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  درس اول 
 

          مفھوم كلي: معرفي  - ١.١
 

ھامیلتون بلتون اين موضوع رو تشريح  .ستدر حقیقت الیوت ويو يك پیش بیني ا
  .مي كند

برگشت انرا تشخیص  توسط نلسون الیوت كشف گرديدكه حركت و اصل امواج
  .مي دھد

ساختار  با  در بازار  تغییرات قیمت كشف كرد كه  سھام   الیوت در اطالعات بازار
ي م خاصي انجام مي گیرد كه در واكنشھاي چرخشي يك اھنگ اصلي را دنبال

الیوت .   سیستمھاي منطقي بررسي بازار را توسعه داد از اين كشف ، او . كند
اين امواج   . موج مجزا كه در بازار سھام تكرار مي شدند را ترسیم نمود نوع ١٣

تعريف ،  را   او مسیرھا. تكرار در زمان و يا دامنه خاصي ندارند ھیچ الزامي براي
متصل     به يكديگر اين ساختارھا   چگونه  توصیف كرد كه او. ترسیم و نام نھاد

متصل    يكديگر به   بزرگتر قابل پیش بیني  مي شوند، چگونه انھا در يك الگوي
  .بزرگتر و بزرگتر ھمینطور در مورد الگوھاي مي شوند و

فرمھا   از اين  يك تفسیر مواج يك مجموعه از مسیرھاست و بطور خالصه اصل ا
. است   افتاده  بحال در حركت بازار اتفاقھمه مسیرھايست كه تا   كه شبیه

. تشكیل شده از يك سري قاعده تجربي راھنما براي تغییرات بازار توصیف الیوت
الیوت   امواج اصل  براي بازار را مطرح نمود كه حاال بنام  الیوت پیشگوئي قیمت

  .نامیده مي شود
 

                                                                     تاريخچـه كوتـاه - ١.٢  
،  اصل امواج نخستین .ــــــــــ ھر چند اين بھترين ابزار فوركست موجود است

بـا . ان يك توضـیح جزئیـات چگـونگي رفتـار بـازار اسـت .يك ابزار فوركست نیست
رسیدن به تسلسل رفتار و سپس احتمال  اينحال ، ان توضیحات سھم بزرگي در

زمینـه سـاز مفھـوم  اصـل امـواج فـاھیم اولیـه ازم. مسیرھاي بعدي داراسـت 
يـك دورنمـاي كلـي بـازار  اين مفھوم زمینه ساز نظم فكر و. است انالیز بازار بوده

در شناخت و پیش بیني تغییرات مسیر تقريبا غیـر  مي باشد، بھرصورت دقت ان
. عمل مي نماينداصل امواج مردم طبق خیلي جاھا و خیلي از. قابل باور است

  .ازار ســرمايه جــايي اســت كــه بیشــتر اينچنــین عمــل مــي كنــدبــ امــا
درجه تراكم قیمت بـازار .از اين قاعده پیروي مي كند براستي بازار سرمايه بسیار

كه اين ارزيـابي ايسـت . قابلیت براي ان قائلند يك ھدايت و مقداريست كه مردم
اين بحث  بوجود اورده است بھر صورت كه در حقیقت انقالبي در علوم اجتماعي

تئوريھـايي دارد در خصـوص مفھـوم الگوھـايي كـه  الیـوت  براي وقتي ديگريست
تفصــیل ايــن موضــوع را در  كشــف كــرده ، مــا مــي خــواھیم معرفــي وشــرح بــه

كنیم كه الگوھا را  تا ان زمان به اين بسنده مي .توضیح دھیم١٩تا  ١٦درسھاي 
مختلـف از  د بیـاناغلب اشخاص مي خواھنـد چنـ .توضیح دھیم١٥تا  ١در درس 

 موقعیت الیوت بازار بشنوندمخصوصا وقتـي بـا عجلـه ، مطالعـات كارشناسـان را
ــــــــــد ــــــــــي كنن ــــــــــان روز جمــــــــــع اوري م ــــــــــه در پاي   .عجوالن

توانـد از داشـتن چارتھـا روي دو انـدازه  بھر صورت بسیاري از بال تكلیفي ھا مـي
راھنمـا قائـده ھـاي خطـوط  و مواظـب پیـروي از. حسابي و نیمه لگاريتمي باشد

  .در اين مبحث باشید laid down چون
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  اصول اصلي - ١.٣ 

و تولید  تولید  معني دار   اطالعات  بوسیله ـ در قوانین امواج ، ھر تصمیم بازار 
لحظه يك تاثیر بر  در) خريد يا فروش(ھر تراكنش. اطالعات معني دار مي نمايد

باعث  زنجیروار   رانتراكنشھاي سرمايه گذا بازار وارد مي كند، ارتباط اطالعات 
و  اين حلقه بازخورد حاكم بر ماھیت كلي است.ديگر رفتارھاي بازار مي شوند

 الگوھا تكرار مي  كه بااينكه او اين ماھیت را دارد الگوھا را مي سازد ، بطوري
  .گردندوداراي مقدارھاي قابل پیش بیني ھستند

ست اما درزمانھاي  وضعیت و اتفاقات خارجي بعضي اوقات نمودھاي بازار بازتاب
پندارند به سبب وضعیت ھاي بازار  ديگر كامال جدا از انچه كه بیشتر مردم مي

اين حركت خطي .دارد مخصوص خودش را نست كه بازار قانون آدلیل .مي باشد
مي  نیست كه ھر شخص در زندگي روزمره تجربه كنديا بطوريكه بعضي تعريف

با اينحال حركتھاي ان .چرخشي نیستكنندبازار ماشین تولید نوسانات با اھنگ 
  .بازتاب با قاعده را مي سازد يك

الگوھايي ازحركت ھدايت شده  امواج . مي شوند اشكار   در امواج اين بازتابھا 
بیافتددرقانون  اتفاق  بطور طبیعي  ھستندبطوردقیقتر يك موج با ھرالگويي كه

  .خواھیم داد توضیح ٩-١امواج وجوددارد،اين مبحث رادردرسھاي
 

  موج الگو پنج ــــــــ
 

موج قابل شناسائي تشكیل مي شوند سه موج ار  ٥نھايتا از  در بازارھا حركت
 ٤و  ٢موج جبراني بنامھاي  ٢شوند انھا بوسیله  مي نامیده  ٥و ٣،١اين امواج 

قطع كننده يا جبرني كه براي الگو   موج١-١از يكديگر جدا مي شوند در شكل 
  .ھستند را مي بینید

انكار ناپذير   اين مضوعي  اصلي را تعیین نكرده بود اما موج٥الگوي   الیوت.ان.ار
موج اصلي در يك نگاه  ٥محلي از  در يك  است  در ھر زماني بازار ممكن . است

موج اصلي حركت مھم بازار است  ٥كلي تر از روند شناسائي شود چون الگوي 
  .و الگوھاي ديگر در داخل ان تشكیل مي شوند
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  مد موج - ١.٤
حركت  امواج. حركت و اصالح كننده. در اينجادومدازتوسعه امواج گفته مي شود 

موج ساختاري مي باشددر صورتیكه امواج اصالحي داراي سـاختار سـه  ٥داراي 
و حركتھـاي ھـم  ١-١مـوج اصـلي شـكل  ٥مد حركت بوسـیله .باشند موجه مي

اين ساختار حركت خوانده .  ٥و  ٣،  ١موجھاي  بطور مثال.مسیر شكل مي گیرد
مد اصالح بوسیله جبران كننده ھا  .مي شود چون انھا قدرت حركت بازار ھستند

ايـن . ھسـتند ١-١در شـكل  ٤و  ٢معكوس شكل مي گیرد كه شـامل موجھـاي 
 ساختار جبراني نامیـده مـي شـود چـون انھـا بخشـي از مسـیر را بازگشـت يـا

بدينسـان دو گونـه . رده را تصحیح مي كنندانتقالي را كه موجھاي حركت ايجاد ك
  .مختلـف در سـاختار و صـورت انھـا در تمـامي ايـن درس وجـود دارد اساسـي و

 درمجلـه١٩٣٩و بار دگر در مقـاالت منتشـر شـده  اصل امواج او ١٩٣٨در كتاب 
Financial World سھام داراي يـك حركـت اصـلي  الیوت اشاره مي كندبازار.ان.ار

موجـه را مـي  ٨رو به بـاال و سـه مـوج روبـه پـايین يـك سـیكل موجه  ٥يا الگوي 
 مشـاھده ١-٢موجه رو بـه پـايین را در شـكل  ٣موجه رو به باال و  ٥سازدالگوي 
   .                                                                         مـي كنـیم

  
  
  
  
  

    
 

ــهمــوج مــي باشــدكه شــامل د ٨يــك ســیكل كامــل شــامل  اساســي  و مرحل
زير موجھاي ان با عدد مشخص ) ھم خوانده مي شود ٥كه (مرحله حركت.است

كه داراي زير موجھـاي ) ھم خوانده مي شود ٣كه (مرحله اصالحي  مي شوندو
براي موجھـاي حركـت  ٥ ٤ ٣ ٢ ١بترتیب . گردند است كه با حروف مشخص مي

  .١-٢بــــــراي موجھــــــاي اصــــــالحي در شــــــكل  a b c و
كامـل مـي شـود و سـیكل دوم شـبیه بـه  ١-٢موجـه شـكل  ٨سیكل  در نھايت

دوم اغـاز ) اصـالحي(مـوج رو بـه پـايین  ٣و ) حركت(روبه باال  موج ٥سیكل اول با
موج اصالحي ،كـه  ٣موج حركت مي باشد و  ٥ سومین حركت شامل. مي گردد
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ايـن . بزرگتر را كامل مي كننـد اين سیكلھا سه موج حركت از يك ساختار موجي
   .مي بینید) ٥(با برچسب  ١-٣نتیجه رادر شكل 

  

    
  
  
  

 
ساختار بزرگتـر يكـي از  حركت نزولي اغاز مي شود در) ٥(در باالترين نقطه موج 

. به باال ھستند سه موج ، اين سه موج بزرگ رو به پايین قرينه موجھاي بزرگ رو
 اده شـدهتوضیح د ١-٣در شكل . كامل شده اند ١-٣نتیجه اين سیكل در شكل 

كه ھر بخـش از مـوج حركـت و ھـر سـیكل كامـل شـامل بخشـي از يـك نسـخه 
يك تصوير بزرگتر  ١-٣شكل : اين يك واقعیت است   .باشد كوچكتر از خودش مي

در شـكل . نیز ھمچنین جزئي از يك سـیكل بزرگتـر مي باشد و اين ١-٢از شكل 
ند تقسیم شده سیكل تشكیل شده ا ھر موج به زير موجھاي كه خود از يك ١-٢

را دارا  a b c نقـاط اصـالحي ٤ و ٢ھـر زيـر مـوج ماننـد  ... و ھر كدام از ان موجھا
میكروسـكوپ نگريسـته  اگر در زير يـك ١-٣در شكل ) ٢(و ) ١(موجھاي . ھستند

دائمـي از  ھمه اين اشكال توضـیح پديـده. ھستند] ٢[و ] ١[شوند خود يك موج 
   .مي باشنديك تغییر با درجه متفاوت از بازار 

 
  :                                                       ضـروري طراحـي-١.٥

 
مـوج از  ٨ساختمان تركیبي بازار چنان است كـه در مـوج از يـك درجـه خـاص بـه 

مـوج بـا سـايز  ٣٤مـوج در حقیقـت از  ٨درجه كوچكتر تقسـیم مـي شـود و ايـن 
ين واقعیت است كه موجھا از ھر اصل امواج بازتاب ا. تشكیل شده است كوچكتر

ھمیشه تقسیم و باز ھم به درجه ھاي كوچكتر تقسیم مـي  درجه در ھر سري
ـــواج ، ـــن ام ـــه اي ـــان ھم ـــوندو ھمزم ـــازند ش ـــي س ـــر را م ـــواج بزرگت   .ام

مـوج اسـتفاده كنـیم ،  بعنـوان دو ١-٣بھر حال مـا مـي تـوانیم از سـاختار شـكل 
اشـاره مـي  نآبزرگتر را كـه مـا بـه  موج در اتصال با يكديگر يك ٣٤ھشت موج از 

  .كنـــــــــــــــــــــــیم را مـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــازد
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در شـكل ] ٢[مـوج  حال مشاھده مي كنیم كه در داخل الگوي اصالحي ھمچون
 موج ھمچون ٥ ٤ ٣ ٢ ١موج  ٥كه رو به پايین ھستند شامل  c و a موجھاي ١-٣

(b)  موج ٣كه بسمت باال شامل a b وc ايـن يـك وافعیـت را اشـكار . مـي باشـد
كه موجھاي حركت ھمیشـه رو بـه بـاال نیسـتند و موجھـاي اصـالحي  دمي ساز

حالت يك مـوج يـك مسـیر مطلـق نیسـت . نمي كنند ھمیشه رو به پايین حركت
چھار استثنا كه جـاي ديگـر در ايـن درس  بغیر از. اما در كل مسیر خودش را دارد

ا وقتیكـه رونـد در ان مسـیر بـ ( مـوج٥(بحث خـواھیم كـرد امـواج بـه مـد حركـت 
وقتیكـه رونـد در مسـیر  (موج يا تغییـر مسـیر ٣(موجھاي بزرگتر بوده و مد اصالح 

 موجھاي حركـت ھسـتند در c و a موجھاي. مخالف مي باشدتقسیم مي شود
را اصـالح مـي  (a) اصالح كننده مي باشدچون موج (b) موج] ٢[روند مسیر موج 

،  امـواج لاصـ بطـور خالصـه اسـاس گـرايش. مي باشـد] ٢[موج  كندو مخالف
 مـوج و واكـنش ٥حركت در يك مسـیر بـا يـك رونـد بـزرگ توسـعه داده شـده بـا 

   .مخالف ان با سه موج در ھمه اندازه ھاي روند مي باشد
 
امـواج  براي اين درس ، ھمه امواج نرمال با اعداد و حروف داخـل دايـره و :نكته*

 نگـاه ١-٤كل به ش .اصلي با اعداد و حروف داخل براكت نمايش داده مي شوند
فرم مثالي اندازه مسیر حركت و انتقـال ان در يـك مرحلـه بزرگتـر را نشـان  .كنید
در ھـر بـازاري وجـود داردو  كـه اصـل امـواج اين مثال نتیجـه شـده از. دھد مي

   .موجھا به زير بخشھاي كوچكتر تقسیم مي شوند را نشان مي دھد

     
  

  
  
  
  
  



٧                              WWW.GuilanFX.CoM 
 
 

 
                                                          امـواج شـمارش - ١.٦

  : تعـــــــــــــداد امـــــــــــــواج در ھـــــــــــــر درجــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــالح + حركــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــیكل= اص   س
  ٢=  ١+  ١مـــــــــــــــــــوج  بزرگتـــــــــــــــــــرين

  ٨=  ٥+  ٣بزرگتـــــــــــــــــــــــــرين زيرمـــــــــــــــــــــــــوج 
  ٣٤=  ٢١+  ١٣زيرمـــــــــــــــــــــــــوج بعـــــــــــــــــــــــــدي 
ــــــــــــــــــــــــدي  ــــــــــــــــــــــــوج بع   ١٤٤=  ٨٩+  ٥٥زيرم

 
ھیچكـدام از ايـن دو شـكل و  ١در درس  ١-٣و  ١-٢ھمچنانكه مـي دانیـد تصـوير 

موج رو به ٥) موج ٨ھمانطور كه در قبل امده ھر . حالت نھايي نیست ١-٤ل شك
مـوج از  يك سیكل را كامل مي كنندو اينھا دو) موج رو به پايین يا اصالحي٣باال و 

 تا زمانیكه پیشرفت ادامـه دارد، حركتھـا در. سیكل با درجه بزرگتر را مي سازند
برگشــت ھـر زيــر مـوج در درجــه  .ادامـه درجـه بزرگتــري از موجھـا را مــي سـازند

در نھايت ما مي توانیم ھمه امـواج را . ادامه بدون پايان ماجراست كوچكتر ظاھرا
ــه از ــت ك ــا دو حال ــد  ب ــده ان ــكیل ش ــا تش ــالح(موجھ ــت و اص ــدانیم) حرك   .ب

مـوج  ٣موج پیشرفت و  ٥اساس بازارھا از  الیوت خودش ھرگز نیانديشید كه چرا
ايا الزامي براي . رويداد مي ديد بصورت ساده ان رااو . بازگشت تشكیل شده اند

باره ان فكر كنید تا درك  وجود دارد؟ در) بازگشت (موج  ٣و) حركت (موج  ٥بودن 
بـراي درك نوسـان  و كارامدترين متد بدست امده. كنید اين حداقل نیاز مي باشد

را  مقدار موجھاي كـه میـزان نوسـان. و پیشرفت در حركت خطي بازار مي باشد
ھستند سه موج در حركت كـه بـرعكس پیشـرفت ) اصالحي(موج  ٣مي سازند 

پیشرفت در مسیر اصلي روند با وجـود دوره ھـاي برگشـتي ، بـا .كنند عمل مي
كه به سادگي برگشت با سه مـوج ارام نوسـان را .گیرد موج انجام مي ٥حداقل 

و .ا داردبیشـترين كـارائي ر ٥-٣گـذاري  مـي تـوان گفـت عالمـت.ادامه مي دھـد
ـــــايش ـــــن را بنم ـــــد اي ـــــي توان ـــــر م ـــــي زي ـــــه واقع ـــــذارد نمون   .بگ

 
                                                     قابلیت تغییر در ريشه ھاي اصلي

           
 

 اصـل امـواج اگر اصول اصلي كه در باال تشريح گرديد كامال نشـان داده شـوند
بھـر . شان دھنده رفتار بازار مـي باشـدن بسادگي مورد استفاده قرار مي گیرد و

از اينجـا تـا . اينقـدرھا سـاده نیسـت صورت جھان واقعي خوشبختانه يا بدبختانه
انچـه كـه . تشـريح كنـیم ما مي خواھیم چگونگي رفتار واقعـي بـازار را ١٥درس 

  الیوت تشريح نمود و در ان موفق بود
  :                   درجـــه مـــوج 

 
درجـه از  ٩الیـوت . واقعـي دسـته بنـدي شـوند نند بـا انـدازهھمه موجھا مي توا

چارت يك ساعته تا بزرگترين موج كه  از حركتھاي كوچك در يك. امواج را يافته بود
او نامھـاي لیسـت زيـر از  .او مي پنداشت در داده ھاي شناخته شده وجود دارد

 :                                              كوچكترين تا بزرگترين را انتخاب نمود
  

Supercycle  
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Grand  
Supercycle  
Cycle  
Primary  
Intermediate  
Minor  
Minute  
Minuette  
Subminuette  

 
ـــب ـــزرگ : بترتی ـــوپر ســـیكل ب      ســـیكل -ســـوپر ســـیكل -س

درجـه موجھـا را قابـل شناسـائي مـي  فھم اين نكته مھم اسـت كـه ايـن نامھـا
مراجعـه  ١٩٣٢امريكـا از سـال  ما به صعود بازار سـھام بعنوان مثال وقتي. سازد

  .گـوئیم مـا از يـك سـوپر سـیكل بـا زيـر بخشـھاي زيـر سـخن مـي. مـي كنـیم
  مـــــــــوج اول از درجـــــــــه ســــــــیكل ١٩٣٧ - ١٩٣٢

ــــــین مــــــوج از درجــــــه ١٩٤٢ - ١٩٣٧ ــــــیكل دوم   س
ـــــــوج از درجـــــــه ســـــــیكل ١٩٦٦ - ١٩٤٢   ســـــــومین م

ــــــه ١٩٧٤ - ١٩٦٦ ــــــوج از درج   ســــــیكل چھــــــارمین م
ـــــــه ســـــــیكل ١٩?? - ١٩٧٤ ـــــــوج از درج   پنجمـــــــین م

 
 Intermediate كه خود از موجھاي Primary درجه موجھاي سیكل به موجھاي از

به موجھاي كوچكتر تقسـیم  Intermediate تشكیل شده اند تقسیم و موجھاي
  ...                                                             مـي شـوند و
جغرافیـايي بـراي شناسـائي مكانھـاي جغرافیـايي  ز طـول و عـرضھمانطور كه ا

فھرسـت ، انالیزورھـا مـي تواننـد  اسـتفاده مـي گـردد بوسـیله اسـتفاده از ايـن
میـانگین " بعنـوان مثـال  .موقعیت يك موج را در كل حركت بـازار تشـخیص دھنـد

ـــوج ـــوج Minute V صـــنعت داو جـــونز در م ــــوج ١ Minor از م   از مـ
(Intermediate (شناساننده موقعیت حركت در امتداد تاريخچـه بـازار مـي ... و ٣

   .باشد
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                                                               درجـه ھـا-  ١.٧
نمـايش داده  ــــــــــ وقتي موجھـا عددگـذاري مـي گردنـد جـدول پیشـرفت بـازار

   .شده در زير پیشنھاد مي گردد

     
 

با اعداد انديس دار بود  ين خوشايندتر براي دانشمندان ، عالمت گذاريشايد از ا
جدول بـاال جھـت  .اما انوقت خواندن عالمتھا روي چارت چیز وحشتناكي مي بود

 چارتھا را ممكن است با رنگھـاي مختلـف بـراي. اشنائي چشم شما مي باشد
 سـیكل اژهدر واژگـان پیشـنھادي الیـوت ، از و .درجه ھاي مختلف ترسیم كننـد

نمـي باشـد و فقـط يـك نـام  استفاده گرديده است و اين به معناي خـاص كلمـه
كـه  "Primary bull" و " Primary swing" ،"Primary" اين در حقیقت چون. است

مـي  اسـتفاده Dow در گذشته بدون دلیل خـاص بوسـیله تئوريسـین ھـاي بـازار
لي را در شناسائي درجه اين واژگان ھیچ اشكا .گرديده ، استفاده گرديده است

اگر چه بدون .تولید نمي كنند و نويسندگان ھیچ اسراري بر تصحیح انھا ندارند ھا
شناسـائي دقیـق درجـه  .انھا نیز ما در استفاده از انھا راحـت ھسـتیم عادت به

در شـروع يـك  بخصوص. مي باشد اصل امواج جاري بخش دشوار موج در زمان
 اينكه درجه اولین زير موج چیست ، سخت مـيموج جديد ، تصمیم گرفتن براي 

دلیل اصلي سختي اين كار در عدم وابستگي درجـه مـوج بـه قیمـت و يـا . باشد
درجه موجھا وابسته به فرمشـان اسـت كـه تـابعي از قیمـت و  .طول زمان است
وابسته به اندازه و موقعیـت حركـت بـه بازگشـت  درجه يك موج. زمان مي باشد

 اصـل امـواج نسبي يكي از صورتھاي اين فرضیه .استمجاورت و احاطه موجھ
خوشبختانه تعیین دقیق درجه يك مـوج . بازار واقعي را تفسیر مي كند است كه

پیش بیني ارتبـاط زيـادي نـدارد بـا اينكـه ارتبـاط درجـات امـواج  معموال با موفقیت
تغییـر پـذيري  اصـل امـواج يـك چـالش ديگـر از .ھسـتند اھمیت بیشتري را دارا

  .ھاست كه در درس نھم اين دوره تشريح خواھد شدفرم
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  :                                          عمـل مـوج   - ١.٨

ــــــــــ ھر موج يكي از دو نقش عمل يا برگشت را بازي مـي كنـد بخصـوص يـك 
. ممكن است خاصیت متفاوتي در يك درجه بزرگتر يا برعكس داشـته باشـد موج

ھر مـوجي كـه در مسـیر رونـد بـوده و . ابسته به مسیر اوستو عملكرد يك موج
و ھـر . را مـي سـازد را مـوج حركـت مـي گوينـد بخشي از يك موج درجـه بزرگتـر

موج درجه باالتر را مـي سـازد  موجي كه در مسیر مخالف روند بوده و بخشي از
شـماره ھـا و حـروف  موجھاي حركـت بـا. را موج واكنشي يا اصالحي مي گويند

حـروف  اره گذاري مي شوند و موجھاي برگشتي يا اصالحي با اعداد يـافرد شم
ھمـه موجھـاي اصـالحي در خـالف جھـت رونـد  .زوج شماره گـذاري مـي شـوند

درس اينده خواھد گفت كه چرا اين  ٥درك كلي از جزئیات الگوھا در  يك. ھستند
   .انجام گرديد معرفي در اين بخش
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    :                                دوم درس

                                                       موجھـاي حركـت - ٢.١ 
موج تقسیم مـي شـوندكه بـا مشخصـات قطعـي ،  ٥ــــــــــ موجھاي حركت به 

انھـا نسـبتا . در مسیر روندي از درجه بزرگتر را انجـام مـي دھنـد ھمیشه حركت
كـت ، مـوج دوم ھرگـز بـیش از در موجھـاي حر .شـوند اسان تشخیص داده مـي

٪ مـوج سـوم برگشـت ١٠٠ھرگـز بـیش از  ٪ موج اول برگشت و موج چھـارم١٠٠
. اول خواھـد داشـت ضمنا موج سوم ھمیشه حركتي بـیش از مـوج. نمي نمايد 

بیمه  ھدف موجھاي حركت ساخت يك پیشرفت است، و اين موارد ارايش انھا را
ھـاي قیمـت ، مـوج سـوم بیشـتر الیوت ضمنا كشـف كـرد كـه در دوره  .مي كند

نمي ) ١،٣،٥(طول بزرگتري دارد و ھرگز كوتاھترين موج از موجھاي حركت  اوقات
را ) ٥و١نسـبت بـه موجھـاي (موج سوم بخش بیشتري از حركت  بنابراين. باشد

پـس در تعقیـب : ترجمـه (خـوش اينديسـت ايـن قـانون. بخود اختصاص مي دھد
حداقل به انـدازه مـوج  سوم مي دانیم كهحركت امواج در زمان شكل گیري موج 

مـي  تقريبـا داشـتن يـك پايـه و اسـاس رياضـي خـوب.) اول حركت خواھـد نمـود
ــه مــوج حركــت وجــود دارد ، واكنشــھا و مثلثھــاي قطــري . باشــد ( اينجــا دو گون
  زير براي ياداوري قضیه مثلثھاي قطري به متن اضافه شده است شكل: ترجمه
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  :  حركت

 
در يـك واكـنش مـوج چھـارم وارد . مـي باشـند موجھاي حركت يك واكنش بیشتر

 Leverage تمـام بازارھـاي بـدون ايـن قـانون بـراي. محدوده موج اول نمي گـردد
تـوان گفـت در دوره  زيـاد ، مـي Leverage در خصوص پیشگوئي بازارھا بـا.است

 بـدون(ھاي كوتـاه مـدت قیمـت بسـیار تحريـك مـي شـود كـه در بازارھـاي ارزي
Leverage) رخ نمـي دھـد و ھمچنـین overlap روي ھـم افتـادن : ترجمـه(اورلـپ

بصورت روزانه اتفاق مي افتد و در طول روز نوسانات قیمت بندرت  معموال) موجھا
در .) مـي باشـد Leverage يـك بـازار داراي Forex بازار : ترجمه.(اورلپ مي كنند

بـه جلـوي انھاسـت و  تحـرك میـزان حركـت رو از يك ١،٣،٥ضمن سھم موجھاي 
در درس سـوم  ١-٤تصاوير  .موج سوم مشخصا حركت بیشتري نشان خواھد داد

توضـیح بیشـتر سـه  بـراي .شرح مـي دھـد C و A، ٥،٣،١حركتھا را در موجھاي 
. اسـت اين چند قانون ساده از تفسیر حركت امـواج: پاراگراف اول مي توان گفت

ــر امــواج را قــانون مــي گــويی بنــوعي چــاره اي نیســت كــه . م يــك رفتــار حــاكم ب
خطوط راھنمـا اطالعـات حركـات امـواج . امواج را خطوط راھنما بنامیم مشخصات

سازي ، تناوب ، يكساني ، كانالیزه كردن ، خصوصیات و  ھستند كه شامل كوتاه
از اين دوره  ٢٤اين موضوع در درس . مي باشند سھم انھا در ارتباطات بین امواج

ايجـاد كننـدگان قـوانین در . نقـض گـردد قانون نبايد ھرگـز يك. بحث خواھد گرديد
 بعنوان مثال در درجه. پیدا كرده اند سالھاي زياد از كار با الگوھاي بیشمار انھا را

Subminuette نشان دھنـده شكسـت قـانون  وقتي تمام قوانین و خطوط راھنما
قــانون  و بودنـد تحلیلگـران مسـیر شكسـت قــانون را جـزء بـه جـزء دنبــال نمـوده

قوانین ابـزار بسـیار قـوي و صـحیحي اسـت  اين. را يافتند اصل امواج جديدي از
   .كه ما در اين بحث وسیع تشريح خواھیم كرد

 
                                                گسـترش  - ٢.٢

 .ــــــــــ بیشتر حركتھا داراي چیزي است كه الیـوت ان را گسـترش مـي خوانـد
بیشـتر موجھـاي حركـت . كشیده شـدن بـا يـك مـوج فرعـي ھسـتندگسترشھا 

ــه جلــوي خــود  شــامل) ســیكلھاي حركــت ( ــك گســترش در درجــه رو ب تنھــا ي
ھـر ) گسترش ساخته مي شوند با يك ١،٣،٥يكي از سه موج : ترجمه (ھستند

داده شود ان  گسترش) سیكل از درجه پايینتر (وقت ، يك موج با بخشي فرعي 
. بود نه و مدت زمان در محدوده چھار موج ديگر حركت خواھدگسترش از نظر دام

موج متـوالي  ٩در يك . تايي عددگذاري مي نمائیم٥موج را بصورت  ٩ترجیحا اين 
ھـر چنـد ايـن . سخت مي توان گفت كه كدام موج گسـترش يافتـه اسـت خیلي

تـايي يـك ٥تـايي يـا ٩الیـوت بـوده و عـدد گـذاري  موضوع بي ارتباط به سیسـتم
   .تصوير گسترش توضیح داده شده است ١-٥در شكل . م تكنیكال را دارندمفھو
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مـوج گسـترش  حقیقت اين است كه از خصوصیات گسترشھاست كـه فقـط يـك
اولـین  بعنوان مثال اگر. يابد و راھنمايي ديگر طول حركت رو به جلوي موجھاست

طـولي مشـابه  و سومین موج داراي طول يكسان ھستند ، پنجمـین مـوج داراي
 تـايي بـا يـك ٥در موجھايي از درجه اصلي ، گسترش يك الگـوي  ) . خواھد بود
Volume بحـث. شـود  زياد تائید مي Volume  بنـوعي ) خواھـد امـد ١٣در درس

پنجمین موج بايد داراي سـاختار سـاده  ديگر اگر موجي سه طول داشته باشد ،
  .و يـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــوج را تولیـــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــد

ايـن حقیقـت . تر گسترشھا در موج سـوم اتفـاق مـي افتنـدبیش در بازار سھام ،
ارتباط با دو قانون از حركت امواج مطرح مي  داراي اھمیت خاص است وقتیكه در

باشد و انكه موج چھـارم ھرگـز وارد  موج سوم ھرگز كوتاھترين موج نمي: شود 
دو شـماره گــذاري  بـراي وضـوح اجـازه دھیـد مـا. محـدوده مـوج اول نمـي گـردد

   .نشان دھیم ١-٧و  ١-٦ست را در وسط يك موج در شكلھاي نادر
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مـوج  ١-٧در تصـوير . اسـت موج چھارم وارد محدوده موج اول شده ١-٦در تصوير 

ھیچكـدام از ايـن  مطـابق قـوانین. سوم كوتـاھتر از مـوج اول و پـنجم مـي باشـد
. اسـت يرشيكبار ديگر موج سوم غیر قابل پذ. شماره گذاريھا مورد قبول نیست 

در حقیقت تقريبا ھمیشه طبق شـكل . و بايد بصورت صحیح شماره گذاري شود
در عادت خود بـراي . گذاري و گسترش موج سوم را انجام مي دھند شماره ١-٨

تمرين اين مسئله را روشـن مـي . موج مردد نشويد شماره گذاري گسترش سه
. تشريح خواھیم كردرا  اصل امواج اين بحث از ١٤سازد و ھمچنین ما در درس 

ممكن است راھنماي مفیدي براي شماره گذاري موجھاي حركـت در  ١-٨شكل 
ــــي  ــــان واقع ــــري(زم ــــكل گی ــــان ش ــــو زم ــــد) الگ ــــن دوره باش   .در اي

در بـازار سـھام ،  گسترش ممكن است در گسترشھاي ديگر اتفاق بیافتـد، مـثال
 نتیجـهسومین موج از يك گسترش موجھا ، بنوعي خود يك گسـترش باشـد در 

ــد انچــه در شكـــلھاي  ــك  ١-١٠و  ١-٩يــك نمــودار ھمانن مــوج  ٥تصــوير گرديــده ي
موجه در  ٥گسترش ھاي . موج گسترش را نمايش مي دھد ٥ گسترش يافته از

اين موضوع را تشريح مي  ٢٨ھستند در درس  حركت صعودي بازار بسیار كمیاب
   .كنیم
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                                                                                كوتاه سازي - ٢.٣  
پیشـروي ننمايـد  موج از میزان موج سوم بیشـتر ٥الیوت براي تشريح حالتي كه 

ما ترجیح مي دھیم در طول اين دوره از كوتـاه . نمود استفاده واماندگي از لغت
مـي توانـد بـا  يـك كوتـاه سـازي معمـوال. نمائیم تايي ناقص استفاده ٥سازي يا 

ماننـد .مـوج پـنجم تشـكیل شـود موج بدون الزام به ادامه مسـیر توسـط ٥فرض 
قـوي اتفـاق مـي  كوتاه سازي اغلب با يك موج سوم بسیار ١-١٢و  ١-١١تصاوير 

   .افتد

    

    
  

مده آبوجود  ١٩٣٢از سال  از درجه بزرگ پس  امريكا سھام   در بازار مثال   دو
كه در ان موج  ( ١- ١٣شكل (كوبا   بحران  در زمان ١٩٦٢اولین بار در اكتبر . است

كه در  )١- ١٤شكل (١٩٧٦  دومین بار در پايان سال.سوم شكسته شده است
را بخود اختصاص داده ١٩٧٦تا مارچ  ١٩٧٥بزرگ ، از اكتبر ) ٣(صعود يك موج  نآ

  .است
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   :                                                 سـوم درس

                                                            مثلثھـاي قطـري - ٣.١   
يك مثلث قطري يـك الگـوي حركـت اسـت كـه ھنـوز عكـس العمـل خـود راظـاھر 

مثلثھاي قطري . اين يكي از خصوصیات اصالح كننده مي باشد ننموده ، ھمچنان
يكـه بـا حركـت خـود ، بطور. تعويض مي نماينـد ساختار موج در يك محل خاص را

بھر . ھرگز كوتاه تر از بقیه نیست مسیر سابق را دنبال نمي كنند و سومین موج
رونـد اصـلي مـي باشـند  موجه در مسیر ٥حال مثلثھاي قطري تنھا يك ساختار 

يـك  بنـدرت. كه مـوج چھـارم ھمیشـه حركتـي در محـدوده حركـت مـوج اول دارد
سازي اتفاق بیافتد اگر چه در تجربـه مثلث قطري ممكن است در پايان يك كوتاه 

  .كوتاه سازي فقط در حاشیه ھاي كوچك رخ مي دھد ما ھر
 

  :                                             پايـان قطـري
كرده است ، ھر پايان قطري يك نوع ويژه از مـوج اصـلي  ھمانطور كه الیوت تعبیر

بسیار سريع و بسیار طـوالني  حركت قبلي موج ، وقتیكه ٥است كه در موقعیت 
از  C پايان ھاي قطري در موج درصد بسیار كوچكي از. بوده باشد اتفاق مي افتد

اين بخش (شوند در دومین يا سومین سه تايي ظاھر مي a-b-c سري موجھاي
 ديـده مـي C انھـا فقـط در مـوج پايـاني). بیشتر تشريح خواھـد شـد ٩در درس 

پايـاني از الگوھـاي بـزرگ پديـدار شـده و نشـان  شوند با اين ھمـه انھـا در نقـاط
پايانھاي قطري يك شكل گوه مانند با  .خستگي يك روند بزرگ مي باشند دھنده
بـوده و ھـر كـدام  ١،٣،٥ھمگرا ساخته ، ھر زير موج انھا شامل موجھاي  دو خط

 ١-١٥شـكل .فرعي تقسیم و يك موج يكدست را پديد مي اورنـد به سه زير موج
موقعیت در يك موج حركتـي بـزرگ اسـت را بـه  انھاي قطري كه نوعيپاي ١-١٦و 

   .نمايش گذارده اند
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 يافت يك گسترش واگـرا يـك .ما در يك مورد الگوي مرزي را يافتیم كه واگرا بودند
تحلیل خوش ايند  بھر حال وجود چنین مواردي از نظر تجزيه و. استثناء مي باشد

نرمال بـود و  نیست با انكه سومین موج ، حركت كوتاھتري نموده و الگو بزرگتر از
 تقسیرھاي ديگري امكان پذير بود بھمـین داليـل مـا انـرا يـك دگرگـوني بحسـاب

   .نیاورديم
 

   :                                     قطريھـا    - ٣.٢
 در Minute و در درجه ١٩٧٨در سال  Minor پايانھاي قطري در اين اواخر در درجه

اتفــاق افتــاده  ١٩٧٦در ژوئــن  Subminuette و در درجــه ١٩٧٦فبريــه تــا مــارس 
دو مـورد را نشـان مـي دھـد كـه يكـي بـاال رونـده و  ١-١٨و  ١-١٧شـكل . اسـت

وقـوع واقعـي يـك مثلـث  ١-١٩شـكل . باشـند مـيديگري پايین رونده و حقیقي 
تغییـر در پـي گیـري مسـیر  نكتـه مھـم در تمـام اينھـا. قطري را نشان مي دھـد

   .است
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پــنجم از مثلثھــاي  نیسـت ، موجھــاي ١-١٦و  ١-١٥اگـر چــه در مثالھــاي شــكل 
موجھـاي  براي مثـال خـط رونـد را در پايـان. قطري اغلب پايان يك جھش ھستند

يـك مثـال واقعـي از ايـن موضـوع  ١-١٩و  ١-١٧شكل . اول و سوم قطع مي كنند
در حال كاھش در مثلث قطري مي باشد ، پايـان  volume در صورتیكه.باشد مي

زمانیكه جھش رو به باال اتفاق مـي افتـد ،  volume افزايش نسبي در الگو با يك
  .زيــر مــوج پــنجم خــط رزيســتنس را قطــع نمــي نمايــد و بنــدرت. ھمــراه اســت

كه ھمیشـه پـس از يـك سـقوط سـريع بـا  يك صعود قطري يك نزول سريع است
يك اوج گیري سريع  يك سقوط قطري. ازگشت به نقطه اول پي گیري مي شودب

ـــد ـــي كن ـــزول م ـــاال ن ـــه ب ـــت رو ب ـــك حرك ـــس از ي ـــوال پ ـــه معم ـــت ك   .اس
 براي توضیح بیشتر موج پنجم ، موج ھاي پنجم قطع كننده و پايان دھنده مثلـث
ر قطري بوده و جمعا نشانه برگشت ھیجاني به امتداد مسیر و اشاره به تغییر د

مختلف و در ھم امیخـتن شـدت مـوج ھـاي بعـدي در مسـیر مخـالف  درجه ھاي
  .                                                                                    ت  اس
 

      :                                                         ھـدايت قطريھـا   - ٣.٣
الگويي  انھا  اتفاق مي افتد ، ٣يا  ٥لثھاي قطري در موقعیت موج ـــــــــ وقتي مث

اگـر چـه روشـن شـده . مـي سـازند ٣-٣-٣-٣-٣را كه الیوت تشريح كرده بشكل 
تغییـر در ايـن الگـو بعضـي از اوقـات در موقعیـت مـوج اول از حركـت در  است كـه

اول و مشخصه اينحالت تداخل مـوج . زيگزاگھا ظاھر مي شوند از A موقعیت موج
در داخل يك شكل گـوه ماننـد و در يـك مثلـث  چھارم و ھمگرايي خط ھاي مرزي

موجھا متفاوت بـوده ويـك الگـوي  اگرچه بخشھاي فرعي يا زير .قطري مي باشد
 در قـوانین)١-٢٠شـكل  در(سـاختار ايـن الگـو . را ترسیم مـي نماينـد ٥ـ٣ـ٥ـ٣ـ٥

سیم و حركت در جھت موج تق ٥افتد كه حركت بزرگ به  اتفاق مي اصل امواج
تحلیلگران بايد مراقـب ايـن موضـوع . سازد مخالف با سه موج پايان قطري را مي

معمـولي شـامل يكسـري موجھـاي  باشند كه اين الگو براي بیشتر توسعه ھاي
الگـو كنـدي  كلیـد اصـلي شـناخت ايـن. اولیـه و ثانويـه ، بـدون خطـا مـي باشـد

در مقايسـه . م مـي باشـدمشخص تغییر قیمت موج پنجم نسـبت بـه مـوج سـو
موجھــاي اول و دوم ، ســرعت در دو دوره كوتــاه افــزايش يافتــه عــرض  پیشــرفت

بعنوان مثال تعدادي از سھام شركتھا ويـا زيـر شـاخه ھـاي (گردد اغلب پھن مي
  )انھا
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ايـن . نشـان مـي دھـد يك مثال واقعي از يك ھدايت مثلث قطري را ١-٢١شكل 

الگـو انقـدر  الیوت كشف نگرديده بود اما فراوانـي پیـدايش ايـن.ان.الگو بوسیله ار
   .بوده است كه در مورد اعتبارش ماراقانع سازد

  

   
 

    :                                             كننـده موجھـاي اصـالح - ٣.٤  
سـتیز در . ستیز است ــــــــ حركت بازار بر خالف روند از درجه بزرگتر از خود ، يك

مـي  يك روند بـزرگ از تشـكیل يـك سـاختار حركـت تمـام رو بـه جلـو ، جلـوگیري
 یز بین دو روند متضاد ، موجھاي اصالح كننده از درجـه كـوچكتر را،اين ست. نمايد

اشكار و قابل شناسائي مـي سـازد ، كـه ھمیشـه باسـاني بامقايسـه بـا رونـد 
و نتیجه ديگر اين ستیز بین روندھا ، در واقع موجھاي . شوند اصلي شناخته مي

الوه ، بعـ. بعنوان بخشي از موجھاي حركت مي باشد اصالحي با مسیر متفاوت
پیچیـدگي يـا بـه عبـارتي ، زيـر موجھـاي  بعضي اوقات انھا افزايش يـا كـاھش در

طـول زمانشـان ، انھـا را در  تكنیكي از درجه اي كه مـي توانـد پیچیـدگي انھـا يـا
، شناسـائي انھـا در  به ھمه اين داليل. درجه ديگري قرار دھد ، را اشكار سازند
و پشت سـر  وقتیكه انھا كامل نشده اندموجھاي اصالح كننده الگو مي تواند، تا 

ــه باشــند ، ســخت باشــد ــرار نگرفت ــر از . ھــم ق ــان ، موجھــاي اصــالح كمت در پاي
تحلیلگـران الیــوت بايــد تمــرين و .حركــت قابــل شناسـائي مــي باشــند موجھـاي

بازار ، زمانیكه يك حالت اصالحي پیچیـده وجـود دارد  ھوشیاري بیشتري در انالیز
  .روند مداوم رو به جلو ھستند ، داشته باشـند تھا در يك،نسبت به زمانیكه قیم

 
اصالح كننده ھـا در الگوھـاي گونـاگون نتیجـه  يك قانون خیلي مھم كه از مطالعه

تـايي نیسـتند و فقـط  ٥ھـا  گرفته شده ، نشـان مـي دھـد ھرگـز اصـالح كننـده
در مـوج اولیـه  ٥بھمین دلیل ، يك . تايي مي باشند ٥موجھاي حركت رو به جلو 

 .حركت مخالف روند اصلي ، پايان يك اصالح نیست و فقـط بخشـي از ان اسـت
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ايــن دوره ارائــه مــي شــود ايــن مبحــث را تشــريح  ٩تصــاويري كــه در طــول درس 
اصالحھاي سريع ، كه . مرحله اصالح در دو ساختار پديدار مي شود .خواھد نمود

، كه ھمیشه يك  Sideway و اصالحھاي. روند اصلي مي سازند زاويه اي مخالف
بنوعي بازداشتن حركت يـك مـوج و برگشـت بـه  پي گیري اصلي از موج قبلي يا

پديـدار مـي  Sideway حركـت ھـاي نقطه اول ، و بدين معني كه از مجموعه انھا
ــد ــا در درس . گردن ــث از معیارھ ــن مبح ــه ١٠اي ــیل ارائ ــد بتفص ــد گردي   .خواھ

ــروه ــته اصــلي گ ــار دس ــژه بازگشــتي در چھ ــد الگوھــاي وي ــي گردن ــدي م   :بن
مسـطح  ( يك مرحله ، دو مرحله ، سـه مرحلـه  :، در سه گونه  ٥-٣-٥(زيگزاگھا 

  (عــــادي ، بســــط يافتــــه ، و مــــداوم: ، در ســــه گونــــه  ٣-٣-٥ ) ھــــا
صعود كننده ، نزول كننده ، (سه گونه ان: چھار گونه  ، در ٣-٣-٣-٣-٣( مثلث ھا 
  ) .متقارن برگشت(يافته  و يك نوع ان توسعه) و متقارن

 
                                       زيگزاگھــا - ٣.٥ 

ــــــــ يك زيگزاگ تنھا دريك بازار صعودي يك الگـوي كاھشـي سـه موجـه سـاده 
 ٥- ٣- ٥ترتیب بندي زيرموجھا .عالمت گذاري مي گردد A - B - Cكه با مي باشد

ر مـي گیـرد ، تصـاوير قـراA پايینتر از مـوج B انتھاي موج است و بطور محسوسي
   .مي دھند اين موضوع را نشان ١-٢٣و  ١-٢٢
  
  

  
 

 ٢٤چنانكـه درشـكلھا  دريك بازار كاھشي ، يك اصالح برگشتي درجھت مخالف ،
يـك  اغلـب بـراي شناسـائي ،. ل مي شودنشان داده شده ، تشكی ١- ٢٥و  ١-

زيگزاگ دريك بازار افزايشي بصورت يك زيگـزاگ معكـوس شـده يـا قرينـه زيگـزاگ 
  . قبلي است

  



٢١                           همراه مبتدیان ، همکار حرفه اي ها – گیالن فارکس 

WWW.GuilanFX.CoM 
 
 

   
مي افتند ، مخصوصا وقتیكه  اقبعضي اوقات زيگزاگھا دوبار يا سه بار متوالي اتف

حقیقت ، ھر  با اين. اولین موج ، بازگشت نرمال يا كوچكتري داشته است
 زيگزاگ بوسیله تولید يك فاصله سه تايي جدا مي شود كه زيگزاگ دوگانه يا

اين شكلھا شبیه توسعه يك ). را ببینید ١- ٢٦شكل .( سه گانه خوانده مي شود
  .اشد كه معموال كم پیش مي ايدمي ب)بازگشت(العمل  موج عكس

يكي از  ٥٠٠ Stock :ترجمه(٥٠٠سھام  در حقیقت در استاندارد و لیست
كه مي توان  ١٩٧٨مارس  تا ١٩٧٧رخداد ان در ژانويه ) سھامھاي بورس امريكا

مي توان ). ببینید را ١-٢٧شكل .(گفت يك زيگزاگ دوگانه مي باشد را مي بینیم
ژوالي تا اكتبر  را از) يك گروه مھم از سھام امريكا :ترجمه)Dow اصالح در سھام

است،  كه با برگشتھا يش ، زيگزاگھاي متوالي دوگانه را بنمايش گذاشته ١٩٧٥
  )  .را ببینید ١- ٢٨شكل .(را ديد، كه موجھاي چھارم بندرت اتفاق مي افتد
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  Error!
  
و سه تائیھاي دوگانه و  الیوت زيگزاگھاي دوگانه و سه گانه را نامگذاري.ان.ار

او  ،را مختصرنويسي نموده ) در بخش ھاي بعدي خواھد امد(سه گانه 
چنانكه اصالحھاي دوگانه . عالمت گذاري نموده بود X حركتھاي واسط را با موج

متاسفانه اين عالمت گذاري  .نامگذاري نموده است A-B-C-X-A-B-Cبا را
انھا در . نظردرجه ، داراي زيرموجھايي از ھر الگوي ساده بوده است نامناسب از

انھا دو درجه كوچكتر . بود درجه اي كوچكتر از برگشت درست حقیقت نامگذاري
برچسب گذاري .بوسیله شیوه نمادسازي رفع كرديم ما اين مشكل را. ھستند

مي نامیده چنانكه  Z,Y,W گانه را متوالي اجزاي موجھاي برگشت دوگانه و سه
 W حرف. عالمتگذاري مي گردد (W,X,Z) يا (W,X,Y) در الگو ، بصورت متوالي

گانه مشخص مي  ر يك برگشت دوگانه يا سهحاال اولین الگوي برگشتي را د
از  ھر زير موج. سومین برگشت سه گانه را نشان مي دھد Z دومین و Yنمايد ، 

 در بخش ھاي بعدي خواھد - از يك مثلث  E يا D بعالوه C يا A,B مانند(انجائیكه 
يك  X ھر موج. حال مي دانیم دودرجه كوچكتر از برگشت اصلي مي باشد) امد

يا بعبارت . بوده و بدين دلیل ھمیشه يك موج اصالح كننده است شيموج واكن
   .است ديگر بنوعي يك زيگزاگ

                                          چھارم درس 
ــــــــ يك اصالح مسطح با يك زيگزاگ كه داراي )   ٣- ٣- ٥(ھا مسطح - ٤.١

 ١- ٣٠و  ١- ٢٩ر شكل باشد ، متفاوت است ، ھمانگونه كه د ٣-٣-٥ زيرموجھاي
قدرت حركت رو به پايین با  A زمانیكه در اولین حركت ، موج تا.نمايش داده شده

 B تعجب اور نیست كه موج عكس المعل. است موج راندارد ، يك زيگزاگ ٥
در  C موج. باز مي گردد A قدرت برگشت را نداشته و تا نزديكي شروع موج

دورتر پايان  يا كمي A ده پايان موجبازگشت ، معموال حركت خود را در محدو
  .دھد می
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.    
 

اين موضوع را  ١- ٣٢و  ١-٣١ شكل. در بازار نزولي ، الگو تقريبا معكوس مي گردد
   نشان مي دھد

  
  
 

   
 

انھا . دنبال مي كنند زيگزاگ امواج سابق را كمتربرگشتھاي مسطح معموال 
. ھستند عالمت درگیري يك روند بزرگ و قوي و مقدمه يا پیرو يك گسترش

معموال در داخل . افزايش قدرت روند باعث پايان يافتن روندھاي مسطح میشود
العملھا ، چھارمین موج وقتي كه دومین موج كوچك باشد مسطح ھا را  عكس

بھر حال الیوت . چه رخدادي را ممكن است دو مسطح بنامیم  .تكرار مي كند
ما اين موضوع را در درس . سه تايي دسته بندي كرده است اين فرمھا را در دو

 ٣- ٣-٥كه داراي زير موجھاي  A-B-C مسطح براي يك لغت .بحث خواھیم كرد ٩
چند در فرھنگ الیوت سه نوع از  ھر. باشد مورد استفاده قرار مي گیرد

در يك تصحیح  .با ساختارھاي مختلف شناسائي شده است ٣-٣- ٥تصحیحھاي 
يا  A در پايان موج C پايان مي يابدو موج A در محدوده اغاز موج B عادي ، موج

 ١-٣٢تا  ١- ٢٩و ما اين فرمھا را در تصاوير . مقدار جزئي پس از ان تمام مي شود
ھاي ديگري نیز دارند بجز فرمھاي عادي ، توسعه ھاي مسطح فرم.مي بینیم 

. افزايش قیمت كه مقدم بر يك موج عكس العمل است، مي باشد كه شامل يك
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را مسطح خواند، اگر چه لغت بي ربطي است و  الیوت اين دگرگوني بي قاعده
  .انھا بسیار معمولي تر از مسطح ھا ھستند

 
  :                                                       ھا توسعه مسطح - ٤.٢ 

 موج و A در بعد از نقطه شروع موج ٣-٣-٥از الگوي  B در توسعه مسطح ھا موج
C در نقطه اي پس از پايان موج A و ١-٣٣اين موضوع در تصاوير . پايان مي پذيرد 

 باي بازار ١-٣٦و  ١-٣٥و در تصاوير ) روند رو به باال (براي يك بازار افزايشي  ١-٣٤
ارايش بازار معدل صنعتي . نشان داده شده است) پايین  روند رو به(كاھشي 
در ماه ھاي اگوست تا  (Dow Jones Industrial Average = DJIA) داو جونز

مسطح توسعه يافته از نوع بازار نزولي ، يا يك مسطح  يك اصالح ١٩٧٣نوامبر 
   ) را ببینید ١-٣٧شكل. ( است توسعه يافته معكوس را تشكیل داده
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مسطح گسترده پس از  مانند B ، موج ٣- ٣-٥در بعضي حالتھاي نادر الگوي 
 پايان موج در حركت خود از نقطه C پايان مي پذيرد اما موج A طه شروع موجنق
A نمي گذرد و كمي قبل از ان پايان مي پذيرد كه انرا مسطح جاري مي نامیم. 

در يك روند بزرگ  نیروھا. اين موضوع را نشان مي دھند ١-٤١تا  ١-٣٨تصاوير 
ھم است ، وقتي يك اين م. ھستند كه الگوھا را ايجاد مي كند ھمان چیزي

كه بخش ھاي فرعي داخلي طبق قوانین الیوت  مسطح جاري ايجاد مي گردد
بجاي سه موج به پنج موج تبديل شود  B بعنوان مثال اگر موج. قرار گرفته باشند

قدرت . درجه بزرگتر مي باشد موج عكس العمل از يك ٥، انگاه بیشتر شبیه يك 
كه تنھا در  ي مداوم مھم مي باشدموجھاي عكس العمل در تشخیص اصالحھا

اينجا يك ھشدار الزم است، ما بزحمت . بازار ھاي قوي و سريع رخ مي دھد
پس ھرگز يك موج اصالحي . نمونه از اين اصالح را در ثبت قیمتھا يافته ايم چند

بار  ٩بار ،  ١٠شیوه قبل از پايان الگو شماره گذاري نكنید ، وگرنه از ھر  را با اين
در عوض مثلثھاي مداوم بسیار عمومیت . شماره گذاري مي كنید ارا بخط

   .خواھیم ديد ٨موضوع را در درس  ما اين. بیشتري دارند

   

   
  
  
  



٢٦                           همراه مبتدیان ، همکار حرفه اي ها – گیالن فارکس 

WWW.GuilanFX.CoM 
 
 

 
  :                                         مثلثھا - ٤.٣ 

 SideWay ايجاد يك حركت. ــــــــ مثلثھا ظھور و بازتاب موازنه نیروھا ھستند
 مثلثھا معموال. ، و تغییرات ايجاد مي گردد volume معموال از تركیب كاھش

كه داراي ) رويھم افتادن موجھا overlap : ترجمه(اورلپ شده بوده  موج ٥داراي 
 يك مثلث از اتصال نقاط پاياني. مي باشند a-b-c-d-e و ٣-٣-٣-٣-٣ زير موجھاي

a,c و b,d موج. تشكیل مي شود بیكديگر e مي تواند در باال يا پايین خط a-c 
اتفاق  a-c از خط e شتر موارد عبور موجداده كه در بی پايان پذيرد ، تجربه نشان

سه نوع . انقباضي و گسترده: مختلف از مثلثھا وجود دارد دو گونه. نمي افتد
نمايش  ١-٤٢متقارن ، صعودي و نزولي كه در شكل  :مثلث انقباضي وجود دارد

كمیاب وجود ندارد و ھمیشه با ھمان  در مثلثھا نوع نادر و. داده شده است
   .شده ظاھر مي گردند نشان داده ١-٤٢رنھاشان كه در شكل الگوھا و متقا
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قیمت در انھاست  نشان دھنده مثلثھاي انقباضي و فضاي عملكرد ١- ٤٢شكل 
خیلي مھم  بھر حال ، اين. بخوانیم ، كه ممكن است انھا را مثلثھاي با قاعده

شروع يك  a در يك مثلث انقباضي عبور كرده و موج a از موج b است كه موج
امده است با وجود اين انھا  ١-٤٣اين موضوع در شكل . گسترده باشد مثلث

ھمه . ظاھر مي شوند) حركت مستقیم بازار : ترجمه  ) SideWay بصورت
 و نتیجه اصلي موجھاي قبلي موج پاياني ھستند مثلثھا زيرگروه مثلثھاي مداوم

 e مي باشد.   

   
 

                                                                  مقالھي مثلث  - ٤.٤
. مي كنیم ثال از تشكیل مثلثھا در چارتھا را در اين دوره بیانــــــــ حال چند م

 چنانكه مي دانید ، زيرموجھا در يك مثلث ، زيگزاگھا ھستند ، اما بعضي اوقات
بیشتر از بقیه ، فرمھاي پیچیده بخود گرفته وشكلھاي  (c مثال موج( يك زير موج 

موارد كمیاب يكي از زير  در. يا گسترده ، يا زيگزاگھاي تودرتو را مي سازد عادي
 ٩خود تولید يك مثلث را مي نمايد چنانكه يك الگوي  ( e معموال موج ) موجھا

بنابراين مثلثھا نیز شبیه زيگزاگھا گاھي اوقات . تولید مي كند موجه كامل را
تا  ١٩٧٣متوالي را تولید مي كنند ، يك نمونه در بازار نقره در  مثلثھاي متشابه و

!Error   )را ببینید ١-٤٤شكل .( است فتادهاتفاق ا ١٩٧٧
   



٢٨                           همراه مبتدیان ، همکار حرفه اي ها – گیالن فارکس 

WWW.GuilanFX.CoM 
 
 

براي تشكیل يك فرم مثلثي  اگر چه به احتمال قوي اين اتفاق نادر در موج دوم
نھايي در الگوي از  ظاھر مي گردد ، اما مثلثھا تقريبا ھمیشه در يك موج عملكرد

در يك  يك درجه باالتر ظاھر مي شوند ، بعنوان مثال ھنگامیكه موج چھارم
 در يك زيگزاگ دوگانه يا سه X يا موج پاياني A-B-C در يك B برگشت ، مانند موج

) توضیح داده خواھد شد ٩كه در درس .(گانه يا در يك اتصال باشد را عنوان نمود
در يك الگوي عملكرد پاياني در يك اصالح  ھمچنین ممكن است يك مثلث

خواھیم گفت ، يك مثلث  ٩مثال در درس  تركیبي تشكیل شود ، بعنوان
بزرگتر ، در حالت اصالح تركیبي  ھمیشه قبل از موج نھايي در الگويي از درجه

موج چھارم اتفاق مي افتد ، در  در بازار سھام ، وقتي يك مثلث در .خواھد بود
الیوت از . پیمايد موج پنجم گاھي پرسرعت بوده و بخش زيادي از مثلث را مي

اين قضیه استفاده مي كند ، موجھاي حركتي كوتاه  در اشاره به پرتاب لغت
معموال يك عكس العمل است ،  پرتاب .ساخت مثلث را پي گیري مي نمايند

در بازار ھاي نیرومند ، پرتاب وجود ندارد ، اما . باشدتواند يك پايان قطري  اما مي
بنابراين اگر يك موج پنجم ادامه . يك موج پنجم طوالني خواھد داشت در عوض

پرفشار باشد ، داراي يك نیرو و فشار معمولي خواھد بود ، اين  دھنده يك مثلث
درجه  پس از مثلث ، يك عكس العمل قوي از. بلند است احتماال عالمت يك موج

داده  ٢٩خواھد امد ، توضیحات بیشتر دردرس  باال يا يك موج طوالني در ادامه
نمايش داده  ٣-١٥مثلثھا بطور مثال در شكل  شواھد تجربي ما از .خواھد شد
خطوط مرزي يك مثلث فشرده  بنظر ما بسیاري اوقات محل تالقي. شده است

نرا در رديف آقرار دادن  ن رخدادتعداد زياد اي. با يك دو راھي در بازار ھمراه است
   .توجیه مي نمايد ل امواجصا معیارھاي

 
اشاره به ساخت مثلثھاي  ھنگامیكه كلمه افقي براي مثلثھا بكار مي روند ،

استفاده  اصالحي مي نمايند ، در حالیكه بر خالف ان ھنگامیكه كلمه قطري
بحث  ٥دردرس  اين موضوع. مي شود اشاره به ارايش مثلثھاي حركتي مي كند

تفكیك اين دو  مثلثھاي قطري و مثلثھاي افقي پس بكار بردن. شد خواھد
است از  براي ساده كردن تحلیلگران ممكن. است اصل امواج ويژگي انھا در

 اما. بجاي يكديگر استفاده كنند يا گوه wedge و يا مثلث triangle لغتھاي
چارت ، مدتھاست كه از اين بخاطر داشته باشید كه مطالعه كنندگان تكنیكال 

تفاوت گذاشتن براي اين دو مي تواند . منظور استفاده مي نمايند لغتھا به يك
   .مفید باشد
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                                                                پنجم درس
        

  :                                                             اصالح ترکیبھای - ٥.١  
حرکت : مه جتر) SideWay ــــــــ سه تاییھای دوگانه و سه گانه الیوت ترکیبھای

که  .الگوی اصالحی را سه تایی ھای دوگانه و سه گانه نامند) مستقیم بازار 
یک سه تایی ساده از ھر زیگزاگ یا مسطح یا مثلث را شامل می شود ، یک 

و  ١- ٤٢لطفا شکل : ترجمه ( ه می شود از این مفھوم شناخت مثلث ترکیبی
دوگانه یا سه گانه ترکیبی از نوع ساده اصالحھا  یک سه تایی) را ببینید ١-٤٣

انھا . ، مسطح ھا و مثلثھا می باشند ھستند که نوعھای مختلفی از زیگزاگھا
برای . دیدار می گردند SideWay در موجھای اصالحی مسطج از ادامه حرکت

 W  ،Y با حروف دو گانه یا سه گانه ، ھر الگوی اصالحی ساده نمونه ھر زیگزاگ
ھر  ، می توانند X موجھای واکنشی با عالمتگذاری. نامگذاری می گردند Z و

  .الگوی اصالحی را داشته باشند اما عموما انھا زیگزاگھا ھستند
مختلف ترکیبھای سه تایی ترکیبھای سه تایی عالمتگذاریھای  در زمانھای

-٤٦و  ١-٤٥اند ، اگر چه ھمانطور که در شکلھای  توسط الیوت داشته مختلفی
بھر حال . ترکیبی از سه مسطح بوده است می بینید ، ارایش الگوھا ھمیشه ١

برای مثال یک مثلث پس از یک  . ترکیب الگوھا عموما یک در میان قرار گرفته اند
، یک سه تایی  بینید را می ١-٤٧مسطح قرار گرفته و ھمانطور که در شکل 

 .)است بنظر یک سه تایی سه گانه را ساخته: ترجمه ( دوگانه را می سازد
 

 .................................................................................................................................  
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است که این  در مثال بعدی یک مسطح توسط یک زیگزاگ پی گیری شده.
خش از یک بازار بدیھی است ، این شکل ب. امده  ١-٤٨موضوع در شکل 

این شکل فقط نیاز به معکوس کردن دارد تا یک . را نمایش می دھد افزایشی
   .دھد بازار کاھشی را نمایش

  

    
 

رای خاصیت افقی ھستند دا در بیشتر موارد ، سه تایی ھای دوگانه و سه گانه
می توانند صحیح  الیوت اشاره کرد بود که ارایشھای مورب بر خالف روند اصلی. 

از یک  به یک دلیل ھرگز بیش. اگر چه ما ھرگز چنین موردی را نیافتیم . باشند
ھمانطور که بیش از یک مثلث ظاھر نمی . زیگزاگ در ترکیبھا ظاھر می شود

. ھا در پایان یک حرکت از روند بزرگ ظاھر می شوندبیاد بیاورید که مثلث .شود
این موضوع را تاُید می کنند و فعالیت مثلثھا فقط در موج پایانی در  ظھور ترکیبھا
  .دوگانه یا سه گانه می باشد یک سه تایی

   
  :                                                موجھا معیارھاي ازايش - ٥.٢  

ساخته می  SideWay چه نکات ظریف و مختلفی در ترکیبھای روند ــــــــ اگر
 شوند ، ھمانگونه که الیوت در قانون اصلی خود زکر کرده است ، زیگزاگھا
  .دوگانه و سه گانه را می توان در ترکیبھای غیر افقی شناسایی نمود

نه تنھا در ساخت فرمھا بلکه در حرکت رو به مقصد سه تایی ھای  بھر حال
زیگزاگھای دوگانه و سه گانه تفاوت دارند ، در یک زیگزاگ  گانه و سه گانه بادو

زیگزاگ بندرت قدرت ساخت یک اصالح قیمتی از اصل  دوگانه یا سه گانه ، اولین
برابر الزم است تا یک تغییر قابل پی گیری در  حرکتی دوتا سه. امواج را داراست

اده اغلب یک بازگشت قیمتی س بھر حال در یک الگوی. قیمت مشاھده گردد
مدت مرحله  دوگانه و سه گانه ھا از طوالنی شدن. کافی تشکیل می گردد

 اصالحی ، پس از انکه مقصدھای قیمتی در واقع مالقات گردیدند ، تولید می
بعضی اوقات وقت بیشتری نیاز است تا بازار مسیری را در پیش رو گرفته . گردند

ھای اصالحی دیگر در یک موج انعکاسی تولید قدرتمندی را با الگو یا حرکت
وانشناسی بازار و فاندامنتال ھای دیگر رادامه یابد ،  چنانچه تقویت. نماید

برای روشن تر شدن این بخش ، یک اختالف  .دھند روندھا را تولید و ادامه می
  . وجود دارد ٥+٤+٤+٤+... و ٣+٤+٤+٤...+کیغی بین سریھای 
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 ٥شمارش از  مام موجھای عکس العمل دارای یک موجتوجه داشته باشید که ت
موج ھستند ، و ھمچنین موجھای اصالحی یک  ١٧یا  ١٣،  ٩، با افزودن 

وھمچنین ، مثلثھا دارای . موج ھستند ١٥یا  ١١،  ٧از سه به عالوه  شمارش
موج نیز می  n اگر چه انھا را یک سه تایی سه گانه با. باشند یک استثنا می

اگر یک شمارش داخلی نامشخص باشد گاھی اوقات  بنابراین. تتوان پنداش
برای نمونه یک . نتیجه معقول برسند تحلیلگران می توانند با شمارش امواج به

ھم افتادن یا به عبارتی  روی: ترجمه (با چند اورلپ  ١٧یا  ١٣،  ٩شمارش از 
و ھر  بوده شبیه یک حرکت.) تداخل فضای قیمتی امواج را اورلپ می گوییم

یا  روی ھم افتادن: ترجمه (با تعداد نامحدودی اورلپ  ١٥یا  ١١،  ٧شمارش از 
شبیه یک اصالح .) به عبارتی تداخل فضای قیمتی امواج را اورلپ می گوییم

استثناء ھای اصلی مثلثھای قطری از ھر دو نوع می باشد که  .می باشد
   .باشند پیوندی از حرکت و اصالح می

 
  :                                  ھای درستماکزیمم منیمم 

 
در چنین مواردی . گاھی اوقات پایان الگو با حداکثرھای قیمت متفاوت است

این بدین منظور است که . الگو را ماکزیمم منیمم ھای درست می گوییم پایان
پایین ھای واقعی قیمت و انچه در داخل الگو اتفاق می اقتد  تفاوتی بین باال و

پایان موج پنجم یک ماکزیمم واقعی است  ١-١١تصویر  برای مثال در.اُل باشیمق
موج  ١-١٢در تصویر . قیمت را تولید نموده است اما در حقیقت موج سوم باالترین

ماکزیمم  A نقطه شروع موج ١-٣٤و  ١-٣٣ در تصاویر. پنجم یک پایین واقی است
باالتر از ان قرار  B انکه موج درست در یک بازار افزایشی می باشد ، با وجود

درست در بازار نزولی  یک مینیمم Y پایان موج ١-٤٧در تصاویر . گرفته است
این مفھوم بسیار  .می باشد W است با اینحال پایینترین قسمت پایان موج

انجام می  مھمی است بدلیل انکه یک تحلیل موفق با عالمتگذاریھای درست
ای قیمت درست در شروع موج باشند بعضی اینکه ماکزیمم مینیمم ھ. گردد

نگران نباشید تا وقتیکه اطالعات در خصوص . یک ادعای درغین است اوقات
ضمنا در موقع استفاده از . دارد شما گمراه نخواھید شد مفرارت رفتار موج وجود

معرفی خواھند شد نیز به خطا نخواھید  ٢٠ مفاھیم پیش بینی ھا که در درس
بوسیله طرح ریزی و اندازه  یک موج و نقاط پایانی درستطول و مدت . رفت

  .گیری تعیین می گردند
 

 :                                             اسلوب تطبیق دادن عملكرد و - ٥.٣ 
، و ) العمل عمل و عكس(، ما دو عملكرد احتمالي امواج  ٤و٣ــــــ در درس    

 ما. را ، بحث نموديم) حركت و اصالح (  دوحالت احتمالي از توسعه ساختاري
 براي) شمارش(برچسب   :اين مواد را بطور خالصه در زير عنوان بندي مي كنیم

  .ھستند Z , Y , W , E , C , A،  ٥،  ٣،  ١موجھاي عمل 
  .ھستند X , D , B،  ٤،  ٢موجھاي عكس العمل  براي) شمارش(برچسب 

ھمه موجھاي عكس العمل ، توسعه اي كه  ھمچنین بزودي توضیح خواھیم داد
  .اي از حالت حركت ھستند از حالت اصالح بوده و بیشتر امواج عمل ، نوسعه

اصالح باشند را  و قبل از ان ، حالتي كه موجھاي عمل ، توسعه اي از حالت
 شرح مي دھیم
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  . در يـــــــــك پايـــــــــان قطـــــــــري ٥،  ٣،  ١ــــــــــ موجھـــــــــاي 
ــــــــــــــوج ------- ــــــــــــــك اصــــــــــــــالح مســــــــــــــطحAم   .در ي

ـــــــــــــك مثلـــــــــــــثEوC ،Aموجھـــــــــــــاي -------   . در ي
ـــــاي ------- ـــــهYوWموجھ ـــــالحھاي دوگان ـــــه و اص ـــــاي دوگان   .در زيگزاگھ
  .درزيگزاگھاي سه گانه و اصالحھاي سه گانهZموج -------

 
 

عمل در جھت مخالف و در عین حال  بدلیل انكه فھرست موجھاي باال يك
مي  الحيعمل اص توسعه يك حالت اصالحي ھستند ، ما انھا را موجھاي

دانیم ، ما لیستي از تمام ارايشھاي امواج كه مي توانند در  بطوريكه مي .نامیم
پھناور سھام تشكیل گردند را در اختیار داريم و ارايشي  حركت قیمت ، در بازار

براستي از انجائیكه مطالعه چارتھاي . نباشد رخ نمي دھد كه در لیست ما
نظر جزئیات فیلتر شده ھستند ،  و از Subminutte ساعتي تقريبا نزديك درجه

، كه در  Subminutte درجه تحلیلگران مي توانند بدون مثال موجھاي باال را از
حقیقت ، موجھاي  در. متد الیوت تا به حال شناسائي نشده باشند ، بیابند

كامپیوتر  را بیشتر با چارتھاي ، دقیقه اي تولید Subminutte الیوت كوچكتر از
حتي چند داده در واحد زمان در اين قانون ، يك درجه . كنند شناسائي مي

براي بازتاب صحیح قوانین امواج بوسیله ضبط سريع انتقاالت از رفتار  كافي
 ٩تا  ١كه در درسھاي ( ھمه قوانین  .ستامبادالت ارزي  انسانھا در میدان

لت اساسا در حا) امده ١٥تا  ١كه در درسھاي (معیارھا و) پوشش داده شده
اين . ثبت ثانیه اي يا كمتر از ان وجود ندارد بازار واقعي بكار مي رود ، ھیچ

وقتي قیمتھا . قیمت بازار است توضیحات اشكار كننده ي الزامات مطلق در
طال و نقره در قرن  توسط سیستم حكومتي ثابت مي گردند ، ھمانگونه كه براي

وقتي . ندارند و اجازه ثبتبیستم اتفاق افتاد ، موجھا توسط قانون حبس شده 
دقت  قیمت ثبت شده متفاوت از قیمت بازار است ، قوانین و معیارھا بايد با

 البته در طوالني مدت ، بازار ھا بر قوانین چیره مي گردند ، و. مطرح گردند
 حال كه ما قوانین و. قوانین تنھا اگر بازار اجازه دھد امكان اجرا خواھند يافت

 نالیزھاي موفق و معیارھا را درآاماده نموده ايم ، مي توانیم مقدمات امواج را 
   .اغاز نمائیم اصل امواج

 
  :                                                  تناوب معیارھاي - ٥.٤  

يك بازار  ارائه و توضیح در خصوص ١٥تا  ١٠ــــــــ معیارھاي موجود در درس 
  .كه مخصوصا مستثني شده باشد بجز جايي كه. صعودي مي باشد

  :               تناوب
) قوائد راھنمائي كننده: ترجمه (معیارھاي  . ھمیلتون بولتون توضیح مي دھد

ھمیشه تحلیلگران چشم انتظار ديدن  تناوب بسیار گسترده و پراستفاده بوده و
گناه نويسنده نیست كه  .تفاوتي در تشكیل بعدي موجھاي مشابه ھستند

اما تكرار . مي گردند اوبھا از نظر نوع موج به فرمھاي بسیار زيادي دسته بنديتن
خالف ان  بسیار زيادشان به اندازه كافي نشان داده كه شخص بايد منتظر

اما  بااينكه تناوبھا دقیقا نمي گويند چه اتفاقي در حال رخ دادن است ، .باشد
 د يود و بخاطر داشتن انھا دراطالعات با ارزشي میدھند كه منتظر چه چیزي نباي

اين . زمان تحلیل ارايش موجھا و تشخیص احتمال بعدي بسیار مفید ھستند
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. تحلیل كه بیشتر مردم عالقمند به دانستنش ھستند نیست  موزش مقدماتيآ
انجام   خواھیم بگوئیم ،يك شیوه خاص كه مي  زيرا سرانجام گردش بازار در

روزي كه بیشتر . مي باشد یارھا درستدر ضمن معكوس اين مع. خواھد شد
كه ھمه چیز  سرمايه گذاران شیوه ديگري را در پیش رو بگیرند ، روزي است

در  بگوئیم الیوتاگر بخواھیم بیشتر توضیح دھیم ، بايد . كامال عوض مي گردد
  .حقیقت مي خواست بگويد كه تناوب يك قانون مجازي بازار است

   :                             تناوب در داخل عكس العملھا
  

عكس العمل يك اصالح تند و تیز باشد ، انتظار مي رود موج  از يك ٢اگر موج 
مشخصه بیشتر عفول  ٢-١شكل . و برعكس  باشد Sidewayچھارم يك اصالح

نزولي نشان مي دھد ،  موجھاي عكس العمل را ، در ھر دوحالت صعودي و
تناوب  مي كنند ، انھا ھمیشه از جنسبطوريكه معیارھاي تناوب اشاره 

گاھي نیز انھا سه تايي دوگانه اي ھستند ) ساده ، دوگانه يا سه گانه (ھستند
شامل مسطح ھا ،  Sideway اصالحھاي. بايك زيگزاگ شروع مي شوند كه

انھا معموال شامل يك . دوگانه يا سه گانه مي باشند مثلثھا واصالحھاي
بعنوان مثال . جديد قیمت مي باشند) ماكزيمم م يايك مینیم: ترجمه (اكسترمم 

. موج عكس العمل را مي توان گفت موقعیت بعد از يك پايان درست و قبل از يك
شامل يك اكسترمم جديد  بمعني انكه( در موارد ناياب ، يك مثلث با قائده 

نوع ديگري از  در موقعیت موج چھارم از يك اصالح سريع قرار مي گیرد و) نباشد
 معناي متناوبھا در. در موقعیت موج دوم تولید مي گردند Sideway الگوھاي

عكس العمل ھا را مي توان اينگونه خالصه كرد كه يكي از دو موج اصالحي 
                     بودن خواھد آشامل برگشت يا عكس العمل و موج ديگر بعكس 

            

  
  
 

دھند ، بنوعي ھر  نشان نمي ٤و  ٢مثلثھاي قطري تناوب را در زير موجھاي 
بطوريكه طول  گسترشھا يك نمونه از تناوبھا ھستند. دوي انھا زيگزاگ ھستند 

 است و براي مثال اولین موج كوتاه. ، موجھاي حركت را متناوب مي گردانند
ظھور ديگر تناوب اين . سومین موج طوالني و پنجمین موج تیز دوباره كوتاه است

 ٥يا  ١گسترشھا كه معموال در موج سوم رخ مي دھند گاھي در موج  است كه
                                               اتفاق مي افتند
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   :                                          اصالحي تناوب در موجھاي -  ٥.٥.  
را بسازد ،  A مسطح شروع شده تا موج a-b-c ــــــــ اگر يك اصالح بزرگ با يك
 را ٢-٢شكل (نیز مي رود B براي موج a-b-c انتظار تولید يك ارايش زيگزاگ

با يك لحظه ). را ببینید ٢- ٣شكل ( و بر عكس ان نیز درست است ) ببینید
ي گردد كه رخداد محسوسي وجود دارد و ان اينست كه م انديشیدن معلوم

روبه باال در ھر دو حالت ، و دومین بازتاب يك  اولین بازتاب بوجود امده يك حركت
   .حركت رو به پايین است
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يك موج اصالحي با يك  مي بینید ، اگر ٢- ٤، چنانكه در شكل در اکثر مواقع 
يك  گسترش بیشتري از B را شروع كند ، موج A موج a-b-c زيگزاگ ساده

و گاھي اوقات . ناوب را مي سازدخواھد بود ، كه نوعي از يك ت a-b-c زيگزاگ
معكوس اين . ، پیچیده خواھد بود آمده است ٢-٥ھمانطور كه در شكل  C موج

   .نادر است حالت از پیچیدگي كمي
  

  

  
 

   :                                                اصالحي پیش بیني موجھاي - ٥.٦ 
 

   )بازار نزولي محدوده( عمق موجھاي اصالحي
چقدر  پاسخ دلپذيري به سوال اصل امواج ھیچ روش ديگري در بازار به اندازه

قائده : ترجمه (اولین معیار  .دھد ، را نمي تماال يك بازار پايین مي رود؟اح
بازار تمايل در انجام حركت در  اين است كه بخصوص در چھارمین موج ،) راھنما

نزديك  level ،عموما از يك يك میزان و نسبتي از حركت موج چھارم درجه كوچكتر
  .پايان را دارد
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                              در بازار نزولي ١٩٣٩ - ١٩٢٩:  ١مثال شماره 

 چارت قیمتھاي سرمايه يك تعديل دائمي دالر را بوسیله فاندامنتال ، براي
 .وجود دارد (IV) مطالعه سیكلھا نشان مي دھد كه يك مثلث انقباضي در موج

low پايین در فضاي قبلي موج چھارم ، يك مثلث از درجه سیكل را ساخته  ھاي
   ) ببینید ارت پايین راچ.(است

     
  

 
                       ١٩٤٢در بازار نزولي  Low : ٢مثال شماره 

 
يك . مي باشد  ١٩٤٢ - ١٩٣٧نزولي  از درجه سیكل در بازار II در اين مورد موج

 - ١٩٣٢صعودي سالھاي  از بازار] ٤[يگزاگ ، پايان دھنده فضاي اصلي موج ز
  . ) را ببینید ٥- ٣شكل (مي باشد ١٩٣٧
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                          ١٩٦٢نزول در بازار  : ٣مثال شماره 

 
از باالترين قیمت  باعث كاھش قیمت كمي بیش ١٩٦٢در سال ]٤[سقوط موج 

 .گرديد ١٩٥٩تا  ١٩٤٢از سري موجھاي اصلي سالھاي  ١٩٥٦موج پنجم در 
. قرار گیرد   نشان مي دھد ،] ٤[معموال نزول بازار بايد در منطقه اي كه موج 

ديت كاھش با اين محدو. مي باشد] ٣[چھارم موج اصالحي پس از موج  موج
قبل از . ھايي را مي دھد ، اما اين معیار يك قانون نیست  وجود اينكه توضیح

] ٤[در موج  B و قوي بودن موج A عمق بودن موج تولید سومین موج قوي و كم
كه سرتاسر عمق اصلي اصالح را مي  نشان دھنده نیرو در ساختار موج است ،

  .  )را ببینید ٥-٣شكل .(سازد
 

  :                             موج وسعه ھايت - ٥.٧  
 

                ١٩٧٤نزولي  كاھش در بازار:  ٤مثال شماره 
 

 IV موج. است ١٩٧٤ - ١٩٦٦، پايان كاھش در سالھاي  ١٩٧٤كاھش نھايي در 
 و موجب كاھش میانگین ١٩٤٢از  III از درجه سیكل اصالح درست موج صعودي

دوباره . مي باشد) اولیه ] ٤[موج (درجه كوچكتر فضاي قبلي موج چھارم از 
نالیستھاي ما از توالي  .رخ داده است را نشان مي دھد انچه ٥-٣شكل 

بیست سال گذشته ، پي برده اند كه معموال  موجھاي درجه كوچكتر در
از درجه كوچكتر مي باشد ،  محدوديت ھر نزول بازار فضاي حركت موج چھارم

بھر . موج باشد  نزولي در توالي موجھاي خود چھارمینمخصوصا وقتیكه بازار 
اول  حال يك معیار شناسائي شده اشكارا ، اين موضوع را مي گويد كه اگر موج

در ادامه متوالي اصالح موج پنجم باشد ، بنوعي محدوديت نزول موج دوم از 
 : ترجمه) DJIA در ١٩٧٨براي مثال ، كاھش در مارس . كوچكتر را داراست درجه

Dow Jones Industrials در حد پايین موج دوم ) گروه سھام معروف صنعت امريكا
  .بود ١٩٧٤امد كه پیرو امتداد موج اول در دسامبر  پايین ١٩٧٥در مارس 

مسطح بخصوص انھا كه از گسترشھا پیروي  در خصوص مثلثھا يا اصالحھاي
اي موج چھارم مي صعود را در فض اشكارا) را ببینید ٣مثال شماره (كرده اند 
موج دوم از درجه  در خصوص زيگزاگھا عمیقا مي شكنند و در فضاي. شكنند 

ھستند ،  اگر چه وقتي زيگزاگھا در موج دوم خودشان. كوچكتر حركت مي كنند
 گاھي اوقات ارايشي از اين رفتار يا ھمان. اين اتفاق منحصر به فرد مي شود

   .را ساخته اند پايین ھاي دو گانه
  
                            قیب يا ادامه رفتار موج پنجمتع

  :  
اين  بھترين تجربه قوانین كه مي تواند عصاره مشاھدات ما از رفتار بازار باشد ،

است ، وقتیكه موج پنجم با يك گسترش ادامه مي يابد ، اصالح پس از ان بسیار 
برخي . مالقات مي كندبوده و ساپورت موج دوم گسترش از درجه پايین را  سريع

توضیح داده  ٢-٦ھمانجا پايان خواھند يافت ، اين مورد در شكل  از اصالحھا در
محدودي مثال واقعي وجود دارد ، دقت به اين موضوع  ھر چند تعداد. شده است



٣٨                           همراه مبتدیان ، همکار حرفه اي ها – گیالن فارکس 

WWW.GuilanFX.CoM 
 
 

دو از گسترش بعد از موج پنجم بازگشت مي  به نقطه پايین موج A كه كدام موج
گسترش يافته را نمايش مي  يك اصالح مسطح ٢-٧شكل . نمايد ، مھم است

درس اينده مي  براي مراجعه بعدي لطفا دو مثال واقعي كه در چارتھاي.(( دھد
 از [a] پايین موج ٥- ٣يك مثال وجود يك زيگزاگ در شكل . ايند را يادداشت نمايید

II و مثال بعدي يك توسعه مسطح كه مي توان انرا در. را مي توانید پیدا كنید 
خواھید  ٥- ٣ھمچنین شما در شكل . پیدا نمود ٤از  A در پايین موج ٢- ١٦كل ش

ساخته است كه يك ] ٥[از ) ٢(ي نزديك موج  Low ـ (IV) از A ديد كه موج
پس از پايینترين نقطه از موج .مي باشد ١٩٢٩ تا ١٩٢١از  V گسترش در موج

بزرگتر مالقات قیمتي موج چھارم از يك درجه  دوم يك گسترش ، معموال قلمرو
. يكسان شبیه پیش بیني قبلي دارد اين پیش بیني اشاره بر رفتاري. مي گردد

موج پنجم را با  اين شايان توجه است كه قیمت افزايشي در حقیقت گسترش
 اين رخداد كه ھشدار جدي از يك بازگشت ھیجاني.سرعت پي گیري مي نمايد

اين پیش بیني را . دانسته ھاستويژه است ، يك تركیب قدرتمند از  level در يك
ترجمه (جداگانه در گسترشھاي موج پنجم از گسترشھاي موج پنجم  نمي توان

  .بكار برد) موج پنجم  گسترشھاي تو در توي: 
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                                                                      ششم درس
     :     

 
  :                                      كانالھا - ٦.١  

 
  :                        شباھت موج

متوالي ،  موج ٥اين است كه دو موج حركت از  اصل امواج يكي از معیارھاي
 اين عموما طبیعي. و بزرگي شبیه يكديگر باشندتمايل دارند از نظر مدت زمان 

. است وقتي كه يك موج گسترده وجود دارد ، دو موج ديگر غیر گسترده باشند
واگر يك شباھت كامل بین انھا ديده . موج سوم يك گسترش باشد بخصوص اگر

مشاھده خواھد  ٦١٨/٠نسبت بعدي مضربي از  نشود ، به احتمال زياد در
.) ( توضیح داده خواھد شد ١٦-٢٥ از اين موضوع دردرسھاي استفاده. ( گرديد

وقتیكه موجھا از درجه  (.ستايكي از اعداد فیبوناچي  ٦٢٨/٠عدد : ترجمه 
مي بايست دردرصدي  باشند ، نسبتھاي قیمت معموال Intermediate بزرگتر از

 ، يك ١٩٦٦تا  ١٩٤٢بنابراين درداخل پیشروي از . از رابطه ھا محاسبه گردد
حركتي ] ١[ما دريافتیم كه موج . گسترش درست از درجه سیكل ، را داشته ايم

ماه تولید نموده ، در صورتیكه موج  ٤٩٪ را در ١٢٩پوينتي داشته و يك سود  ١٢٠
برابر سود  ٦١٨/٠كه ( ٪ را ٨٠پوينتي داشته و يك سود  ٤٣٨حركتي  [٥[اصلي 

لید نموده ، و حركت بسیار تو) را ببینید ٥- ٣شكل  ) ماه ٤٠در ) درصدي ١٢٩
ماه تولید نموده  ١٢٦سود را در طول  درصد ٣٢٤متفاوت موج اصلي سوم كه 

كوچكترند ، معموال  يا Intermediate وقتیكه موجھا از درجه متوسط  .است
اعد صت : ترجمه( شباھت قیمتي مي تواند با رابطه اي حسابي برقرار باشد 

بازار  بنابراين در تقويت. جھا ھم ارز خواھد بود، از اينرو مقدار طول مو) حسابي 
 ٤٧پوينتي را در  ٢٤/٣٥، حركت  ١، ما دريافتیم كه موج  ١٩٧٦پايان سال 

ساعت بازار  ٤٧پوينت را در  ٤٠/٣٤،  ٥بازار انجام داده ، در حالیكه موج  ساعت
  .معیار شباھت در بازار خیلي اوقات بینھايت دقیق است. است حركت نموده

 
  :               سیم موجھاتر
 

A.  ھمیشه چارت ساعتي با قیمت) نويسنده درسھا: ترجمه (ھمیلتون بولتون 
close چارت ساعتي توسط بنیانگذاران نیز : براي نمونه . را تھیه مي نمايد

بعضي از  خود الیوت اصل امواج است ، پس از معرفي استفاده مي گرديده
 پي گیري ١٩٣٨فوريه تا مارس  ٢٣ازار سھام از كارھا را بر روي چارت ساعتي ب

 اصل امواج ھر عالقمند به موجھاي الیوت يا ھر دلبسته به. مي نموده است
گروه  Dow Jones Industrials : ترجمه) DJIA استفاده ازطرح نوسانات ساعتي

: ترجمه ( جورنال و يا باروتر  را كه وال استريت) سھام معروف صنعت امريكا
. مفید خواھد يافت منتشر مي سازند ،) معروف داراي بخش اقتصادينشريات 

را  اين وظیفه ساده الزامي است ، كه فقط چند دقیقه از وقت ھفتگي شما
چارت میله اي خوب است ولي مي تواند بدلیل اعالم نوساناتي . خواھد گرفت

خل میله انجام مي گیرند و در دا) كندل: ترجمه (زمان تعويض ھر میله  كه نزديك
شكل ترسیم شده حقیقي مي بايست .گمراه كننده مي باشند ھا قرار ندارند
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تئوري  و ( opening )بازشدن انچه تصاوير .تمام اطالعات را نمايش دھد
 : ترجمه) DJIA براي میانگین ( دو نوع چارت در حال انتشار: ترجمه ) روزانه

Dow Jones Industrials  بطور اماري اختراع  )كامريآگروه سھام معروف صنعت
جمع از  بترتیب اين تصاوير يك.گرديده بازتاب كننده دقیق لحظه اي نمي باشد

مي كند كه مي تواند رخداد زمانھاي  را ارائه ( opening )بازشدن قیمتھاي
روزانه ، در داخل خود رخدادھاي  ھاي low ھا و high متفاوتي را ارائه كرده ، و

شیوه دسته بندي امواج در حقیقت  بھترين .نھان مي سازدبسیار زياد روزانه را پ
زمانیكه شمارش امواج شفاف  اين عمل تا. تعیین روند قیمتي بازار سھام است

بخصوص در  ھیجان بازار ، مواردي چون حركتھاي سريع ، لست اسان است ،
موجھاي عكس العمل ، وقتیكه حركتھاي كوچك بكلي با رفتاري پیچیده ظاھر 

د ، در اين موارد پیچیده الزم است ھمه زير موجھا در چارتھاي كوتاه شون مي
بھر حال در بي حالي يا كم تالطمي بازار بخصوص در . گردد مدت مشاھده

در . ساختارھاي موج پیچیده و اھسته تولید گردند اصالحھا ، بیشتر احتمال دارد
تر فعالیتھا را نمايش اغلب موثرتر و متراكم  اينگونه موارد چارتھاي بلند مدت تر

  .، ارائه مي كنند داده و توضیح بھتري از روند تشكیل الگو
بیني  قابل پیش sideway زمانھاي بازار  ، اصل امواج بايك مطالعه مناسب از

درست ) يك زيگزاگ است ٢براي موج چھارم وقتیكه موج   براي مثال ،.( است
بي حالي دو موردي است كه  پیش بیني نموديد ، بھر حال پیچیدگي و وقتیكه

باوجود اين ، بايد پذيرفت كه اينھا بخشي از . مي سازد تحلیلگران را نا امید
تاكید بسیاري دارند كه در طول مدت چنین دوراني  بزرگان. حقیقت بازار ھستند

استفاده برده و ثمر سخت كوشي خود را  شما گاھي اوقات مي توانید از بازار
ھمیشه فعال باشد اما عملي نیست  ید ازرو كنید كه بازارشما مي توان. بگیريد

  .كنید پس وقتیكه بازار استراحت مي كند ، شما ھم استراحت
مي  متد درست براي پي گیري بازار سھام استفاده از چارتھاي نیمه لگاريتمي

مھم . از اينرو داستان بازار فقط به پايه ھاي درصدي وابسته مي باشد. باشد
ه گذار ، درصد سود يا زيان است نه عددھاي نقاط حركت در بازار ، سرماي براي

پوينت اختالف زيادي با دوره  ٥٠٠٠، ده پوينت تا  DJIA بازار بعنوان مثال در
بنابراين اصول كانالیزه كردن ، . پوينت ندارد ٦٠٠٠پوينت تا  ٣٠٠درصدي تقويت از 

  .پذيرفته شده استبراي موجھاي دوره كوتاه تر  بخوبي با میزان حسابي
 

  :                               كردن اصول كانالیزه   - ٦.٢
 

بااليي و  الیوت مالحظه كرد كه بطور نمونه كانالھاي روند موازي در مرزھاي
تحلیلگران . پايیني از امواج عكس العمل ، اغلب با دقت عجیبي ھمراه است

در تعیین مقصدھاي موج و تھیه بايست انھا را بعنوان پیش بردن و كمك  مي
اولین تكنیك كانالیزه  .بعدي از پیشرفت روندھا ، ترسیم نمايند معیار در توسعه
. موج را تعیین نمود ٣عكس العمل بايد نقاط مراجعه اخرين  كردن براي يك

را بیكديگر متصل مي كنیم و سپس يك  ٣و  ١نقاط  وقتیكه موج سه پايان يافت
رسم مي كنیم ، اين  ٢-٨ھمانند شكل  را لمس نمايد ٢خط موازي كه نقطه 

در بیشتر موارد سه . ( كند تولید مي ٤ساختار يك تخمین يا ارزيابي براي موج 
پايان نقاط پاياني را  موج به اندازه كافي از نقطه شروع خود دور مي گردند و در

  )شکل بعد .(   )  لمس مي كنند
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كانال را براي تخمین حدود  خط موازي را لمس نكند شما بايد ٤اگر پايان موج 
بیكديگر متصل كنید  را ٤و  ٢نخست انتھاي موجھاي . موج پنجم بازسازي كنید 

موج  ه از انتھاي، اگر موجھاي اول و سوم عادي باشند خط موازي بااليي ك
سوم كشیده شده است دقت بیشتري در پیش بیني پايان موج پنجم خواھد 

سوم غیر عادي قوي باشد بطوريكه تقريبا عمودي باشد  اگر موج. داشت
است بسیار باال قرار گیرد ، تجربه نشان  كشیدن خط موازي از انتھاي ان ممكن

ده مي شود در اين موارد كشی داده است كه خط موازي كه از انتھاي موج اول
از اگوست  بیشتر مفید است ، جنانكه در تصويري از صعود قیمت شمش طال

 در برخي موارد ، ممكن است) را ببینید ٦-١٢تصوير .(مي بینید ١٩٧٧تا  ١٩٧٦
خطوط دو نقطه از درجه باالتر را ترسیم كنید مواظب باشید كه شما شماره 

و رفتار مناسب را براي شماره موج  ھا levelاين volume موجھا و مشخصه
   .كنترل كنید
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 :                                                                             باال جھش رو به
                   

نزديك خط  در كانالھاي موازي و خطوط ھمگراي يك مثلث قطري ، اگر موج پنجم
مالقات  روبرو شود نشانه ان است كه در پايان موج انرا volume بااليي با كاھش

 كمي پايینتر از خط بااليي پايان: ترجمه .(خواھد داشت يا نزول كوتاھي از ان
 در موج پنجم نزديك خط بااليي روند افزايش يابد ، اين volume اگر)مي يابد

نشانه ان است كه امكان عبور از خط بااليي وجود دارد كه الیوت انرا جھش رو 
جه كوچكتر نزديك نقطه جھش روبه باال ، يك موج چھارم از در .مي خواند به باال
 بالفاصله پس از موج پنجم را در پايان حركت sideway است ، روند ممكن

volume جھش ھاي روبه باال گاھي بوسیله يك . موازي بشكند به زير خط
اينھا ھمانطور كه در . را اطالع مي دھند جھش رو به پايین تلگرافي وقوع خود

تايي ھا ، ٥ از ٢ا موج ي ٤الیوت امده ، در موج  اصل امواج كتاب ٢-١٠شكل 
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 .و توسط يك برگشت بالفاصله در زير خط تائید مي گردند. تولید مي گردند
الیوت . جھش رو به باال ھمچنین با بعضي مشخصه ھا در نزول بازار رخ مي دھد

درستي داده بود كه جھش رو به باال از درجه بزرگتري است چون در  ھشدار
ه كوچكتر بسختي قابل شناسائي مي موجھا از درج مدت جھش رو به باال

گاھي اوقات بوسیله موج پنجم در  باشند ، بطوريكه كانالھاي درجه كوچكتر
به باال بزودي در اين  مثالھايي از جھش رو. حركت روبه باال مختوش مي شوند

نیز پیدا  ١-١٩ و ١-١٧دوره نشان داده مي شوند ، انھا را مي توانید در شكلھاي 
   .كنید

   
 
 

 : مقیاس بیشتر معیارھاي -٦.٣  
 
 

. ھاي بزرگتر ، معموال بیشتر يك مقیاس نیمه لگاريتمي را بوجود مي اورند درجه
روي مقیاس  بر ١٩٢٩ - ١٩٢١، كانالھاي كامال مجازي كه در بازار  از طرف ديگر

بر  ١٩٣٧ -  ١٩٣٢و در بازار ) را ببینید ٢-١١شكل ( گرديد  نیمه لگاريتمي تشكیل
نشان مي دھد كه ) را ببینید  ٢-١٢شكل (گرديده روي مقیاس حسابي تولید

را ، فقط وقتیكه طرح ريزي انتخابي  موجھاي يك درجه ، كانالھاي الیوت صحیح
روي مقیاس حسابي ،  بر. نمايدروي مقیاس مناسب مي گردند ، تولید مي 

صورتیكه  بازار صعودي دھه بیست با سرعت از خط مرزي باال عبور مي كند ، در
بر روي مقیاس نیمه لگاريتمي بازار صعودي دھه سي افت كمي از خط مرزي 

  .دارد باال
  
 گذشته از اين تفاوت در كانالھا ، اينھا دو موج از درجه سیكل ھستند كه بصورت 

انھا تقريبا چند اليه ھاي نزديك قیمتي را مي : ري شبیه يكديگرندشگفت او
موج گسترده بوده ، و قله  ٥انھا ھر دو شامل ) بار  ٥بار و ٦بترتیب ) سازند ،

تفاوت ضروري مابین دوبازار صعودي . ھر مورد پايینتر است سومین موج ، در
  .است شكل و طول زمان ھرزيرموج
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مقیاس نیمه لگاريتمي اشاره  بیش از ھمه ، ما مي توانیم براي توضیح ضرورت
مرحله افزايش  با توجه به داليل روانشناسي حجم ، دربه موجي كنیم كه 

 اگر شخص بتواند كانال موج الیوت فرضي خوبي از. سرعت قرار گرفته است
خاستگاه ھاي نقاط اصلي روي مقیاس ھاي حسابي و نیمه لگاريتمي بوسیله 

چسبیده به امواج بكشد ، يك سیگنال قیمتي قابل مشاھده و  خطوط شیب دار
از كانالھاي ، موازي  بنابراين سوال. گردد مشخص ، تعیین مي يك طول زمان

ھنوز  مقیاسھاي حسابي و نیمه لگاريتمي چه انتظاري مي رود؟ روي
اگر پیشرفت قیمت در ھر نقطه نزولي . نگرديده است به صورت قطعي حل
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ھر كدام از مقیاسھا حسابي يا  ) مرتب در داخل خط ھاي موازي در مقیاس
كانال صحیح بر روي  نبود شما مي توانید بمنظور مشاھده) نیمه لگاريتمي

از ھر دو حالت  و در موقعیتھاي باال يك انالیست پیشرو ، بايد. مقیاس ديگر برويد
   .استفاده نمايد

 
 

  (Volume) :  حجم  - ٦.٤
 

طرح  الیوت از حجم معامالت بعنوان ابزاري براي تشخیص شماره موجھا و در
او تشخیص داد كه در ھر بازار صعودي ، . اده مي نمودريزي گسترشھا استف

تمايل طبیعي به افزايش و كاھش متناسب با سرعت  (Volume)معامالت حجم
اغلب  (Volume) حالت اصالحي ، يك كاھش در حجم تغییر قیمت دارد و در

 اغلب كاھش حجم معامالت .نشاندھنده كاھش فشار معامالت مي باشد
(Volume) معموال در  .ك نقطه دو راھي در بازار شكل مي گیردھمزمان با ي

مايل است كه كمتر  (Volume) موجھاي پنجم از درجه كوچكتر ، حجم معامالت
در يك پیشروي موج پنجم  (Volume) اگر حجم معامالت. موجھاي سوم باشد از

مساوي يا بزرگتر از انست كه در موج سوم بوده ، يك گسترش  از درجه كوچكتر
در حالیكه اين نتیجه اغلب انتظار مي رود ، در ھر  . پنجم رخ داده است در موج

طول مساوي ھستند ، ان ھشدار جدي  صورت اگر اولین و سومین موج از نظر
در يك . مي باشند از زمانھاي نادريست كه موج سوم و پنجم ھر دو گسترش

طول  بدلیلدر پیشروي موج پنجم ، فقط  (Volume) درجه اصلي و بزرگتر ، حجم
مدت طبیعي رشد در تعداد شركت كننده در بازار صعودي ، گرايش به افزايش 

 (Volume) نكته مورد نظر الیوت در حقیقت اين است كه ، حجم معامالت .دارد
بازار صعودي ، باالتر از درجه اصلي تمايل به حركت افزايشي  در نقطه پاياني از

بزودي بحث خواھد شد ، حجم  پايان ، بطوري كه در. در تمام مدت است
ھايي را در نقطه ھاي جھش روبه  اغلب بطور خالصه تثبیت (Volume) معامالت

كانال روند يا پايان يك  باال در قله موج پنجم ، انجام مي دھد ، چه در يك خط
توانند بطور  بمجرد فرصت مناسب ، اينگونه نقاط مي. (مثلث قطري باشد

 وريكه وقتي يك مثلث قطري موج پنجم ، درستھمزمان اتفاق بیافتند ، بط
باالي خط موازي از كانال پايان مي يابد شامل حركت قیمت از يك درجه بزرگتر 

بعــالوه اين چنـد نكتـه قـابل تـوجـه است ، ما تفسیرھاي ديگـري از  (باشد
  .را در جاھاي مختلف اين دوره ارائه خواھیم نمود (Volume) معـــامالت حجــم

 
  :                                                        گاه درستن

 
اگر چه . رويھمرفته پیدايش يك موج بايد توسط توضیحات داده شده تائید گردد

باشد ،  A موج متوالي مي تواند در يك سه موج كه اولین زبر موج ان موج ٥ ھر
بینید ، اما انجام اين كار مي  ٢-١٣گردد ، ھمانند انچه در تصوير  عنوان بندي

الیوت اگر چنین تغییراتي مجاز بود بسیا ر اسیب پذير  سیستم. اشتباه است
 ٥پايان يابد ، بايد در  ١در باالي موج  ٤يك موج  بلند با ٣اگر يك موج . مي گرديد

در اين فرضیه شامل سه موج  A اينكه موج نظر به. موج متوالي رده بندي گردد
، ھمانطور كه در  A موج مي بايد نزولي در حدود شروع B مي باشد ، موج
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. است  اصالح مسطح ست ، داشته باشد كه واضح است اين اتفاق نیافتاده
ھنگامیكه شمارش داخل يك موج معیار رده بندي ان است ، شكل كلي درست 

   .بھترين معیار براي شمارش داخلي صحیح مي باشد اغلب  ،
  
  

    
  

 
مي شود ، ما زمینه دور  نگاه درست به يك موج بوسیله تمامي مالحظات ديكته

اجازه خیلي  ھر گاه كار ازموده شديم ، اين. آن را در بخش اولیه داشتیم
پذيرفتن  را با بازار، براي اجازهخطرناك را خواھیم داشت كه ، درگیري حساسي 

شمارش امواجي كه بازتاب غیر متجانس موج ارتباطي ، يا در اساس فقط 
    .شیمبااند  داشته  را مختصري كشیده اصل امواج ناقص كه الگوھاي الگوھاي

  
  :                                                    ھفتم درس

 
   :                                          موج اخالق   - ٧.١

سود ان  و بیشتر ين. ايده اخالق موج يك گسترش قابل توجه ازاصل امواج است
در فرموله سازي رفتار انسانھاست كه از تخصص تحلیل استاندارد نیز مھمتر 

اخالق ھر موج در تسلسل الیوت يك جزء جدانشدني ست كه بر انعكاس  .است
اين تغییر حس توده مردم از بدبیني تا .لت مي كندجمعي دال روانشناسي

عقب نشیني در شبه مسیري و يا ادامه دادن  خوش بیني است و تمايل به يك
شبیه و قرينه در ساختار موج مي  در زماني ديگر كه تولید نقاط و وضعیتھاي

 subminuette سیكل و اخالق در ھر نوع موج ، حتي در درجه ھاي سوپر. نمايد
برحذر مي  دارد كه اين خصوصیتھا نه تنھا تحلیلگر را از پیش بیني غلطوجود 

 دارد بلكه او را در تعیین محل حضور بعدي ، موجي ياري مي رساند كه در
اين . شمارشھاي ديگر نامعلوم بوده يا باعث تفسیر غلط مي گرديده است

لیوت به بعضي امواج قابل شناسائي نیستند يا طبق قوانین ا موضوع انگاه كه
ھمانگونه كه در .ھستند بسیار با ارزش مي باشد چند گونه قابل شماره گذاري
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مشخصه يك موج تنھا را تشخیص  امده است اگر تحلیلگر ٢-١٥و  ٢-١٤شكل 
  .و تفسیر نمايد بدھداغلب او مي تواند نمونه ھاي پیچیده بسیاري را تعبیر

  

    
  
 

   :                                                     موج اخالق - ٧.٢  
 
ديد كلي ، راجع به نیمه اول موجھاي شماره يك مي  بعنوان - موجھاي اول -١

در . ح مي گردنداصال ٢بسختي توسط موج  توان گفت كه انھا بنیان موج بوده و
روند را تجديد سازمان مي كند و  مقايسه با كاھش روند در اصالح قبلي اين موج

را در حجم و طول خواھد  اولین موج از نظر تكنیكي برجسته تر بوده و افزايشي
اصالح كرده و  وجود خواھد داشت تا بازار را مجبور به Sell بحد كافي. داشت

كه  ود دريافت كنند و بنوعي ديگر مي توان گفتمعامله گران از معامالت خود س
٪ موجھاي اول پايه قیمتي بازار نسبت به پايه اصالح قبلي بسمت باال ٥٠

يك  ١٩٦٢يك واماندگي در نزول و در سال  ١٩٤٩چنانكه در . دھند حركت مي
. نیز تكرار شده است ١٩٧٤و  ١٩٦٢، در ھر دو سال  فشردگي در ان مي بینیم

 .حركت بوده و فقط كمي تعديل گريده اند روع ھا موجھاي اول پردر تمام اين ش
 
 
موجھاي دوم زماني بیش از زمان پیشرفت موج اول  اغلب - موجھاي دوم -٢

بويژه براي زمانھاي خريد خوب است  اين. براي تصحیح خود نیاز خواھند داشت
ه معامله در اين نقط. كند بطوريكه در طول عفول موج دوم تضمیني را ايجاد مي

موجھاي دوم ،  .گران كامال متقائد مي شوند كه بازار نزولي برخواھد گشت
 موقعیكه حجم پايین و بي ثباتي يك كاھش در فشار نزولي را نشان مي دھد
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  .و نقاط فروش تائید نشده اي را تولید مي كنند Dow ،اغلب نقاط فروش تئوري
 
 
یار عجیب ھستند ، انھا سوم در نگاه اول بس موجھاي - موجھاي سوم -٣

بطور قطع ، فاندامنتال . ترديد است قوي و وسیع بوده و حركت در ان غیر قابل
معموال موجھاي سوم  .ھاي مطلوب بصورت اعتماد برانگیزي ظاھر مي شوند

گسترش  بیشترين حجم و بزرگترين حركتھا را تولید مي كنند و اغلب يك موج
كه موج سوم ار سه موج بي ثبات ترين و اين بديھي است . يافته مي باشند

مقاومت از سري موجھا خواھد بود ، چنین نقاطي ھمیشه تولید كننده  نقطه
گسترشھا حجم ، و پھناي استثنائي ، با تائید روند حركت  شكستھا ، شكافھا ،
اينھا بسته به درجه موج ، معامالت . باشند مي Dow قیمت توسط تئوري

ماھیانه ، ساالنه را در بازار تولید مي  ھفته اي ، سوداور ساعتي ، روزانه ،
بازار در موج سوم اتفاق مي  بصورت مجازي مي توان گفت تمام حركت. كنند

سرنخھا را در  از سه موج ارزشمندترين b افتد ، عالوه بر اخالق موج ھاي
  . شمارش موج بدست مي دھند بطوريكه بسیار واضح ھستند

  
 
اي چھارم از نظر عمق و فرم قابل پیش بیني موجھ - موجھاي چھارم -٤

زيرا در حركت توسط موج دوم قبلي محدود  .)مي بینیم ١١در درس (ھستند 
حركت موج پنجم را تولید مي  ندارند و پايه SideWay مي شوند ، اغلب حركت

مي كند تا وقتیكه  روند سھام ماكزيممي را ساخته و روند نزولي را اغاز. كنند
بازار  يك حركت از موج سوم را ساخته است ، اين نزول اولیه در مقاومت قبلي

  .مرحله اي از عدم تائید و عالئم ظريف ضعف در موج پنجم را تولید مي كند
 
 
از موجھاي سوم پويا  ھمیشه موجھاي پنجم در بازار كمتر - موجھاي پنجم -٥

تغییرات  تبوده و عرض كمتري دارند ، معموال انھا اھسته تر از حداكثر سرع
گرچه ، اگر موج پنجم يك گسترش باشد ، سرعت . قیمت را نشان مي دھند

قیمت در موج سوم از پنج موج گسترش ، مي تواند از موج سوم فراتر  تغییرات
براي حجم موجھاي اصالحي متوالي ، از درجه سیكل يا  بطور مشابه ،. برود

 رجات كوچكتر از درجهباشد معموال در د بزرگتر ، اگر موج پنجم يك گسترش
Primary افزايش حجم اتفاق مي افتد.  

بیان ديگر ، كاھش حجم بعنوان يك قانون در موج پنجم نسبت به موج سوم ،  به
  .قرار مي گیرد مورد توجه

اما ھیچ  .گويند مي Blowoffs بعضي اوقات تازه كاران بازار انتھاي يك روند بلند را
حتي اگر يك . باال در اوج قیمت وجود ندارد شتاب سابقه اي در بازار سھام از يك

گسترش از موج پنجم ، نیز فاقد  موج پنجم گسترش يافته باشد ، موج پنجم
ساخت يك ماكزيمم   در طي پیشرفت موجھاي پنجم ،. چنین شتابي خواھد بود

خواھد  خوش بینانه خواھد بود و با وجود يك محدوديت در طول حركت نمايان
  .شد

 بازار براي مثال حركت. حركت بازار محدوده قبلي را اصالح نمي كند ھرگز ،
Dow  اما انموقع با اينكه يك موج حركت . غیر منتظره بود ١٩٧٦در پايان سال



٤٩                           همراه مبتدیان ، همکار حرفه اي ها – گیالن فارکس 

WWW.GuilanFX.CoM 
 
 

يك اصالح در اوريل ، ژوالي و سپتامبر اصالح گرديد ، غیر منتظره قلمداد  توسط
نويه و خط كلي تضاد ، كمترين نفوذ را روي شاخص ھاي ثا كه بدلیل. شد

ھر سھم بجز بر رسي خود سھم در بین ھم  در بازار سھام: ترجمه (داشت 
  .(شود گروه ھاي خود و زير گروه ھاي خود نیز بررسي مي

 بعنوان مثال از بررسي ھاي مفید موج پنجم مي توان گفت ، موجھاي پنجم مي
ن انكه كمترين توانند سرويس پیش بیني بازار را تا دو ھفته ارائه نمايند بدو

٪ از موجھاي پنجم ٤.٥از سوابق ثبت شده تنھا . كاھش را داشته باشند درصد
  .را نساخته اند حداكثر پیش بیني

  
  


