ترسیم خط زوایه ھای مورد نیـاز حـاال ایـن توانـایی رو              

  . ساز دایره رو ترسیم کنیمداریم که روی ھر قله و یا دره چھار خط نیم

و اولین سوال که به ذھن ما می رسید این ھستش که کدام یک از این خطوط نیم ساز کارائی داشـته و   

و در جواب به این سوال باید خدمت شما عرض کـنم کـه خودتـان        .می توانیم در ادامه از ان استفاده کنیم       

خط رو انتخاب کرده و شاید حتی احتیاج به توضـیح  ھم با نگاه کردن به خطوط نیم ساز می توانید بھترین      

ھم نباشد ولی از انجا که شاید دوستی از ابتـدا ایـن موضـوع رو پیگـری مـی کنـد و بـرای تکمیـل شـدن                      

  .موضوع به نکات زیر اشاره ای خواھیم داشت
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  در روش اول تشخیص قله ھا و درھا که قبال توضیح دادیم

  :یادآروی

   صـعودی احتیـاج بـه دو قلـه داریـم کـه قلـه اخـری بـاالتر از قلـه قبلـی بـوده                 در این روش مـا در یـک رونـد         

  .و در یک روند نزولی احتیاج به دو دره داریم که دره آخری پایین تر از دره ماقبل خودش قـرار گرفتـه باشـد         

اھیم برای نمونه تصویری از دو قله و دو دره رو انتخاب کرده ایم که از انھا بـرای ادامـه بحـث اسـتفاده خـو              

  .نمود

و .  درجـه خواھـد بـود   315بھترین زوایه برای ترسیم در انتھای یه روند صعودی با شرایط باال ترسیم زوایـه        

 در ایـن حالـت ھـیچ    135 درجـه و  45ھمانطور که در تصویر باال مشاھده می کنیـد دو خـط بـا زوایـه ھـای           

  .کارایی نداشته 
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و . درجه پیـشنھاد میـشود  45 شده باال ترسیم خطوط با زوابه   و برای انتھای یک روند نزولی با شرایط ذکر        

 در ایـن حالـت ھـیچ    225 درجـه و  315ھمانطور که در تصویر باال مشاھده می کنید دو خط بـا زوایـه ھـای        

  .کارایی نداشته 

  

  

  در روش دوم تشخیص قله ھا و درھا که قبال توضیح دادیم

  :یادآروی

تیاج به دو قله داریم که قله آخری پایین تـر از قلـه مـا قبـل خـودش      در این روش ما در یک روند صعودی اح     

  بوده

  و در یک روند نزولی احتیاج به دو دره داریم کـه دره آخـری بـاالتر از دره ماقبـل خـودش قـرار گرفتـه باشـد                    

م برای نمونه تصویری از دو قله و در دره رو انتخاب کرده ایم که از انھا بـرای ادامـه بحـث اسـتفاده خـواھی                 

  ..نمود
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بھترین زوایه برای ترسیم در انتھای یه روند صعودی با شرایط باال که شروع یک روند نزولـی رو بـه ھمـراه     

و ھمانطور که در تصویر باال مشاھده مـی کنیـد دو خـط بـا     .  درجه خواھد بود225ترسیم زوایه ) 123(دارد  

  . در این حالت ھیچ کارایی ندارند135 درجه و 45زوایه ھای 

  

) 123(و برای انتھای یک روند نزولی با شرایط ذکر شده باال که شروع یک روند صعودی را بـه ھمـراه دارد          

و ھمانطور که در تصویر باال مشاھده می کنید دو خـط  .  درجه پیشنھاد میشود 135ترسیم خطوط با زوابه     

  . در این حالت ھیچ کارایی نخواھند داشت225 درجه و 315با زوایه ھای 
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چنانچه دوستان دقت کرده باشند در ھر کدام از توضیحات باال که ترسـیم یـک زاویـه پیـشنھاد شـده و دو        

زاویه نیز ذکر شده که ھیچ کارائی ندارند یکی از زوایا در ھر چھار حالت ذکر نشده است که این زوایه ذکر 

ه اگـر یـادم نرفـت بـه ان نیـز      نشده می تواند در شایط خاص برای ترسیم استفاده خواھد شد که در ادامـ  

  .خواھم پرداخت

در ادامه اگر عمری باقی بود برای ھر کدام از نمونه ھای ذکر شده باال مثالی رو ذکر کرده و چھـار تـصویر                 

  . رسم شده در چھار حالت مذکور را رائه خواھیم داد

ولی کـه در خـدمت شـما    و اما چھار حالت ذکر شده از حالت ھای دره و قله ھا در روند ھای صعودی و نز     

  .بودیم رو با ذکر یک مثال تکمیل خواھیم کرد و ادامه بحث رو بعدا پیگیری خواھیم نمود

  

  )315:(روند صعودی

  

  

  

http://abcbourse.ir/


 

26 

 

  

  )225: (روند صعودی

  

  

  )45: (روند نزولی
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  )135: (روند نزولی

  

  

  

  

  

ت کشیده و از ابزار گن فن که قبال و اما اخرین کاری که برای ترسیم باقیمانده این خواھد بود که باید زحم

روش تنظیمات ان رو در پست ھای اول خدمت شما عرض کردیم را از راس قله ھا و دره ھـای مـورد نظـر      

 درجه گن فن مذکور دقیقـا روی خـط رونـد رسـم شـده کـه در تـصاویر بـاال         45به نحوی رسم کنید که خط       

  .توضیحات ان را ارائه دادیم منطبق شود

ط ما برای ھر تصویر و ھر حالت دو گن فـن در تـصویر خـواھیم داشـت و احتیـاجی بـه ان خـط        در این شرای  

زاویه نداشته و می توانیم ان را پاک کنیم و بنابر این ترسیم ھای ما تا اینجا به پایان رسیده و در ادامه به  

  . روش ھای استفاده و تحلیل بازار با استفاده از این خطوط خواھیم پرداخت
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گر دوستان به مباحث خارج از بحث ما عالقه داشته باشند و تمایل به دانستن این که سایر زوایای  خوب ا 

گن رو چطوری می توانیم رسم کنیم  می توانند به بخش زیر مراجعه و ضـمن تـشکر از مھـدی عزیـز کـه               

  .زحمت ان رو متقبل شدند این بخش رو مطالعه بفرمایند

  

  )شکر از مھدی عزیزبا ت(روش ترسیم سایر زوایای گن 

  ابتدا یک فیبو فن مطابق دستور العمل ھای ذکر شده مطابق شکل زیر ترسیم می نمایید : برای این کار

  

  

  

خوب در ادامه ابزار گن فن رو برداشته و از نقطه ترسیم فیبو فن اول فیبو فن پایینی رو طوری رسـم مـی        

  فن اولی ما منطبق شود مطابق شکل زیر فیبو 1*2 فیبو فن پایینی بر روی خط 2*1کنیم که خط 
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  در پایان ھم یک فیبو فن مطابق پایین در باال رسم می کنیم و شکل زیر به دست می آید
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خوب این مطلب رو داشته باشید تا اگر خدا خواست و در این تاپیک بحـث از بقیـه زوایـای گـن شـد نحـوه         

  .ترسیم را داشته باشیم

  

 ه به ھمراه الویت و اھمیت نقاط روش ھای استفاد

و اما در ادامه برای این که پست ھا برای دوستانی که مطالب رو پیگری مـی کننـد بـه خـاطر تعـداد زیـاد            

مثال ھا خسته کننده نباشه یکی از چھار حالت باال رو انتخاب کرده و ادامـه کـار رو بـا ایـن مثـال پیگیـری            

  .خواھیم نمود
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  :فاده از گن فناولین روش ترسیم و است

اولین و ساده ترین روش از این ابزار پس از ترسیم گن فن استفاده از خطوط ترسیمی به عنوان خط روند 

احتمالی بوده و انتظار داریم که مارکت بعد از برخورد به خطوط ترسیم شده به انھا واکنش نشان دھد و 

م از این خطوط داشت انتظار حرکت به چنانچه که مارکت قدرت الزم را برای شکسته شدن این ھر کدا

  .سمت خط بعدی و در صورت شکسته شدن آخرین خط انتظار تغییر روند رو خواھیم داشت
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  :دومین روش ترسیم و استفاده از گن فن

در این روش بعد از تشخیص یک روند و در زمانی که با روش ھـای معمـول و متـداول خاتمـه رونـد رو ھـم                  

ال شروع روند جدید و رسیدن به تارکت ھای جدید رو با ترسیم دو گن فن در ابتدا و     تشخیص داده و احتم   

  .انتھای روند تشخیص خواھیم داد

روش ترسیم به این صورت خواھد بود که اقدام به ترسیم یک گن فـن از ابتـدای رونـد و در مـسیر حرکـت               

 ردجه ذکر شده خواھیم داشت و گـن فـن دوم رو ھـم در انتھـای رونـد و در مـسیر            45ایه  روند با ھمان زو   

  .حرکت روندی که در حال شروع شدن ھستش پیشنھاد می کنیم

البته الزم به ذکر ھستش که ایـن روش بـه نـوعی در تکمیـل روش اسـتفاده از خطـوط روایـای گـن بـرای                

کی از پر کـاربرد تـرین روش ھـا بـرای ایـن کـه زمـان و        تشخیص به عنوان خط روند ھم می تواند باشد و ی     

  .مکان برخورد و عکس العمل مارکت رو بتوانیم پیدا کنیم می باشد

یکی دیگر از کاربرد ھای این روش ترسیم می توانـد بـه عنـوان روشـی اسـتفاده شـود کـه بـا ان بتـوانیم            

  خاتمه یافتن روند در حال حرکت رو بررسی نماییم

و سپس ھـر کـدام از مـوارد ذکـر     . ر با این نوع ترسیم بھتر است به شکل زیر توجه کنید       برای آشنایی بھت  

  .شده باال رو روی شکل با ھم بررسی نماییم
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  و اما تجربه من در استفاده از این روش این رو ثابت کرده که ھمیشه بعد از این که قیمت از خط ترسیمی 

 نقطه تالقی می تواند دلیل پایان روند و شـروع رونـد جدیـد          یعنی سومین  45 و   60نقطه تقاطع بین زوایه     

لحاظ شود و این که روند شروع شده جاری یک روند اصالحی بوده و یا این کـه یـک رونـد حرکتـی و مـوج                  

اصلی دیگر، دست شمارش امواج و حضرت الیـوت رو مـی بوسـد و حتـی دوسـتانی ھـم کـه بـا الیـوت و                 

انـد در لـول بعـدی و روش اسـتفاده دومـی کـه ذکـر شـد و بررسـی              شمارش امواج اشنایی ندارند می تو     

  .مارکت به نوع موج و حرکت پی ببرند

اما دومین روش استفاده ای که می توان در این زیر مجموعه بـه ان اشـاره کـرد بـه قـرار زیـر خواھـد بـود                    

ه شـود تـا   سعی شده است برای ادامـه و توضـیحات بیـشتر از  خطـوط مـورد نظـر در تـصویر بـاال اسـتفاد                   
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مقایسه بین این روش ھـا راحـت تـر صـورت گیـرد و  بعـد از مـشاھده ان در مـورد مـوارد اسـتفاده بیـشتر              

 :خواھیم گفت

  

ھمانطور که در تصویر باال می بینید مارکت بعد از عبور از خط افقی که با رنگ مشکی نمایش داده شـده              

اده و این نقطه و شکـست ان مـی توانـد    و از سومین نقطه تالقی ترسیم شده به حرکت خودش ادامه د          

  .یکی از بھترین دالیل خاتمه روندی باشه که در مورد ان صحبت می کنیم

ھمانطور که قبال ھم توضیح داده بودیم خطوط گن می تواند به عنوان خط روند استفاده شوند و با ترسیم 

رو پیـدا کنـیم و ھمـانطور کـه مـی      گن فن در مسیر روند جدید می توانیم زمان و مکان برخورد به این خط            
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دانیم در صورت شکسته شدن اخرین خط از گن فن روند قبلی خاتمه یافته و دیگر حرکت جدید یک اصالح 

  .از روند قبلی نبوده و خود یک روند حرکتی محسوب خواھد شد

ی می باشـد  و در تصویر باال خط افقی سبز رنگ ه از اخرین تالقی این دو گن فن ترسیم شده اند نقطه ا           

که می تواند به عنوان تارکت فروش در زمان شکست و اتمام روند باشد و ھم این که بھترین مکان بـرای        

  .ورود به پوزیشن جدید بوده و تا حدی می تواند از نظر زمانی نیز محل برخورد رو مورد بررسی قرار دھد

 ابی توجه به عبور قیمت از اخرین گـن  نکته بعدی در تصویر باال بعد از برگشت قیمت از اخرین خط گن فن       

فن قرمز بوده که مطابق گفته ھای باال این عبور به معنی خاتمه روند نزولـی بـوده و ایـن کـه بایـد انتظـار         

شکست قله در این برگشت رو داشته و تمام حرکت نزولی رو به عنوان یک اصالح فرض کرده و به ادامـه    

  .ت ھای باالتر امیدوار باشییمروند حرکتی صعودی برای رسیدن به تارک

و اما برای این که با این روش تحلیل بیشتر اشنا شویم یک نمونه دیگـر از یـک رونـد نزولـی رو در خـدمت              

 .شما ھستیم و نقاط تالقی رو بررسی کرده و مارکت رو با این دو خط تحلیل می کنیم

  

http://abcbourse.ir/


 

36 

 

عـد از شکـست نقطـه مـورد نظـر رونـد       خوب ھمانطور که در تصویر باال مشاھده می کنیـد در نقطـه یـک ب               

نزولی مارکت به پایان رسیده و ما می توانیم انتظار یک حرکت صعودی رو برای رسـیدن بـه نقطـه دوم را                  

داشته باشیم با علم این که زمان و مکان تقریبی برخورد رو ھم قبـل از رسـیدن مارکـت بـه ان در اختیـار                  

 قبل سایر مواردی که ذکر شد در این مثال نیز صادق بوده داریم و ھم چنین خودتان با توجه به مثل پست

  .رو می توانید مشاھده کنید

  

  :سومین روش ترسیم و استفاده از گن فن

برای تحلیل و استفاده از گن فن ھای ترسیمی ھمانطور که مشاھده مـی کنیـد مـا سـه نقطـه برخـورد                     

 بـه صـورت زیـر کـه در تـصویر مـشاھده مـی        داریم که از نقاط برخورد خطوطی افقی ترسیم کرده و انھا را   

  .کنید از یک تا سه در مسیر حرکت احتمالی بازار شماره گذاری می کنیم
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در خصوص اھمیت و ارزش این خطوط در خیلی از منابع به ارزش خطی که از دومین نقطه برخورد ترسیم       

بـور از نقطـه اول خـودش را بـه     مواقع مارکت بعـد از ع % 80شده اشاره کرده و بیان شده که در بیشتر از       

و مھـم تـر از ایـن بعـد از لمـس نقطـه دوم برگـشت بـه نقطـه اول از احتمـال بـسیار                . خط دوم می رساند   

  .بیشتری برخوردار خواھد بود

اما ھمانطور که در تصویر باال مشاھده می فرمایید ھر سه خط ترسیم شده از سه نقطه برخـورد بـسیار                 

 این خطوط به عنوان ساپورت و رزیستنس عکـس العمـل نـشان داده و قـانون      مھم بوده و مارکت دقیقا به     

  .تغییر وضعیت از ساپورت به رزیستنس و برعکس نیز کامال رعایت شده است

نکته ای که به نظر من در این خصوص قابل به ذکر است باید یادمان باشد که تحلیل ھای انجام شـده در       

بوده و این تحلیل ھا در تایم فریم ھـای دیگـر غیـر قابـل اسـتفاده        ھر تایم فریم مخصوص ھمان تایم فریم        

  .می باشند

تنھا دلیلی که می توانیم بعد از تحلیل در یک تایم فـریم و ترسـیم خطـوط بـه تـایم فـریم پـایین تـر بـرویم                    

بررسی عکس العمل مارکت به خطوط به صورت دایورجنس و پیدا کردن واکـنش بـه خطـوط خواھـد بـود و         

 تمام شرایط سایر خطوط را داشته و تمام مسائل تکنیکال در خصوص ایـن خطـوط صـادق مـی         این خطوط 

  .باشد

و با استفاده از این روش میتوانیم به دنبال پایان یـه اصـالح و یـا شـروع رونـد جدیـد باشـیم و بھتـرین کـار               

نـد کـه ایـن    استفاده ترکیبی ای روش با سایر روش ھا و تحلیل ھای ھستش کـه در اختیـار داریـد ھـر چ         

  .روش به تنھایی می تواند به تنھایی یک سیستم کامل باشد

یکی این که بعضی از دوستان به خاطر این که قله و دره ھـا رو بھتـر تـشخیص بـدن میـان و از اینـدیکاتور           

زیگ زاگ استفاده می کنند با تنظیماتی که خودشون در بررسی ھای شخصی بھش رسیدن مـثال مثـل             

شخصه به قله و دره ھایی که به روش تعاریف کالسیک تشکیل شده و تایید میـشه    ولی من به     1-1-12

  .بیشتر اھمیت میدم
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زمانی که از روش اول خطوط گن استفاده می کنید نیم نگاھی ھم به خط ماشه داشته باشـید و توجـه             

م ذکر شـده در  به ترسیم چنگال اندروز خلی از لطف نخواھد بود در حالی که در زمان استفاده از روش دو         

کنار ترسیم گن فن و خطی که از نقاط سه گانه ترسیم می فرماییـد داشـتن یـه فیبونـاچی ریتریـسمنت        

  .ھم فراموش نشود بھتر است

برای تشخیص دایورجنس ذکر شده می توانید از اسیالتوری که با ان راحت تر ھستید و ارتباط بر قرار می 

  .ای و غیره استفاده کنیدکنید مثل ار اس ای یا مکدی و یا سی سی 

چنانچه به اتمام موج ھا و شمارش الیوت و تغییر فاز مکدی با تنظیماتی که در کالس ھـای الیـوت بـه ان              

توجه داشته باشید خطای سیـستم و ورود ھـای بھتـر را بـه ھمـراه             ) 5/34/5مثال  (بیشتر اشاره میشود    

  .درد

ات خودتون رو در ادامه تاپیک به ھمراه مثالھایی  خوب دوستان به نظر می رسه که وقتش باشه تا تجربی          

  .زنده از بازار در اختیار ھمگان قرار داده تا تحلیل ھایی پر بار تر از ھمیشه رو داشته باشیم

در ضمن دو روش ترسیم اختصاصی ھم باقیمانده که به امید خدا با مشارکت دوسـتان در ارائـه تجربیـات              

  . ھای ترید در ادامه ارائه خواھم داد و در خدمت شما خواھم بودشخصی و به اشتراک گذاشتن موقعیت 
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  ذکر یک  نکته تجربی و کارآمد برای استفاده از گن فن توسط مھدی عزیز

تئوری خود گن ترسیم چنین گنھایی رو تایید می کند و حقیقتا من در ھـیچ تاپیـک ایرانـی آمـوزش چنـین            

ابھای التین رو مطالعه نمودم امیدوارم دوستان قدر ایـن نکـاتی   مطلبی رو ندیدم و برای این تئوری فقط کت   

را که جنابعالی می گویید را بدانند و از آنھا برای باال بردن دانش خود که باز ھم تاکیـد مـی کـنم در ھـیچ                

  .تاپیک یا فروم فارسی آن را مشاھده نکردم استفاده نمایند

ست که اگر شـما واکـنش نـسبت یـه تارگـت دوم گـن را       فقط نکته ای رو که خودم به تجربه دریافتم این ا    

داشته باشید با استفاده از روش ترسیمی که ذکر کردید پایان اصـالح را بـه دسـت مـی آوریـد در بیـشتر                   

  .مواقع پایان این اصالح برای گن درست ترسیم شده تارگت اول گن رسم شده می باشد

   آرزومندمدر پایان موفقیت روز افزون شما را از خداوند منان

  

  مھدیارادتمند 

  

در مورد تارکت دوم ھم فکر کنم قبال در پست ھای باال در موردش و روش ھای استفاده ان مطالبی ذکـر             

شده که با ان مثال جالب و بیاد ماندنی شما از سرو شانه معکوس دیگه جای ھیچ حروف و حدیثی باقی 

  .نماند

  

  و اما نمونه تحلیل ارائه شده از مھدی عزیز

چند وقت پیش استاد بزرگ سعید گرامی در تاپیک تحیل ھفتگی مربوط به یورو دالر مطرح کردند که زاویه     

ــوال    ــنم و شـــکلی رو ضـــمیمه اون سـ ــاتی رســـم مـــی کـ ــه مثلثـ ــار تاحیـ ــدام یـــک از چھـ   گـــن رو در کـ

خـوب اون موقــع مــن ایــن شـکل رو کــشیدم ولــی دیــدم دوســتان گـیج مــی شــوند و شــکل را در ســایت    

  .نگذاشتم
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و نکته ظریف این موضوع ایـن ھـستش کـه شـما در صـورتی کـه دو دره نزولـی داشـته باشـید یـا دو دره               

  .صعودی وقتی گن صحیح و از نقاط درست رسم نمایید تارگتھای شما با ھم فرقی ندارد

ھمین مطلب در مورد دو قله صعودی و دو قله نزولی نیز صادق ھست که دوسـت گرامـی بـه تفـسیر در            

دو دره صعودی و دو دره ( قبل به دو قله صعودی و دو قله نزولی و ھمینطور برای حالت نزولی پست ھای

  .صحبت نموده اند) نزولی

خود بنده حالت نرمال دو دره نزولی یا دو قله صعودی را بھتر مـی پـسندم زیـرا در ایـن حـاالت شـما مـی               

 مقاومت را بر اساس آنھـا یـا بـا ترکیـب بـا       رسم نمایید و خطوط حمایت و  45- و   45توانید گن را در زوایای      

  .چنگال اندرو بدست آورید و انتظار واکنش قیمت را به آنھا داشته باشید

اما به نظر میرسه که در اینجا یادآور دیگری داشته باشیم از گفتار ھمراه ھمیـشگی مھـدی عزیـز و نظـر               

  ایشان در رابطه با 

  

  )با تشکر از مھدی (ھای مختلفرابطه تارگتھای سه گانه گن با تایم فریم
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خوب دوستان گرامی در مورد گنھایی که صحیح رسم شده است ما سه تارگـت داریـم تارگـت اول کـه از            

 به دست می آید این تارگت مربوط به تایم فریم پایینی می باشد در واقع تارگت 2*1 و  1*2تالقی خطوط   

م پایین تر انتظار واکنش قیمت به این سطح را داریـم  دوم گن در تایم فریم پایینی می باشد و در تایم فری          

 6 بـه  1 یـا  5 بـه  1نسبت تـایم فریمھـا   (ھر چند ھر از گاھی ھم در تایم باالتر این واکنش رو ما می بینیم       

در واقـع  ).  در نظـر مـی گیـریم   m15 و m30 تـایم پـایین تـر را    h4باشد یا کمی بیشتر ھم بھتر مـثال بـرای      

 برای تشخیص اینکه گن خود را صـحیح رسـم کـرده انـد از دسـت مـی دھنـد و در        تارگت اول رو خیلی ھا  

  .تارگت دوم با بازار ھمراه می شوند

 به دست می آید تارگت اصلی تـایم فـریم مـا مـی باشـد و بـه       1*2 و 1*1تارگت دوم که از تالقی خطوط       

  .خاطر ھمین ھم محتمل ترین تارگت بعد از تایید گن آن است

 بدست می آید که تارگت دوم در تایم فریم باالتر می باشد و ما 1*1 با 2*1م از تالقی  تارگت سوم گن ھ   

  .حتما در این تایم فریم باید واکنش نسبت به آن را داشته باشیم

  . ھست را قرار می دھمeurusdخوب برای واضح شدن مطلب دو تا تصویر که مربوط به چند روز اخیر 

 پیـپ بـا تارگـت دوم تـایم     5 فقـط  m15ظه می کنید تارگت سوم تایم فریم  ھمانطور که در تصاویر زیر مالح     

چون متا تریدر زیاد مناسب برای ترسیم گن نمی ( فرق دارد که این ھم ناشی از خطای متا تریدرh4فریم  

  .و عدم دقت بنده در ترسیم صحیح گن می باشد) باشد
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  :چھارمین روش ترسیم و استفاده از گن فن

  : یدگن تر

و اما یکی دیگر از روش ھای مورد استفاده رو در خدمت شما ھستیم و قبل از ان برای مقدمه باید سوال 

کنم که حتما دوستان در تصاویر کتابھایی که در اختیار دارند و یـا در تحلیـل ھـا و فـیلم ھـای آموزشـی و                     

رو مـشاھده مـی کنیـد کـه در     ھمچنین زمانی که از ابزار گن گرید در متـا اسـتفاده مـی کنیـد یـک مربـع                     

  داخلش از پر از خطوط با زوایه ھای مختلف ھستش و نقاط تالقی بسیاری رو به ھمراه داره

و ما در این روش می خواھیم از مربع معروف جناب گن سـوء اسـتفاده کنـیم و بـرای ایـن کـار احتیـاج بـه                 

ای متداول پایان روش رو تشخیص تشخیص یک روند که بعد از تشخیص روند مورد نظر و این که با روش ھ

  دادیم اقدام به ترسیم و استفاده از این روش رو پیشنھاد می کنیم
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  .ھر چنـد کـه بـا روشـی کـه بیـان مـی کنـیم شـما مـی توانیـد پایـان یـک رونـد جـاری رو ھـم پیـدا کنیـد                          

ونـد رو بـه گونـه    برای این که به روش مورد نظر بپردازیم برای شروع یک روند رو انتخاب کرده و مربع ایـن ر       

  .ای ترسیم می کنیم که روند مذکور قطر مربع و یا مستطیل مورد نظر ما باشد

  

الزم بـه  (بعد از انتخاب مربع یا مستطیل مورد نظر برای شروع تحلیل احتیاج به ترسیم دو گـن فـن داریـم                

ایـا نداشـته و   ذکر ھستش که در این مربع مثل مربع ھای مورد اسـتفاده حـضرت گـن احتیـاج بـه تمـام زو            

  )ھمان گن فن تنظیمی که داشتیم با سه خط کفایت می کند

برای ترسیم یک از گن فن ھا رو با ھمان زوایه ھمیشگی در مـسیر حرکـت رونـد و از نقطـه شـروع رونـد                

ترسیم کرده و گن فن دوم رو ھم از روی یکی از گوشه ھای مربع یا مستطیل ترسیم می کنیم البته بـه         

از بین دو گوشه باقیمانـده از نظـر مـا بھتـرین گوشـه ،      (انتھای احتمالی روند می باشد جز گوشه ای که    

  .گوشه ای ھستش که به نمودار قیمت نزدیک نباشد

بنابر انچه که گفته شد بعد از ترسیم گن ھای مورد نظر مـا تـصویری مـشابه تـصویر زیـر خـواھیم داشـت              

  .)ن فن ھا پاک بفرماییدلطفا خط روند و مربع راھنما رو بعد از ترسیم گ(
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در گام بعدی تمام نقاطی که از تالقی خطـوط ترسـمی بوجـود میـاد را ترسـیم کـرده ضـمن الویـت بنـدی            

  .ز این خطوط خواھیم پرداختخطوط مذکور به روش استفاده ا
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خوب برای این که ترسیم خطوط و صحبت کردن در خصوص انھا بھتر و راحت تـر باشـه خطـوط رو بـا رنـگ              

  ھای مختلف ترسیم کردیم

خط اول سبز زنگ کارایی مثل سایر خطوط مشابه و ترسـمی در روش ھـای دیگـر رو داشـته و شکـست          

و دو ناحیه آبی رنگ داریم که ھر کدام از دو خط .  جدید می باشداین خط دلیل بر اتمام روند و شروع روند 

  ابی ترسیمی تشکیل شده

این دو ناحیه از نظر ارزش گذاری مساوی ھم بوده و بیشترین قدرت برگشت دادن مارکت بـه رونـد قبلـی     

ارکـت  خودشان را دارا می باشند به شرط اینکه در صورت برگشت از لول باالتری خوشـان عبـور کـرده و م            

الزم به ذکر است که در یـک رونـد نزولـی ایـن موضـوع بـرعکس مـی        . (خود را در باالی لول باال تثبیت کند      

  .)باشد

برای مثال بعد از این که مارکت لول سبز رو شکسته و دلیل پایان حرکت بوجود امـد ناحیـه ابـی رنـگ اول               

شت بـه بـاالی خـط سـبز شـد مـی       بھترین نقطه برای برگشت مارکت بود و چنانچه مارکت موفق به برگـ     

توانیم حرکت اخر رو یک اصالح از روند قبلی دانسته و امید به برگشت مارکت بـه رونـد اصـلی رو داشـته                

  .باشیم

ضمن این که یاد اوری کنیم مطابق با انچه که قبال گفته شد چنانچه مارکت موفق اتمام روند و امـدن بـه                 

  . اول بسیار زیاد خواھد بودزیر خط سبز شود امید رسیدن به ناحیه ابی

چنانچه مارکت موفق به شکست ناحیه اول ابی شود انجام تردید در مسیر روند جـاری کمـی خطـر نـاک              

  .بوده و باید به دنبال نشانه ھایی برای برگشت مارکت از بین ناحیه ابی اول و ابی دوم باشیم

ا یـک دایـورجنس مخفـی رخ دھـد و قیمـت      چنانچه مارکت بین این و ناحیه باشه و مثال یک دایورجنس و ی 

بتواند به باالی ناحیه ای اول برگشت داده شود بھترین و مھـم تـرین موقعیـت را بـرای ادامـه رونـد قبلـی                   

  .ایجاد کرده و کل حرکت و روند اخر یک حرکت اصالحی از روند قبلی محسوب میشود

خرین امید برگشت مارکت بـه رونـد قبلـی    در خصوص خط قرمز باید این نکته رو یادآوری کنیم که این خط ا    

می باشد و در صورتی که مارکت از این خط برگشت داده شود تنھا زمانی که بتوانـد خـودش را در بـاالی             

ناحیه ابی باالیی خودش تثبیت کند می توانیم اقدام به گرفتن پوزیشن در مسیر رود قبلی بود و چنانچـه     

ورجنس در ناحیه قرمز باشد بر قدرت استراتژی برگشت اضـافه  این برگشت ھمراه با کندل برگشتی و دای  

  .خواھد نمود
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اما کارایی دیگر این خط رو می توانیم این طور بیان کنیم که شکست این خط دلیل بـر اتمـام رونـد قبلـی                

بود و روند جاری دیگر یک روند اصالحی نیستش و بعد از یـک حرکـت ریتـریس بـه سـمت بـاال و برگـشت                  

  . خط خط قرمز باید امیدوار به شکست کف روند قبلی باشیممجدد به زیر

شما می توانید برای آشنایی بیشتر با این روش ترسیم و تحلیل یک روند نزولی در چارت پیـدا کـرده کـه                  

برعکس مثالی که ما خدمت شما عرض کردیم باشد و قدرت تحلیل خودتـان را محـک بزنیـد و حتـی مـی          

ان بعد از این نقاط ورود رو مشخص کردیـد اقـدام بـه مـشخص کـردن اسـتاپ       تواند با این روش و تسلط بر  

  .الس با لول ھای این روش داشته و تی پی ھا رو نیز با ھمین لول ھا مشخص کنیم

  .و این روش رو به عنوان یک سیستم کامل ترید در لیست استراتژی ھای خودمان جای دھیم

  

  :پنجمین روش ترسیم و استفاده از گن فن

  و عکس العملعمل 

و اما حتما دوستان تکنیکالی که بسیار زیاد در خصوص دایورجنس ھا و انواع ان و درجه اھمیت ان مطالب 

دیده و شنیده و بحث ھای زیادی که در مورد دایورجنس در کتاب ھا امده خوب می دانند که مطالب ارائه             

 کـم بـوده و خیلـی کمتـر بـه ان اشـاره        در مقایسه با دایورجنس ھا بـسیار 3-2-1شده در مورد استراتژی  

  .شده و مطالب نوشته شده است

 این مطلب رو شنیده و قبال خوانده باشید که ھـیچ ولـی اگـر تـا بـه حـال ایـن خـصوص               3-2-1اگر در مورد    

مطالبی رو مطالعه نکرده اید اگر عمری باقی بود در خـصوص یکـی از اسـتراتژی ھـای شخـصی خـودم و                   

 ھا در ایند خواھم گفت و برای شروع یکی از روش ھـایی کـه بـرای    3-2-1س ھا و   روابط حاکم بر دایورجن   

ترسیم خطوط گن از ان استفاه می کنم و از این دیدگاه شخصی استفاده شده رو برای دوسـتان بـاز گـو         

  .خواھم کرد

ھـای  و برای اینکه به روش مذکور برسیم برای آمادگی این روش ترسیمی باید برگردیم بـه یکـی از روش     

و برای این کار بھتر است نگاھی به . قبلی که در خدمت شما بودیم و یک نگاه به آن روش داشته باشیم
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ش ھای ذکر شده رو برای ذکر این نوع تحلیل برای مثال داشته و از این بین ما یکی از رو 21پست شماره 

  .انتخاب می کنیم

 رو انتخاب کرده و در مرحله اول یک بار دیگر با روش ھای ذگر شـده قبلـی اقـدام     315خوب روش صعودی    

  و سپس به ترسیم روش عمل و عکس العمل . به ترسیم گن فن برای این دو قله خواھیم داشت

 که بازار به خاطر عدم وجود معامله گران حرکت نداره و احتمال میدم که رفته        خوب دوستان چند ساعتی   

باشن نماز جمعه و تا برگردن بیان خونه برای ترید اماده بشن و بازار حرکـت داشـته باشـه چنـد سـاعتی        

  وقت داشته باشم که این پست رو ھم تمامش کنم

مارکـت در انتھـای مـسیر حرکـت خـودش یـک       پیرو انچه که قـبال گفتـه شـد در ایـن روش بعـد از ایـن کـه            

شـاید شـما بـا روش دیگـری     (دایورجنس تشکیل داد و خط روند رو شکسته و اتمـام رونـد مـشخص شـد          

بـه جـای ایـن کـه از پیـوت ھـای       ) اتمام روند رو تشخیص بدھید مثل تغییر فاز مکدی یا ھـر روش دیگـری          

  انتھای روند اقدام به ترسیم گن فن داشته باشیم

 که باعث شروع روند شده رو در نظر گرفته و با روش زیر که 3-2-1دای روند حرکت برگشته و حرکت به ابت

  .توضیح خواھمی داد گن فن مورد نظر رو برای پیدا کردن نقاط تالقی مورد نظر خواھیم گرفت

ی پیـدا  به یک نکته اشاره کنیم که شما باید برای این که گن انالیست بـشوید تمـام ایـن روش ھـا رو بـرا         

  .کردن بھترین نقاط ھمیشه در چارت خود داشته باشید

برای ترسیم این روش در مرحله اول شما احتیاج دارید که از اخرین پیوتی که تشکیل دایورجنس داده یک       

 برای شروع روند حرکتی را باعث شده اند   3-2-1خط عمودی ترسیم کنید و سپس دو پیوتی که تشکیل           

  .نتقال دھیدبه روی این خط عمودی ا

  . اقدام به ترسیم گن فن داشته باشـید 3-2-1سپس از نقاط تالقی خط عمودی با نقاط انتقال داده شده         

 در رونـد  315 و 225 در روند صعودی و دو زاویه 135 و 45برای ترسیم این گن فن ھیچ فرقی بین دو زاویه         

  .ر خواھد بودبنابران چه که گفته شد ترسیم ما به شکل زی. نزولی وجود ندارد
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دوستان در این مدت با انواع روش ھای ترسیم گن در خدمت شما دوستان بودیم و انھا رو بررسی کردیم  

  .به نظر من دو نکته حائز اھمیت ھستش که در پایان نوشتار خودم باید بھش اشاره کنم

ه کار با گن رو شروع کنند این که دوستانی که تاز کار و تحلیل رو شروع کردن حتما برای این ک           : نکته اول 

جزوات و کتاب ھایی در زمینه انواع پیوت ھای و قلـه و دره ھـا و نحـوه تـشخیص انھـا رو مطالعـه کـرده و                   

  قدرت تشخیص خودشون رو باال برده و بعدا بیان سر وقت یادگیری گن

ست و پایـان  این که جزوات و مقاالتی در خصوص دایورجنس ھا و انواع انھـا و روش ھـای شکـ               : نکته دوم 

یک روند رو مطالعه کرده تا در ترسیم گـن زمـانی کـه بھتـرین موقعیـت ترسـیم بـرای تحلیـل ھـستش رو                  
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و استفاده از اسیالتور ھای کمکی مثل ار اس ای و مکدی یا ھمان ام ای سـی دی در ایـن   . انتخاب کنند 

  .زمینه می تونه کمک بزرگی باشه

گن در متا تریدر کمی با خطا ھمراه ھستش یه کاری که من و در اخر به خاطر این که روش ھای ترسیم       

برای فیلتر کردن و بدست اوردن نقاط دقیقتر انجام می دم استفاده از فیبو ناجی ریتریسمنت ھـستش و      

ــرم       ــوان خطــوط مــورد اســتفاده در نظــر مــی گی ــه عن ــه نقــاط تالقــی رو ب ــو ب ــن فیب ــول ای ــرین ل ــک ت   .نزدی

بر اساس گن گرید انجام شد رو به خاطر داشته باشید که تحلیل که در برای مثال ان نمونه ترسیمی که    

  یک مربع انجام میشد

  

ی رو بـا نقـاط لـول ھـای فیبـو مقایـسه کنیـد و        حاال برای این روند یک فیبو ریتریس رسم کنید و نقاط تالق  

سعی کنید تا تمام روش ھای که برای ترسیم استفاده می کنید رو با رسم فیبو ریترسمنت فیلتر کنید تا 

جایی که به این نتیجه برسید احتماال جناب گن و فیبوناتچی بـا ھـم پـسرخاله بودنـد و اگـر درسـت بـازار              

  .رت بگیره نھایت امر نتیجه یکی خواھد بودتحلیل بشه و از روشی که تحلیل صو

و اخرش ھم به این نکته خواھیم رسید که راھھای زیادی بـرای رسـیدن بـه خـدا وجـود داره فقـط کـافی                  

  نیستش....... ھستش که اراده کنید و حتما این راه اس
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لیل ھا و رفع اشکال خوب ببخشید که سر شما رو درد اوردم و اجازه بدید که از منبر بیام پایین و منتظر تح

ھای زیبای مھدی خان باشیم و به ھمه دوستان سفارش می کنم که از تجرییات ایشان استفاده کنید و  

حتما چارت ھای مختلف داشته باشید و تمام روش ھای گن رو ترسیم کنید تـا بھتـرین تحلیـل و بھتـرین               

  .نقاط رو پیدا کنید

  

  :ششمین روش ترسیم و استفاده از گن فن

  خیص نقاط پی ار زد به روش گنتش

ھمانطور که میدانیم اکثر تریدرھا به دنبال ترید در انتھای یک موج کارکشن بود تا بـا یـک رونـد حرکتـی در             

موج اصلی ھم مسیر شوند و ما نیز در این روش تمام سعی خود را بر ان داشـتیم تـا بتـوانیم ایـن کـار را            

  .عملی کنیم

 یک موج ما اقدام به ترسیم یک چھار ضلعی خواھیم داشت که موج حرکتـی      برای این منظور بعد از اتمام     

قطر این چھار ضلعی رو تشکیل داده و سپس یک کپی از چھار ضلعی مذکور تھیه و در کنـار ان در مـسیر    

 درصـد طـول   61.8به طوری که طول این چھار ضلعی به اندازه       . حرکت شروع شده جدید قرار خواھیم داد      

  .ی باشدچھار ضلعی اصل

یک روند حرکت رو انتخاب کرده و برای کل مسیر حرکت یک گن فن ترسیم می کنـیم بـرای مثـال در یـک                

  .مسیر نزولی ذکر شده در تصویر گن فن را از قله به دره ترسیم خواھیم کرد

ش و یادآور می شویم که این ترسیم باید بعـد از اتمـام رونـد صـورت گیـرد و اتمـام رونـد رو بـا توجـه بـه رو            

مـشخص  )  شروع روند یکسان باشد3-2-1دایورجنسی که زاویه ان با  (دایورجنسی که قبال توضیح دادیم      

و یکی دیگر از راه ھای تشخیص خاتمـه رونـد اسـتفاده از تالقـی اخـرین خطـوط زاویـه دو گـن                     . می کنیم 

عبـور کنـد   ترسیمی مطابق شکل زیر خواھد بود که چنانچه مارکت موفق شود از خط تالقـی ایـن خطـوط     

  .دلیل بر اتمام روند بوده و می توانیم اقدم به گرفتن پوزیشن تا رسیدن مارکت به خط شاپرک باشیم
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  .یادآروی می کنم که گن فن ترسیم دوم رو به روش زیر ترسیم خواھیم کرد

 طول چھـار ضـلعی رونـد اول ترسـیم نمـوده و سـپس گـن فـن         61.8برای شروع یک چھار ضلعی به طول      

 درجـه گـن فـن در    45ا بر اساس این چھار ضلعی ترسیم می نماییم به قسمی کـه خـط  زاویـه    مربوطه ر 

  .قطر این چھار ضلعی قرار بگیرد

بعد از این مرحله احتیاج داریم تا به عرض کانال حرکتی روندی که مورد بررسی قـرار داده ایـم بـا ضـریبی         

خط گن فنـی کـه چنانچـه    .(ترسیم نمایمکه ذکر خواھمی کرد یک کانال جدید موازی خط گن فن خارجی      

  .)شکسته شود خود دلیل بر اتمام روند خواھد بود

 100.0بعد از ترسیم خطوط مورد نیاز با ابزاری که به ان اشاره شد نقطه تالقی خط موازی کانال که برابـر     

ت  درجـه از گـن ترسـیمی در مـسیر رونـد حرکـ      60طول کانال حرکتی روند مورد بحـث مـی باشـد بـا خـط       

که این محل نقطه رسیدن قیمت .احتمالی را مشخص کرده و و  از این نقطه خط افقی ترسم می نماییم        

  .در زمان و مکان مشخص شده خواھد بود

ناحیه مشخص شده ناحیه ای خواھد بود که مارکت می تواند با تاییده دایورجنس به صورت برخورد سوم             

 این لول رسید مطابق اموزش ھایی که در خصوص ورود به سمت ان حرکت کند و در زمانی که مارکت به       

به مارکت بر اساس دایورجنس در تایم پایین تر و برخورد سـوم خـواھیم داشـت اقـدام بـه وارد شـدن بـه                    

  .مارکت رو خواھیم داشت
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