
1 
 

 به نام خدا

 

 

امواج الیوت اصل  
رابرت باالن: نویسنده   

مهرداد خالقی: ترجمه   

 

 

دعلق به انجمن آدان تحلیل می باشکلیه حقوق این اثر مت  

  1390 ناتسبات



2 
 

  مفاهیم اساسی

  

  .موجی پیشروي می کند و سپس با یک الگوي سه موجی در جهت مخالف اصالح می شود 5قیمت همواره در قالب یک  )1

 

  

 

 .مشخص می شوند cتا  aشماره گذاري می شوند و امواج اصالحی نیز با حروف  5تا  1امواج پیشرو با اعداد  )2

 5تا  1کل زنجیره ي امواج سپس . دمی کن اصالحرا  3، موج 4را اصالح می کند و به همین ترتیب موج  1، موج 2موج  )3

 . می شود اصالح a-b-cبه وسیله ي زنجیره ي 
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موجی با درجه ي باالتر تکمیل می کند، یا به عبارت ساده تر موجی را قرار  5تا موج  1در مفهوم کالن، زنجیره ي موج  )4

، 3، 1یکی از امواج  5به موج  1بنابراین، نوسان از موج . می دهد که متعلق به ردیف بعدي باالترِ زنجیره هاي موج است

 .را تکمیل می کند 4یا  2از امواج یکی  a-b-cه ي را تکمیل می کند، در حالی که زنجیر 5یا 

  

       

 

را اصالح می  3، موج 4و موج  1، موج 2موج : 3در مفهوم خرد، ممکن است مطابق با مفهوم مطرح شده در قسمت  )5

به اجزاي  2د، هر یک از امواج شکل اصالح می شو a-b-cبه وسیله ي زنجیره ي  5تا  1کل زنجیره ي امواج . کنند

 .تقسیم شوند ي وچکترک
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اصالح شده، و همچنین قاعده ها و دستورالعمل هاي مختلف قانون  سه موجیکه به وسیله ي   پنج موجیریتم پایه ي  )6

 در تایم فریم به عنوان مثال الگوها. رجع، ثابت باقی می مانندامواج صرف نظر از واحد زمان به کاربرده شده به عنوان م

موج پیشروي می کند و با سه  5همواره قیمت با ( .می شوند الگوهاي تایم فریم هفتگی یا ساالنه شمردهساعتی همانند 

 )موج حرکت قبلی را اصالح می نماید

ممکن است امواج توسعه داده . خود الگوها، از اهمیت کمتري برخوردار هستند مقیاس زمان الگوهاي موج نسبت به شکل )7

بنابراین در امواج الیوت بعد زمان اهمیت کمتري نسبت به بعد قیمت  .ه ثابت باقی می ماندیا فشرده شوند اما شکل اولی

 .دارد
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به عبارت دیگر این سه قاعده تحت هر شرایطی پابرجا می  سه قاعده وجود دارد که غیر قابل شکست تلقی می شوند )8

 :باشند

نمی تواند به زیر  2اصلی در حال صعود باشند، موج  اگر امواج. نخواهد رسید 1نقطه ي آغاز موج به هرگز  2موج ) الف 

  . برود 1مبدا موج 

  

الزاما بلندترین موج نیست، اما تقریبا همیشه  3موج  .باشد 5و  3،  1موج در بین امواج  نمی تواند کوتاهترین 3موج ) ب

  .بلندترین موج است
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نمی  4در زنجیره ي نزولی، موج . پوشانی داشته باشدهم  1نمی تواند با قله ي موج  4در زنجیره ي صعودي، موج ) ج

  . اگر هر یک از این ترکیب ها نقض شوند، زنجیره ي خاص ماهیتا اصلی نیست.ترقی یابد 1تواند به باالي کف موج 

  

  

  

  امواج اصلی

انبساط ها نوسانات اغراقی یا کشیده شده اي هستند . با پدیده انبساط مواجه می شوند 5یا  3،  1معموال یکی از امواج  )1

رخ ) 5،  3،  1( انبساط ها صرفا در یکی از امواج پیشرو . که در مقایسه با دیگر امواج اصلی کامال خارج از مقیاس هستند

تد ظاهر می اغلب به شکل مم 5وج سوم رخ می دهند و در بورس کاال موج اکثر انبساط ها در مدر بازار سهام . می دهند

 .یک موج ممتد می تواند خود از ریز موج هاي ممتد تشکیل شده باشد .شود
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که الگوي سه گوشی دارند و توسط دو خط همگرا است،  یا مثلث دیاگونال مثلث قطريمتغیر دیگر در امواج اصلی  )2

در زمان  )ممتد(انبساطی ، معموال پس از اینکه موج سوم به صورت الیوتی این الگوها در پنجمین موج. تشکیل می شود

 . کوتاهی نوسان کرده، رخ می دهند

به عبارت دیگر ساختار ریز موج هاي یک مثلث  .تایی 5تایی دارند تا  3مثلث دیاگونال ساختار معموال، ریز موج ها در 

  .می باشد 3- 3- 3-3-3دیاگونال به فرم 
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ها استثناي شناخته شده در قانون این تن .به کرات در مثلث هاي دیاگونال یافت می شود 4و  1هم پوشی انتهاي امواج 

  . است 4و  1الیوت میان امواج  عدم هم پوشانی

  :به شکل زیر توجه کنید 

  

 

به خاطر داشته باشید همواره ظهور   .نیز پیدا می شوند Cدر جایگا هاي موج  امواج اصالحی،  در مثلث هاي قطري

به همین دلیل  .نوید اتمام نوسان از یک درجه باالتر را می دهند 3-3- 3- 3- 3با ساختار ) دیاگونال(مثلث هاي قطري 

   .می نامند) Ending Diagonal(اغلب تحلیل گران این نوع مثلث ها را ایندینگ دیاگونال 
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از درجه  5یا  3یا  1این است که موج  در نمودار ظاهر شود نشان دهنده 5به عنوان مثال اگر این مثلث در قالب موج 

نیز ظاهر شود  Cاگر این مثلث در موج  .از درجه بزرگتر آغاز می شود 4یا  2بزرگتر در حال خاتمه است و به زودي موج 

  .شروع به کار خواهد کرد 5یا  3در حال پایان است و به زودي موج  4یا  2یعنی موج 

ساختار مشاهده کرد، ریز موج هایی داشت که به جاي  1986یک نمونه ي خاص مثلث قطري که رابرت پرچر در سال 

 Aپیشرو یا موج  1این نوع مثلث معموال فقط در جایگاه موج . داشت 5- 3- 5- 3-5همیشگی ، ساختار  3- 3-3-3- 3

   .می نامند (Leading Diagonal) از این رو این نوع مثلث را لیدینگ دیاگونال. اصالحی یافت می شود
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از ساختار ریز موج هاي آن ها هر چند ایندینگ دیاگونال و لیدینگ دیاگونال ظاهر یکسانی دارند ولی تفاوت اصلی آن ها 

 5-3- 5- 3- 5و لیدینگ دیاگونال ساختار  3-3-3- 3- 3همانطور که گفتیم ایندینگ دیاگونال ساختار . نشات می گیرد

  .دارد

چر و فراست در آخرین یالیوت هرگز به این الگو اشاره نکرده بود؛ پر. مثلث قطري است الگوي نادر نوع انبساطییک 

در این حالت خطوط همگرا مثلث دیاگونال تبدیل به  .این متغیر را ارائه نکرده بودند قانون موج الیوتویرایش کتابشان 

  .خطوط واگرا می شود
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تمایل دارد که از خط روند باالیی فراتر مثلث قطري همگرا، ریز موج از سري امواج داحل جم تجربه نشان می دهد که پن

الزم به ذکر  .در موارد اندکی، پایه ي پنجم موفق به فراتر رفتن از انتهاي پایه ي سوم نخواهد شد.رفته یا به آن نرسد

  .برود تا سزاوار چنین شرایطی باشدفراتر پایه ي پنجم نوع انبساطی باید از انتهاي پایه ي سوم است 

 5را موج  3انتهاي موج شکست در این ناتوانی . نمی شود 3موج ) کف(موفق به شکست سقف  5گاهی اوقات موج  )3

هم مفهوم با الگوي یک الگوي بازگشتی است و  )ارتدکس 5موج ( شکست. ترانکیت می نامیده  5ارتدکس یا موج 

فریم روزانه یا هفتگی قیمت تقریبا نادر است اما در  نمودارهاي این الگو در. می باشدکالسیک سقف دوقلو یا کف دوقلو 

 .هاي ساعتی تقریبا متداول هستند هاي

یعنی اینکه در پیش بینی ها مجاز . ارتدکس را تا زمان تثبیت نباید شماره گذاري کرد 5به خاطر داشته باشید که موج 

  .داشته باشیم )ارتدکس(ناقص  5نیستیم پیشبینی موج 
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 امواج اصالحی

امواج اصالحی یا  اصلی ، نوسانات در برابر روند به عبارتی دیگر. موجی ، امواج اصالحی آغاز می شوند 5پس از اتمام یک سیکل ) 1

  .گاهی اوقات، این امواج مرحله ي حروفی نامیده می شوند. به عبارت ساده تر اصالحات نامیده می شوند

که  این امر ، این استدلیل . کار بسیار دشواري است، اصالحات به الگوهاي خاص از قبل  ربط دادنو  امواج اصالحی شناسایی) 2

گاهی اوقات، الگوي اصالحی را تنها با نگاه به گذشته می توان پیدا . الگوهاي اصالحی نسبت به امواج اصلی تغییرات بیشتري دارند

  .د و پشت سر ما قرار می گیرندکرد؛ یعنی، زمانی که تکمیل می شون

پیچیدگی امواج اصالحی بدون هشدار افزایش یا کاهش می یابند، بنابراین وسعت و عمق امواج اصالحی نسبت به امواج اصلی ) 3

  .کمتر قابل پیش بینی هستند

این  .خود مشتقاتی را نیز دارندنکته جالب اینجاست که هر یک از این فرم ها . فرم اصلی براي امواج اصالحی وجود داردچندین ) 4

  :عبارتند ازفرم ها 

  بی قاعده ها و مثلث ها، ها ، پهنهها زیگزاگ: اَشکال اساسی ) الف  

  سه موجی دوگانه و سه موجی سه گانه: اَشکال پیچیده ي اصالحی) ب  

ه و مجموعه ي اَشکال پیچیده ي اصالحی باز هم به چهار بخش به نام هاي مجموعه ي زیگزاگ، مجموعه ي پهن  

  .بی قاعده تقسیم بندي می شوند  
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  نسبت هاي فیبوناچی

 610، 377، 233، 144، 89، 55، 34، 21، 13، 8، 5، 3، 2، 1، 1: اعداد فیبوناچی عبارتند ازهمانطور که می دانید سري  )1

 ....و 

 13+21=35؛ 8+13=21؛ 5+8=13؛ 3+5= 8: مثال. از اضافه کردن هر دو عدد مجاور، عدد بعدي زنجیره حاصل می شود )2

 ....و 

: مثال. حاصل می شود 1.618بعد از چهار عدد اول، از تقسیم عدد فیبوناچی دقیقا بر عدد ماقبل آن نسبت  )3

. حاصل می شود 0.618آن نسبت  يعالوه بر این، از تقسیم همان عدد فیبوناچی دقیقا بر عدد بعد. 34÷21=1.618

 .34÷55=0.618: مثال
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و  1÷0.618=1.618: مثال. 1.618می شود  0.618؛ همچنین، عکس نسبت 0.618می شود  1.618عکس نسبت  )4

0.618=1.618÷1 . 

و تقسیم همان عدد . خواهد بود 2.618نتیجه ي تقسیم هر عدد فیبوناچی بر دو عدد قبل از آن در زنجیره ، نسبت  )5

 .55÷144=0.382: مثال. خواد بود 0.382فیبوناچی بر دو عدد بعد از آن در زنجیره ، نسبت 

؛ 1÷2.618=0.382: مثال. است 2.618، نسبت 0.382است، در حالی که عکس  0.382، نسبت 2.618عکس نسبت  )6

2.618=0.382÷1. 

. 144÷34=4.236: مثال. خواهد بود 4.236نتیجه ي تقسیم هر عدد فیبوناچی بر سه عدد قبل از آن در زنجیره ، نسبت  )7

: مثال. حاصل خواهد شد 0.236هر عدد فیبوناچی بر سه عدد بعد از آن در زنجیره ، نسبت و از تقسیم 

0.236=610÷144. 

: مثال. می شود 4.236، نسبت 0.236می شود، در حالی که عکس نسبت  0.236عدد  4.236عکس نسبت  )8

 .1÷0.236=4.236؛ 1÷4.236=0.236

حالت  0.5نسبت . 1=1: 1ول در زنجیره ي فیبوناچی است؛ بنابراین قیاس میان دو عدد ا بیانگر) یعنی برابري( 1نسبت  )9

 .1÷2=0.5میان دومین و سومین عدد زنجیره است؛ بنابراین 

عناصر . اعدا فیبوناچی، خودشان هیچ گونه توانایی در پیش بینی وسعت نوسانات بازار بر حسب قیمت و زمان ندارند )10

الیوت اظهار می کند که این نسبت ها عوامل اصلی تعیین کننده ي وسعت .  کلیدي نسبت میان اعداد در زنجیره است

 .نوسانات قیمت و زمان در هر بازاري  هستند

براي مثال، . رایج ترین و مطمئن ترین روابط فیبوناچی را بیشتر می توان میان امواج متناوب پیدا کرد تا امواج مجاور )11

 .قرار می گیرد 1تحت تاثیر طول موج  2ز طول موج در یک زنجیره ي پنج موجی، بیشتر ا 3طول موج 
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 .اهداف فیبوناچی معموال به عنوان سطوح مهم حمایت و یا مقاومت نشان داده می شوند حتی اگر متعاقبا دریافت شوند )12

تشخیص این که نسبت هاي فیبوناچی عوامل اصلی تعیین کننده ي وسعت نوسانات قیمت و زمان بازارها هستند، کمکی  )13

قانون امواج الیوت شکل و چارچوب ارائه می دهد، در حالی که نسبت هاي فیبوناچی ابزار . به قانون امواج الیوت بودمهم 

این یک . اندازه گیري پتانسیل هرگونه نوسان قیمت، و همچنین زمان احتمالی براي اتمام این نوسانات را ارائه می دهد

 .ترکیب بسیار قدرتمند است

 

  انحرافات

مشکل در این جنبه از دو مورد . به نظر می رسد که انحرافات از قاعده در تحلیل موج بیشتر از اینکه استثنا باشند، قانون هستند

  :سرچشمه می گیرد

 .انحراف از نسبت هاي ریاضی بخش هایی از الگو )1

  .جابه جایی نوع ساده ي الگوي اصالحی با یک یا چند نوع پیچیده )2

همانطور که در مثال هاي قبلی دیدیم، میزان سختی در پیش بینی اتمام الگوي اصالحی زمانی که چندین الگوي اساسی به 

می  اصالحیبراي سخت تر کردن مسائل، هر یک از الگوهاي اساسی . یکدیگر می پیوندند، به صورت متناسب افزایش می یابد

مثال هاي ذیل این نکته را نشان  .، پهنه یا مثلث را در موج اصالحی خود بگنجاننددهتوانند شکل ارقام پیچیده تر، از قبیل بی قاع

  .می دهند
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  دستورالعمل ها و دیگر مالحظات

می کند  دشوار ،به اندازه ي کافی ساده هستند؛ چیزي که کاربرد این قوانین را براي یک فرد تازه کار امواج الیوتوري ئقوانین ت

یک نمودار ، براي  آنالیزپیچیدگی افزوده شده ي دستورالعمل هاي مختلف است که در وهله ي اول به نظر می رسد براي تسهیل 

  .آمده اند الیوتیتحلیلگر 

برخی از این . در صفحات بعدي تالش کرده ایم که دستورالعمل ها و مالحظات را تحت عناوین مختلفی طبقه بندي کنیم

  .حظات از نوشته هاي الیوت گرفته شده، اما بیشتر آن ها تجربه ي شخصی خود نویسنده از تحلیل موجی استمال
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روابط ثابتی  باید به یاد داشت که روابط میان امواج، مخصوصا روابطی که منعکس کننده ي جنبه ي نسبت هاي فیبوناچی هستند،

ممکن است در طول تجربه ي نویسنده از بازار یک گرایش نسبت به  .گرایش محض هستند نیستند بلکه ، باشند تغییر ناپذیرکه 

چیزي که هم اکنون رایج است . دیگري آشکارتر باشد، اما هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید این روابط نمی توانند تغییر کنند

   .ممکن است زمانی که بازار دستخوش تغییر اساسی چرخه می شود، کمیاب شود

پیش از این که مدرکی ارائه شود، . بهترین راه بهره بردن از این دستورالعمل ها و مالحظات مختلف، اتخاذ گرایش قطعی است

  .گرایش را فقط باید گرایش در نظر گرفت

  . برخی از متداول ترین گرایش ها در صفحات بعدي آورده شده اند

  زمان

ممکن است امواج متعلق به سطح یکسان با صرف نظر کامل از ظاهر . نداردهیچ محدودیت زمانی در الگوهاي بازار وجود   )1

 . درست و اندازه ي درست براي رسیدن به نقطه ي اتمام زمان نامناسبی صرف کنند

 .در تکمیل یک الگو بر حسب صرف زمان، امواج اصالحی نسبت به امواج اصلی به هم نزدیکتر هستند )2

در یک حوزه قرار بگیرند، نقاط برگشت در بازار زمانی که اتفاق می افتند راحت تر اگر تصویرهاي نوسان زمان و قیمت  )3

 .تشخیص داده می شوند، و با تکمیل یک الگوي پذیرفته شده ي موج حمایت می شوند

با این حال، زمان چندگانه ي فیبوناچی براي استفاده در پیش بینی اوج ها و میان موج هاي یک نوسان خیلی مورد  )4

در اهداف زمانی فیبوناچی اتفاق می افتند که دیگر نمی توان گفت تصادفی  تنقاط برگشت به کرا. اطمینان نیستند

 .اما خطاها نیز به قدري رخ می دهند که از ارزش اهداف زمانی مربوط به فیبوناچی می کاهند. هستند
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بقیه ي زمان صرف امواج . اصلی می شودزمان صرف امواج % 35تا  30در هر یک از زنجیره هاي پنج موجی، تنها  )5

 .اصالحی می شود

  

  امواج اصلی

  امواج نخستین

فقط سومین و پنجمین . نخستین امواج چیزي براي اثبات ندارندتا زمانی که جنبه ي دوام حرکت یا قدرت ماندگاري مطرح است، 

موثرترین راه استفاده از اندیکاتورهاي نسبت تغییر با تحلیل بنابراین، . امواج هستند که باید استانداردهاي ماندگاري را برآورد کنند

دیده شود، خوانش هاي ماندگاري را دست کم  "سومین موج سومین موج"موجی این است که تا زمانی که پدیده ي مشکوك 

  .سپس اگر اندیکاتورها تحلیل موجی را تایید نکنند، به دنبال دیگر الگوهاي احتمالی باشید. بگیریم

کند، احتماال روند تغییر کرده است؛ تحلیل  نوسان قیمتشروع به همراهی اختالف برجسته بین اندیکاتور شما و  1د اگر موج هرچن

  .موجی شما مطمئنا درست است

   سومین امواج

از آن جایی که سومین . نقطه ي پایان سومین موج، در میان سه امواج اصلی سخت ترین موج براي پیش بینی هستند )1

موج می تواند نسبت به موج اول کوتاه تر باشد، البته به ندرت چنین است، پیش بینی پایانه آن یک تله واقعی براي 

 1برابر طول موج  1.618ممکن است برابر یا  3نباشد، موج  1 اگر موج سوم کوتاه تر از موج. تحلیلگر بدون تشویش است

 .باشد 1برابر طول موج  4.168یا  2.618می تواند  3در مورد انبساط نیز موج . باشد
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معموال  3شیب موج . یکی از موثرترین راه هاي تشخیص موج سوم در زنجیره ي پنج موجی به وسیله ي شیب آن است )2

سومین . موج سوم اغلب با یک خط تقریبا عمودي نشان داده می شودتجربه نشان می دهد که تندتر از اولین موج است؛ 

و  1ترین تمام امواج اصلی است و نباید از کنار خط روندي عبور کند که میان مبدا موج  موج، با توجه به ماهیتش مخرب

 . کشیده شده است 2پایان موج 

در این . گشت روند هستند،  معموال نظرشان طی سومین موج تغییر می کندعموم مردم، که اکثر اوقات مخالف ایده ي بر )3

 زمانی کهاز . مرحله، سرمایه گذاران دالیل جدیدي براي خرید در بازار خیزان یا فروش در حالت نزول پیدا می کنند

اي قدرتمند کردن ، دالیل اساسی در مالحظات تکنیکال برزمینه ي اقتصادي شروع به بهتر شدن یا بدتر شدن می کند

از آنجایی که این کار فرصت هاي تجاري بسیار سودآور فراهم می کند، تحلیلگر را ملزم  .سومین امواج، انباشته می شوند

 .به تشخیص آغاز سومین امواج می کند

قدرتمندتر  با این حال، آن ها تقریبا همیشه از نظر تکنیکی. سومین امواج همیشه نسبت به اولین امواج بلندتر نیستند )4

 .هستند

 .اتفاق می افتد "از موج سومسومین موج "بلندترین اندازه معموال در  )5

اولین هدف قیمتی خواهد  1درصد پروجکشن موج  161.8تراز فراتر برود،  1که طول سومین موج از طول موج  زمانی )6

  .هستند 1برابر طول موج  4.618یا حتی  2.618منبسط شود، مقاصد بعدي  3اگر موج . بود

  پنجمین امواج

ممکن است گستردگی . نقاط پایان چهارمین و پنجمین امواج را به محض وقوع به راحتی می توان پیش بینی کرد )1

طول پنجمین موج نیز ممکن است به . چهارمین موج به عنوان نسبت فیبوناچی از وسعت پنجمین موج مشتق شود

ارتباطات معموال در زنجیره ي پنج . ، به دست آورد3تا آخر موج  1عنوان نسبت فیبوناچی حرکت قیمت از شروع موج 
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اغلب، . است 3موج  انتهايتا  1موج  ابتداي برابر طول حرکت قیمت از 0.618یا  0.382، 5طول موج : موجی چنین است

 .تندانبساطی نیس 3و  1این ارتباطات فرض می کنند که امواج . است 1برابر طول موج  1.618نیز  5موج طول 

این واگرایی بیشتر در اندیکاتورهاي ( .عمال واگرایی بین قیمت و اندیکاتورها مشاهده می شود، موجدر طی پنجمین  )2

macd  وrsi قابل استناد است( 

معموال توسط نسبت فیبوناچی به حرکت قیمت از آغاز موج  موجهمانطور که در سومین امواج توضیح داده شد، پنجمین  )3

 . مرتبط می شوند 3تا آخر موج  1

این آگاهی اول . را که در طول چهار موج قبلی تشکیل شده اند را منعکس می کند صعوديیا  نزولیعنصر  موجپنجمین  )4

سرمایه گذار خصوصی به طور کلی، . ددر میان حرفه اي هاي بازار که هر روزه در بازار هستند خودش را نشان می ده

  .همانند همیشه، آخر از همه می آید

  انبساط ها

 .را داشته باشید) یا پنجمین سومیناولین، (در هر زنجیره ي پنج موجی، انتظار انبساط تنها یکی از امواج اصلی  )1

 .با هم برابر باشنددر بعد قیمت یا بعد زمان تمایل داردند  5و موج  1اگر سومین موج منبسط شود، موج  )2

 .می کندمشخص مرکز کل نوسان سومین موج را   "3از  3موج "وسط  معموال در وقوع انبساط، )3

. اگرچه انبساط ممکن است بسیار عالی باشد، یکی از مشکل ترین پدیده ها در مبحث قانون امواج براي درك است )4

ایین ترین درجه عموما از الگوهاي پایانی تقلید می کند، بنابراین ادامه ي متعاقب روند موفقیت اولین و دومین امواج از پ

 .ده می کندزمعموال تحلیلگر را حیرت 
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،  اما بر اساس تجربه ي بازاري. الیوت هیچ متدي براي تشخیص انبساط موج به طور کلی مطرح نکرده است. ان. آر

در ساختار موج که مثلث هاي افقی یا مثلث هاي قطري مورد انتظار نیستند،  مجموعه اي از امواج هم پوشان در نقطه اي

  . انبساطی می شوند

 ٪5و   ٪35انبساط پنجمین امواج . انبساط ها در سومین امواج رخ می دهند ٪60، بورس اوراق بهاداردر بازارهاي  )5

 .باقیمانده ي انبساط ها مربوط به اولین امواج است

به جاي چهارمین  ر زنجیره ي پنج موجی اولین موج است، منتظر باشید که موج اصالحی بعديوقتی که موج منبسط د )6

این موضوع مخصوصا زمانی درست است که پنجمین موج در زنجیره در  .منطقه ي دومین موج را هدف قرار دهد موج،

 .مقایسه با سومین موج بسیار کوچکتر باشد

است؛ امواج  ٪23.6درصد معمول اصالح موج قبلی . انبساط خفیف تر باشندامواج اصالحی تمایل دارند که درون  )7

 .فراتر می روند٪38.2اصالحی به ندرت از 

اولین موج را اصالح می کند، انتظار احتمال بیشتر انبساط سومین موج را داشته  ٪50زمانی که دومین موج کمتر از  )8

 .ترسیم کند "بی قاعده"یا  "پهنه"ج الگوي د که دومین موبایاین تمایل زمانی افزایش می . باشید

با شکل  3موارد این زنجیره ي پنج موجی موج % 80اگر پنجمین موج در هر زنجیره ي پنج موجی منبسط شود، در  )9

 .گیري بزرگتر است

 .است 3تا قله ي موج  1موج ابتداي برابر کل حرکت قیمت از  1.618منبسط می شود، اغلب طول آن  5وقتی که موج  )10
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 .امواج در درون یک انبساط ممکن است در مقیاس بزرگتر از امواج قبلی با میزان بزرگتر باشند )11

  

  اصل تناوب

. اصل تناوب، علی رغم اسمش، فقط یک راهنماي با ارزش است، بلکه یک قانون شکست ناپذیر در قانون امواج نیست )1

 .رخ می دهددر زنجیره ي پنج موجی  4و  2موارد بین امواج % 90تجربه ي بازار نشان می دهد که این قانون در 

است، نیازمند وقوع متناوب الگوهاي اصالحی ساده و پیچیده الیوت با جزئیات تشریح کرده . ان. این قانون همانطور که آر )2

اصالح پیچیده و باید باعث افزایش  2در موج ) زیگزاگ و زیگزاگ دوگانه( مقیاصالح ساده و ع. است 4و  2در امواج 

 .شود 4در موج ) پهنه ها، بی قاعده ها، مثلث ها، سه موجی هاي دو گانه یا سه گانه( دامنه دار
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بیشتر تجارب از بازار فارکس، اصل تناوب بیشتر از اینکه در مورد الگوي اصالح ها درست باشد در مورد هرچند، در  )3

را اصالح کرده باشد، در این  1درصد و یا بیشتر از موج 61.8، 2براي مثال، اگر موج . وسعت اصالحات درست است

را  1درصد موج  38.2، 2اگر موج . ح خواهد کردرا اصال 3درصد و یا کمتر از موج  38.2به احتمال زیاد  4صورت موج 

ممکن است تناوب الگوها . را اصالح خواهد کرد 3درصد از موج  50یا  23.6، 4اصالح کرده باشد، در این صورت موج 

فرآیند تناوب در انبساط یا عمق . اتفاق بیافتد، اما ممکن است استثنائات قابل توجهی در زمان مختلف مشاهده شود

 .ات بیشتر از الگوها یا اشکال آن به طور ثابت رخ می دهداصالح

در . این اصل ما همچنین ملزم می کند که به دنبال شکل گیري هاي متفاوت سه موجی هاس دوگانه یا سه گانه باشیم )4

مرحله ي  اگر مثلث اتفاق بیافتند، تقریبا همیشه آخرین الگو در. سه موجی دوگانه، رایج ترین الگو پهنه و زیگزاگ است

 سه موجی سه گانه ممکن است از سه. دو پهنه ي متوالی یک الگوي سوم، معموال مثلث، را نشان می دهد. اصالح است

 .تشکیل شده باشد یا بی قاعده  پهنه  الگوي

مانند پایه  Aپایه ي . در مثلث، این اصل پیدا کردن الگوهاي متفاوت بین پایه هاي مجاور و کامل را به ما واگذار می کند )5

 ....نخواهد بود و  Cهمانند پایه ي  Bنخواهد بود، پایه ي  Bي 

  

  امواج اصالحی و اصالحات

متدهایی که براي پیش بینی وسعت امواج اصالحی تحت اصل امواج الیوت به کار می روند می توانند تغییر کنند، اما  )1

 .را براي طول امواج اصلی قبلی دربرمی گیرد 0.618و  0.5، 0382، 0.236رویکرد اساسی کاربرد نسبت هاي فیبوتاچی 

دومین . قیمت است "جست"اولین راه مشاهده ي تمام . دو راه براي برخورد با تقویت بازار با اندازه هاي بزرگ وجود دارد )2

براي  .قدم برداشتن به عقب، تصمیم گیري در مورد یک استراتژي، و سپس تقویت بازار تا هر زمانی که طول بکشدراه 
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از قاعده ي کلی . اما براي سرمایه گذار دومین رویکرد مناسب تر است. تحلیلگران، اولین رویکرد اجتناب ناپذیر است

 .اگر شک دارید، بیرون بمانید –پیروي کنید 

ند که اصالحات تمایل دارند که قیمت ها را به حوزه ي چهارمین موج یک مرحله پایین تر برگردانند، و معموال تمایل دار )3

 .از انتهاي چهارمین موج فراروي کنند

منبسط دو برابر یا سه  دامنه دارالیوت هشت نوع الگوي اصالحی برشمرد، سپس مشاهده کرد که ممکن است در تقویت  )4

 .برابر شوند

انتظارات این الگو رایج ترین دلیل فردي پیش بینی خطا و . الگوي سه موجی دوگانه، مرموز ترین الگو در اصل امواج است )5

سه موجی هاي دوگانه در منشورهایی با اندازه هاي بزرگتر بیشتر اتفاق می افتند، اما در منشورهاي . زمانی اشتباه است

 .دقیقه اي تقریبا رایج هستند 10ساعتی و 

شروع شود، آسیب به روند اصلی متداول معموال ) پهنه، بی قاعدهف یا مثلث(پیچیده  دامنه داراگر اصالح با یک الگوي  )6

این گفته عموما درست است، حتی اگر اصالح دومین . اصالح محدود می شود% 50اصالح ، یا به طور استثنا به % 38.2به 

 .موج است

به طور مشابه، زمانی که الگوي . اساسی استاز نوسان قبلی نشود نشانگر قدرت % 38.2اصالحی که موفق به فراروي از  )7

 .اصالحی پایان می یابد، تقویتی که براي تمام شدن کمی زمان ببرد مقدمه اي بر اقدام انفجاري است

% 50با این حال، . نیست% 61.8پنجاه  درصد اصالحات در زنجیره هاي پنج موجی رایج هستند، اما وقوع آنها به اندازه ي  )8

 ، بسیار رایج هستند ، "زیگزاگ"اصالح  Bیعنی، داخل موج  داخلی بهبود بازار افتان اصالحات در امواج

با . شکال اصالح می تواند الگوهاي پیچیده اي بگیرد، پایان الگوي زیگزاگ اتمام اصالح را ضمانت نمی کنداز آنجایی که اَ )9

الیوت نیز اظهار کرده . کامل شده ادامه دهد این حال، تحلیلگر باید مطابق با اصل امساك باز هم به ساده ترین الگوي
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الیوت هیچ وقت نتوانست قوانین دقیقی براي پیش . است که سادي ترین الگو احتماال در اکثر مواقع تفسیر اصالح است

 .بینی الگوهاي اصالحی وضع کند که زمان بیشتري می برند

بر عکس، در بازار . ید در انتهاي اولین زیگزاك پایان یابددر الگوهاي زیگزاگی دوگانه در بازار خیزان، دومین زیگزاگ با )10

 .افتان، دومین زیگزاگ باید باالي قله ي اولین زیگزاگ تمام شود

تغییر اساسی پس از یک افت بزرگ، بدبینی معموال بیشتر در کف دومین موج وجود دارد تا پایین ترین نقطه در آغاز یک  )11

به عنوان فرصت دیگري براي فروش نگاه  "بهبود"تاجران معموال به . از ان جا آغاز می شود 1ي حقیقی جایی که موج 

لین موج فروش معموال به عنوان فرصتی براي خرید او. در بازار خیزان عکس این قضیه در قله درست است. می کنند

اساسا، در بازار خیزان، در کف دومین موج بازار بسیار ناامید به نظر می رسد،  در حالی که موقعیت . ارزان دیده می شود

 .اقتصادي در قله ي دومین موج بازار افتان درخشنده به نظر می رسد

تشخیص پایانه زمانی که رخ می دهد خیلی . ن دومین موج ارائه نمی دهداصل امواج راهی براي  پیش بینی محل پایا )12

کمکی نمی اما حتی نسبت هاي قابل اطمینان فیبوناچی نیز به پیش بینی پیشاپیش نقطه ي پایان . سخت نخواهد بود

همین دلیل از تجارت  به. تنها کاري که الیوت می تواند انجام دهد این است که نقاط پایانی احتمالی را تصویر کند. کنند

 . دومین امواج باید خودداري کرد

پهنه، بی قاعده، مثلث، سه موجی هاي (و پیچیدگی چهارمین امواج ) زیگزاگ یا زیگزاگ دوگانه(سادگی دومین امواج  )13

 . رایج است) دوگانه و سه موجی هاي سه گانه

اگر . را اصالح کند 1یا بیشتر از موج % 61.8 تمایل دارد که 2موج . عمیق تر اصالح می کند 4نسبت به موج  2موج  )14

 .است% 50نتواند این کار را بکند، رایج ترین میزان اصالح بعدي 

 .است 3از طول موج % 38.2، 4معمولی ترین اصالح موج  )15
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 .اگر شکست پنجمین موج اتفاق بیافتد، اصالح بعدي احتماال حداکثر پتانسیل الگوي اصالحی را هدف قرار می دهد )16

نی که زنجیره ي پنج موجی احساس کمبود هدف فیبوناچی ایده آلی داشته باشد، اصالح بعدي معموال به اندازه ي زما )17

 .نقص پنجمین موج فراتر از هدف خود خواهد رفت

 

  کانال ها و خطوط روند

سپس خط روند . متصل است، ساخته می شود 3و  1کانال روند موج الیوت اول با رسم خطی که به نقاط پایانی امواج  )1

این خط روند، توام با نسبت فیبوناچی مربوطه، باید بینشی در نقطه ي زمان جایی . رسم می شود 2موازي از انتهاي موج 

با توجه به مرجع زمان بندي، تحلیلگر باید بتواند نتیجه گیري کند که کدام  . که چهارمین موج باید تمام شود ارائه دهد

 .ین موج اتفاق بیافتندالگو احتمال دارد در چهارم

به  2، خط جدیدي از انتهاي موج )موارد همینطور است% 95که (اگر چهارمین موج در باال یا پایین خط روند پایان یابد 

هدف خاص آن تعیین . کشیده می شود 3سپس یک خط روند موازي از موج . کشیده می شود 4نقطه ي پایان موج 

همانند قبل با استفاده از اهداف مشتق شدهی فیبوناچی، ممکن است تحلیلگر . است 5نقطه ي پایان احتمالی موج 

اگر اندازه ي شیب گرفته شده از این متد  با . در قله باشد را تصویر کند 5چهارچوب زمانی که ممکن است موج 

  .برابر باشد، در این صورت اهداف فیبوناچی تقریبا مطمئنا درست هستند 1سراشیبی موج 

، در 3و  1، مخصوصا در موج نوسان قیمتممکن است قسمتی از . هماهنگ با نقاط پایانه رسم می شوند خطوط روند )2

 .این کار در متد کانال بندي امواج الیوت، بی نتیجه است. بیرون از کانالی که به این شیوه ترسیم شده است باقی بماند

معموال، . را می شکنند 3به موج  1شیده شده از موج گهگاهی، نقاط پایانی چهارمین امواج، خط روند موازي با خط ک )3

 .پنجمین موج بالفاصله پس از شکستن آغاز خواهند شد
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معموال این نکته نیز درست است که اگر شکست خط روند در چهارمین موج اتفاق بیافتد، در این صورت پنجمین موج  )4

 . متعاقب آن نیز خط روند کانال مخالف را خواهد شکست

عدم موفقیت در رسیدن به این هدفنشانه ي بارزي از قدرت . ج باید بتواند که به هدف کانال دست پیدا کندپنجمین مو )5

 .بالقوه ي اصالح بعدي است

الیوت مشاهده کرد که بازاري که از کنار خط روند داخلی حرکت می کند، زمانی که سومین موج از آن خط . ان. یکبار آر )6

 .سوي خط کانال مخالف می رود نوسانات قابل توجهی ایجاد می کندروند شروع به حرکت کرده و به 

 .شود نشان می دهد که نوسان رو به پایان استباریک می  "سه گوش"کانالی که به شکل  )7

 

  تعیین مقاصد و اهداف

اگر در آن سطح بازگشتی رخ دهد، و موج معتبر . تالش براي تعیین پیشاپیش هدف قیمت به چندین روش کارآیی دارد )1

 . باشد، در این صورت ترسیم به احتمال زیاد درست است

. می نامم "تاثیر چندبرابري"یک نشانه ي مطمئن براي اینکه پایان یک روند اصلی نزدیک می شود، چیزي است که من  )2

کاهش ناگهانی اهداف نامطمئن، معموال چندین درجه پایین تر از ) در بازار افتان(افزایش و ) در بازار خیزان(ن کار ای

. قربانیان عمده ي این افزایش اطمینان معموال سرمایه گذاران خصوصی کوچک هستند. قیمت کنونی، روند متداول است

زمانی که از نوسان بازار آگاه می . در پایان روند اصلی درگیر هستندسرمایه گذار پیش پا افتاده معموال در نزدیکی یا 

 . شود، تمام تاجران حرفه اي آگاه شده و رفته اند
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، احتمال دستیابی به هدف بسیار زیاد قیمت را ترسیم می کنند ویژه زمانی که متدهاي مستقل مختلفی، یک حوزه ي )3

 .است

  امواج اصالحی پهنه

موج قبلی است، حتی اگر اصالح دومین موج  0.618پهنه شروع شود، بدترین وضعیت تصحیح اگر موج اصالحی با یک  )1

 .باشد

در پهنه هایی که ممکن است  Cموج  "شکست". باشد Aتمایل دارد که باالتر از پایانه ي موج  Cدر پهنه ها، پایان موج  )2

 .در نوسانات بازار فارکس پیدا شوند  تقریبا رایج است

در . شکست خواهد خورد Cدرصد از موج اصلی مجاور نشود، احتماال موج  38.2موفق به اصالح  Aوج اگر در پهنه، م )3

را اصالح کرده باشد و زنجیره ي پنج موجی را کامل کرده  Aدرصد از موج  23.6حداقل  Cشرایط ذکر شده، اگر موج 

 .خواهد بود Aکوتاهتر از موج  Cباشد، احتماال موج 

و نوسانات بعدي بازار زیگزاگ دوگانه را غیر محتمل بپندارد، در این صورت اگر الگویی با ساختار سه موجی شروع شود،  )4

 .به احتمال زیاد اصالح یک شکل پهنه اي یا بی قاعده ترسیم خواهد کرد

وجی هاي دوگانه و سه شکل پهنه اي به عنوان اصالح پیچیده در نظر گرفته می شود؛ و بی قاعده ها، مثلث ها، سه م )5

 .موجی هاي سه گانه نیز همینطور هستند

 

  امواج اصالحی بی قاعده

 .هستند Aبرابر طول امواج  1.618در امواج اصالحی پهنه اي بی قاعده  Cمعموال امواج  )1
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و یا  Aبرابر موج  B 1.618اگر موج . می باشد Aبرابر طول موج  1.382اغلب  Bدر امواج اصالحی بی قاعده طول موج  )2

 .پایان یابد Aتمایل دارد که در سطح یکسانی با موج  Cبیشتر باشد، در این صورت موج 

در موارد اندکی، تنها در صورتی ممکن است که . است Aبرابر طول موج  1.618معموال  Cدر امواج بی قاعده، طول موج  )3

 .باشد Aبرابر طول موج  1.618بیشتر از  Bباشد که موج Aبرابر موج  C 2.618موج 

ممانعت . است Cو کف موج  Aبرابر با فاصله ي میان انتهاي موج  Bمعموال فاصله ي بین قله ي موج اصلی و باالي موج  )4

 .از برابري این فاصله، رابطه ي میان ضمایم احتمال نسبت فیبوناچی است

 .ر استدرصد از پایانه ي معمول موج اصلی مجاو 38.2اصالح معمولی امواج اصالحی بی قاعده  )5

عکس این موضوع در . است Cتقریبا همیشه باالتر از کف موج  Aدر امواج اصالحی بی قاعده در بازار خیزان، کف موج  )6

 .امواج اصالحی بی قاعده ي بازار افتان صادق است

در این اگر الگو با یک ساختار سه موجی آغاز شود، و توسعه هاي بعدي بازار زیگزاگ دوگانه را غیر محتمل بپندارد،  )7

 .صورت امواج اصالحی به احتمال زیاد شکل پهنه اي یا بی قاعده تشکیل می دهند

امواج اصالحی بی قاعده، اصالح پیچیده در نظر گرفته می شوند؛ و پهنه ها، مثلث ها، سه موجی هاي دوگانه و سه موجی  )8

 .هاي سه گانه نیز همینطور هستند

قله هاي مفهوم و خیزان الزاما در انتهاي نوسانات قیمت پایان نمی یابند، باید این موضوع که بازارهاي افتان براي پذیرش  )9

خالصه، یک  به طور .به خوبی درك کردرا  کف هاي هماهنگ با اصول پذیرفته شدهو هماهنگ با اصول پذیرفته شده 

پنجمین موج از "اصطالح به (پایان می یابد زنجیره ي پنج موجی  صعودي در کنار پنجمین امواج درجه هاي مختلف 

 )."پنجمین موج پنجمین موج
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اما اگر اصالح متعاقب کل زنجیره ي پنج موجی شکل الگوي . معموال این همراهی حد نهایی قیمت را مشخص می کند

از قله هاي هماهنگ با ) Bموج (بی قاعده به خود بگیرد، در این صورت بنا بر تعریف، قله ي موج اصالحی بی قاعده 

  .عکس این قضیه براي هر زنجیره ي پنج موجی که سیر نزولی دارند صادق است. پذیرفته شده فراتر خواهد رفتاصول 

  

  مثلث هاي افقی

ظاهر آن عمال ضمانت می کند که روند جاري ادامه . شکال در اصل امواج هستندمثلث ها یکی ار مورد اطمینان ترین اَ )1

مثلث  "تراست"بنابراین، . است که دو موج یک جهتی را از هم جدا می کندمثلث یک الگوي نگه دارنده . خواهد یافت

 .آخرین نوسان در روند جاري است

هرگز از نقطه ي انتها  Eبا این حال، امواج . معمولی است "شکست کاذب"مثلث ها از سرحد مثلث در  eفراروي امواج  )2

 . فراتر نمی روند Cامواج 

باالترین نقاط مثلث هاي افقی معموال پس از یک حرکت عمده به طرف باال، از هر نزولی به طور چشمگیري حمایت می  )3

بر عکس آن، نقطه . این کار نتیجه ي قرار دادن مثلث ها در جایگاه چهارمین موج در هر زنجیره ي پنج موجی است. کند

 .عت می کندي اوج مثلث پس از یک نزول عمده از هر بهبودي ممان

 ;C=0618A(به هم مرتبط هستند  0.618امواج متناوب در داخل مثلث هاي افقی متقارن معموال با نسبت  )4

D=0.618B .( به هم مرتبط هستند 1.618براي گسترش مثلث ها، امواج متناوب معموال به نسبت. 

 .مجاور شکلشان مشابه خواهد شداصل تناوب در مثلث به ما هشدار می دهد که انتظار نداشته باشیم که امواج   )5
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. اتفاق بیافتد Bزمانیکه مثلث کل موج اصالحی را تشکیل می دهد، تنها ممکن است به عنوان چهارمین امواج یا امواج  )6

اما اگر مثلث به عنوان بخشی از سه موجی دوگانه یا سه موجی سه گانه اتفاق بیافتد، کل اصالح را حتی می توان در 

 .واق کردجایگاه دومین موج 

اگر مثلث افقی به عنوان بخشی از الگوي سه موجی چندگانه رخ بدهد، تنها می تواند به عنوان آخرین شکل یا موج  )7

 .شکال اساسی اتفاق بیافتدمیان اَ Xتداخلی 

در نتیجه ي مورد باال، اگر اولین الگوي اصالحی که باید استنتاج شودیک مثلث افقی باشد، در این صورت می توان مانع  )8

 .توسعه ي بعدي به شکل سه موجی هاي دوگانه یا سه گانه شد

 .وما طول برابري با عریض ترین قسمت مثلث داردتراستی که پایان مثلث در جایگاه چهارمین موج را ادامه می دهد عم )9

با این حال، پتانسل تراست از یک مثلث که صرفا بخشی از سه موجی دوگانه یا سه موجی سه گانه است به وسیله ي  )10

تعیین آن وابساه به ابعاد کل شکل سه موجی چندگانه است که مثلث نیز بخشی از آن . عرض مثلث تعیین نمی شود

 .بلندتر و عریض تر باشد، تراست مربوطه بزرگتر استهرچقدر . است

مثلثی که به عنوان ضد حرکت اتفاق می . به صورت متفاوتی ترسیم می شود Bاندازه ي تراست از مثلث در جایگاه موج  )11

احتماال برابر با طول ) Cموج (بنابراین، تراست مربوطه از مثلث . زیگزاگ ظاهر شود Bافتد تنها می تواند در جایگاه موج 

 .است Aموج 

ابعاد زنجیره ي  باید ازبه طور عادي دیگر در مقیاس زمان نیست، در این صورت فرد ) Aموج (اگر اولین پایه ي مثلث  )12

 .در اندازه نسبتا کوچکتر باشد Aانتظار داشته باشد که نسبت به موج ) Eموج (پیشین، آخرین پایه 

  دوگانهزیگزاگ ها و زیگزاگ هاي 
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درصد یا  61.8زیگزاگ ها و زیگزاگ هاي دو گانه که معموال امواج اصالحی عمیق نامیده می شوند تمایل دارند که که  )1

قسمت بیشتري از موج اصلی پشت سرشان را اصالح کنند، مخصوصا زمانی که اصالح عمیق در جایگاه دومین موج قرار 

 .درصد است 38.2و یا در موارد اندکی، % 50یافتد، اصالح معموال اگر اصالح عمیق در چهارمین موج اتفاق ب. دارد

دومین و . باشد Aبرابر طول موج  C ،1.618در بازار فارکس ارتباط معمول در موج اصالحی زیگزاگ این است که موج  )2

 .باشد Aبرابر با طول موج  Cرایج ترین ارتباط این است که موج 

درصدي کمتر رخ می دهد،  50اصالح . قبلی را االح می کند Aدرصد موج  38.2در امواج اصالحی زیگزاگ اکثرا  Bموج  )3

 .درصدي نادر است 61.8و اصالح 

به طور چشمگیري در بازار افتان  باالتر از پایان اولین زیگزاگ در شکل گیریهاي زیگزیگی دوگانه، معموال دومین زیگزاگ  )4

 .ایین تر از پایان اولین زیگزاگ تمام می شودو در بازار خیزان پ

 .زیگزاگ، مثلث، پهنه، یا حتی سه موجی دوگانه: هر شکلی می تواند به خود بگیرد Xدر زیگزاگ دوگانه، موج  )5

 . قبلی می رسند Bدر زیگزاگ دوگانه معموال به سطح یکسانی با موج  Xامواج  )6

درصد  50اگر اولین زیگزاگ کمتر از با این حال،  .دوبل وجود نداردهیچ راه مطمئنی براي پیش بینی وقوع زیگزاگ هاي  )7

را اصالح  ABCدرصد اولین زنجیره ي  61.8بیشتر از  Xموج اصلی قبلی را اصالح کند، و تا زمانی که موج مشکوك 

  .نکرده، احتمال وقوع زیگزاگ دوگانه زیاد است

  مثلث هاي قطري

قرار داده می ) Cیعنی پنجمین موج یا موج (مثلث قطري شکل سه گوش مانند دارد که همیشه در پایان نوسان بزرگتر  )1

 .شود
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اما اگر الگوي قطري موفق به پیش . مثلث قطري به عنوان پنجمین موج، همواره از انتهاي سومین موج فراتر می رود )2

 .باشید نشود، منتظر بازگشت تیز و سریع 3افتادن از موج 

بازگشت به طور معمول به . گانه به خود می گیرد.بازگشت تیز به دنبال مثلث قطري همواره شکل زیگزاگ یا زیگزاگ د )3

 ).4پایانه ي موج (اصالح می شود که مثلث قطري از آن جا آغاز شده بود جایی 

 . باشد 1برابر طول موج  1.618کل مثلث قطري تمایل زیادي دارد که  )4

 .است 1برابر  طول موج  0.618معموال  3هاي قطري، موج داخل مثلث  )5

ممکن است که از خط روند . انتظار نداشته باشید که پنجمین موج مثلث قطري دقیقا در خط روند مورد هدف پایان یابد )6

 .عبور کرده یا موفق به رسیدن به آن نشود

قرار دارد، که اغلب همینطور است،  امواج داخلی آن از سه  Cزمانیکه مثلث قطري در جایگاه پنجمین موج یا موج  )7

 .قرار دارد، امواج اصلی آن پنج موجی هستند Aاما زمانی که در جایگاه موج . موجی ها تشکیل می شوند

با مشاهده ي . هشتاد درصد مثلث هاي قطري به عنوان پنجمین موج از سومین موج یک درجه ي بزرگتر اتفاق می افتند )8

ه مثلث هاي قطري زمانی اتفاق می افتند که نوسان قبلی در درجه ي موجی یکسانی خیلی زیاد و خیلی زود این ک

  .نوسان کرده است، می توان به این نتیجه رسید

  جایگزینی الگوها

هرچند در موارد اندکی، اصالح عمقی،  .شود Cیک زنجیره ي پنج موجی در موج ممکن است مثلث قطري جایگزین  )1

الیوت در مورد وقوع الگوهایی به . یگزاگ دوگانه یا حتی سه گانه ممکن است جایگزین زنجیره ي پنج موجی شودمانند ز

حرفی نزده بود، اما مشاهده ي این پدیده در بازار فارکس به حدي بوده است که  Cغیر از مثلث هاي قطري در امواج 

 .استثنا به اصول کلی تحلیل موجی را ضمانت کند
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با این حال، مثلث . ی دوگانه یا سه گانه، مثلث هاي افقی عموما به عنوان آخرین شکل در الگو رخ می دهنددر سه موج )2

شکال ساده را به طور موثر به یک شکل به وقوع بپیوندند که دو یا چند اَ Xهاي افقی همچنین می توانند به عنوان امواج 

  .پیچیده متصل می کنند

  

  راهنمایی هاي عملی

صرفا بیشترین ترکیب هاي . موفقیت در تحلیل موجی صرفا مساله ي کاربرد قوانین و یا بیشتر از آن، کاربرد علوم و ریاضیات نیست

ترکیب هاي که چنین به دست آمده باشند بیش از حد کثیر و سنگین و . ممکن را مطابق با قانون و قواعد مشخصی ایجاد نمی کند

کار واقعی تحلیلگر شامل انتخاب از میان این ترکیب ها و در نتیجه حذف ترکیب هایی با ارزش . عمال بدون کاربرد خواند بود

نوشتن آن ها به صورت دقیق تقریبا . که فرد را در انتخابش راهنمایی می کنند بسیار دقیق و واضح هستندقواعدي . محدود است

  .غیر ممکن است؛ باید آن ها را درك کرد

فضانورد، فیزیکدان، ریاضیدان و فیلسوف فرانسوي، که تا آستانه ي این قرن زندگی کرد، در کتاب خود تحت عنوان هنري پوانکره، 

 "ابدیت دیگران را قبول می کند"در مورد تعیین فرضیه ها یا وقایع براي بررسی این که در شرایط مختلف کدام یک  "اساس علم"

  .نوشته است

می نامد، یعنی چیزي که می توان به  "خود نیمه خودآگاه"ط چیزي انجام می شود که وي پوانکره می گوید که انتخاب توس

پوانکره می گوید خود نیمه خودآگاه، به راه حل هاي بسیاري براي یک مشکل نگاه می کند، اما . تشبه کرد "آگاهی پیش فکري"

، هماهنگی  "زیبایی ریاضیاتی"یاضیاتی بر اساس راه حل هاي ر. فقط راه حل هاي جالب توجه وارد حوزه ي هوشیاري می شوند

این یک حس زیبایی واقعی است ": پوانکره می گوید. شکال، و ظرافت هندسی توسط خود نیمه خودآگاه انتخاي می شونداعداد و اَ
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این .  " بزنندلبخند  که می شوند وسوسه ب که تمام ریاضیدان ها می دانند، اما بدزبانان به قدري نادیده می گیرند که اغل

است، که از  "کالسیک"منظور او زیبایی . او از زیبایی رمانتیکی صحبت نمی کند. هماهنگی و زیبایی است که مرکز تمام آن است

  .ترتیب هماهنگ اجزا ناشی می شود

معموال، . را می کننداین مفهوم زیبایی است که تحلیلگر را وادار به انتخاب وقایعی می کند که براي این هماهانگی نهایت تالش 

بنابراین، زمانی می توان به موفقیت و هماهنگی رسید که وقایع با ماتریس هاي ساختار . وقایع خودشان داراي ارزش زیادي نیستند

  .موج ترکیب می شوند

کی اصالح، می با اند .پوانکره چندین قانون براي طبقه بندي وقایعی ارائه می دهد که منجر به فرضیه هاي ریاضیاتی می شوند

  .دقیق ساختار موج شوند "شمارش"توانیم رهنمودهاي او را در تعیین سلسله مراتب وقایعی استفاده کنیم که باید منجر به 

وقایعی که چندین بار کارایی دارند بهتر از وقایعی هستند که شانس محدودي براي . هر چقدر واقعه کلی تر باشد، منایب تر است

چگونه آن ها را تشخیص دهیم؟ وقایعی را . احتمال ظهور کدام وقایع وجود دارد؟ وقایع ساده: از این رو می پرسیم.تکرار شدن دارند

اگر این واقعی باشد، . اصر پیچیده غیر قابل تشخیص هستندیا این سادگی واقعی است یا عن.انتخاب کنیم که ساده به نظر می رسند

اما با وقایع ساده شروع .  احتمال دارد که دوباره این واقعیت را یا به تنهایی یا به عنوان عنصري در یک واقعیت پیچیده تر ببینیم

  .تیغ اوکام استدالل قانع کننده اي براي سادگی است. کنید

می گوید وقتی که به دنبال توضیح براي پدیده هاي طبیعی هستید اصل امساك، که به عنوان اصل تیغ اوکام شناخته می شود، 

ویلیام اوکام، به عنوان فیلسوف قرن چهاردهم، نوشته . باید ساده ترین تئوري را انتخاب کنید که به بهترین نحو مناسب وقایع است

  .عدم توجه به دستور اوکام عموما وعده خواهی یا سختی است. "یشتر از ضرورت چندین برابر کردموجودیت ها را نباید ب": است
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شروع با وقایع معین مناسب است، اما پس از این که شمارش موج شروع شد، وقایع منطبق با آن درگر قابل توجه نیستند زیرا دیگر 

بنابراین به دنبال شباهت ها نیستیم بلکه به دنبال تفاوت ها . ددر این صورت استثنائات مهم هستن. چیز جدیدي یاد نمی دهند

  .و برجسته ترین تفاوت ها را نه تنها به خاطر اینکه قابل توجه هستند بلکه به خاطر آموزشی بودنشان بر میگزینیم. هستیم

ن بسیار بزرگ قیمت و یا یا نوسا: قدم بعدي پیدا کردن مواردي است که احتمال شکست شمارش موج در آن بسیار باال است

تقریبا همیشه، متوجه می شویم که در این طرح ریزي هاي شدید شمارش موج لغو می . نوسان بسیار بزرگ زمان را در نظر بگیرید

مهم هستند؛ زیرا به تحلیلگر این امکان را می دهند که تغییرات کوچکی را ببینند که ممکن است در  "شکست ها"این . شود

کاري که ما تالش داریم انجام دهیم، کاهش اثبات شباهت ها و تفاوت ها است، .  ي مرجع آن ها به وقوع بپیوندد نزدیکی نقطه

  .بلکه باید شباهت هایی که در پشت تفاوت هاي ظاهري پنهان شده اند را تشخیص دهیم

اما با توجه بیشتر، . سازگار به نظر می رسنداگر بر هر یک از اصول و قوانین تحلیل موج متمرکز شویم، اصول و قوانین جمعی اول نا

در موضوع متفاوت، اما در شکل یکسان هستند، و ترتیب بخش هایشان : به طور کلی خواهیم دید که آنها همانند یکدیگر هستند

که اما به محض این که فرد متوجه شود . این موضوع برخی اوقات باعث آشفته شدن تحلیل موجی می شود. شبیه به هم است

پیچیدگی ظاهري ناشی از چندگانگی احتماالت است زیرا قوانین بسیار اندکی وجود دارد، در این صورت به دنبال شباهت ها گشتن 

  .دلهره آور نیست بلکه لذت بخش نیز است خیلی 

ر بسیاري از موارد که د. کاربرد ناموفق تحلیل امواج الیوت همیشه ناشی از عدم موفقیت در کاربرد دقیق قوانین و اصول آن نیست

بیشترین . هیچ پیشرفت چشمگیري وجود ندارد، حس ارزش ها و گرایش ها ي تحلیلگر بیشتر از هر چیز دیگري مقصر هستند

نگرانی،  )4، ینیب گرزبخود ) 3انعطاف ناپذیري، ) 2فقدان ماندگاري و صداقت عقالنی، ) 1: عواملی که منجر به شکست می شوند

  .بی صبري هستند )6دلزدگی، و ) 5
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  فقدان ماندگاري و صداقت عقالنی) 1

در تحلیل موج هیچ میانبري . دارد که صداقت عقالنی موجب آن شده است "سرسختی"یک تحلیلگر موج مشتاق نیاز به نوعی 

  .برشماري صحنه ي قابل قبول در تحلیل موج این نکته را نشان می دهد. نمی تواند وجود داشته باشد

می کنید  نویسی "حاشیه"آن را . ر را تحلیل می کنید و الگوي موجی ظاهر می شود که شما طبقه بندي نکرده ایدشما یک منشو

بی "و به شمارش موج ادامه می دهید، کمی طول می کشد تا ذهنتان متوجه شود که این اذیت طبقه بندي نشده ي الگوي 

  .دیگر نمی توانید به شمارش موج ادامه دهید. این کار مانع پیشروي شما شده است. کوچک  نیست "قاعده

براي تحلیلگر این لحظه از بدترین لحظه . احتماال این رایج ترین مشکل براي همه است. این یک اتفاق نادر در تحلیل امواح نیست

  .هایش است

. مشخص است که مشکل چیست. به کسی نیاز ندارید که بگوید مشکل چیست. اکنون استدالل کردن براي شما ارزشی ندارد

این که احساس . این لحظه ي صفر منطقی بودن است. الگوي مصر موج استچیزي که نیاز دازید یک تئوري براي طبقه بندي 

در موردش فکر می کنید، هر چه قدر که بیشتر فکر می کنید بیشتر . ادي استکنید که بخواهید منشور را پاره پاره کنید، امري ع

طبقه  "موج دار شدن"اینکه چه طور یک . مایلب می شوید که این کتاب را داخل آشغال بیاندازید و کل مفهوم را فراموش کنید

با این حال، واقعیت این . کننده استشما را شکست دهد عصبانی  "درست"بندي نشده در منشور می تواند به طور کامل شمارش 

  .حتما ارزش دارد، پس شمارش اشتباه است "موج دار شدن"بنابراین، . است که بازار با شمارش شما هماهنگ نیست

حاشیه . اگر به صورت عقالنی صادق باشیم؛ الگوي طبقه بندي نشده ي موج مشکل است، پس آن را به عنوان یک مشکل حل کنید

  .وضعیت را حل کنید زیرا مطمئنا بعدا باال می آید و در برابر تالش هاي شما قرار می گیرد. نویسی نکنید
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ما باید ذهنمان را خالی نگه داریم که بعدا طبیعت آن را براي ما پر می کند، و سپس با بی میلی از  "آموزه ي بی طرفی"بر اساس 

همانطور که . ن این حرف راحت تر از عمل کردن به ةن استواضح است که گفت. وقایعی که مشاهده می کنیم استدالل کنیم

. پوانکره گفته است، تعداد نامحدودي واقعه در مورد الگوي موج وجود دارد، و واقعیت هاي درست الزاما خودشان را نشان نمی دهند

باید به دنبال آن ها باشید، در غیر . ندوقایع درست، یعنی وقایعی که واقعا به آن ها نیاز داریم نه تنها منفعل بلکه گریزان نیز هست

  .این صورت الگوي درست آشکار نخواهد شد و شمارش ناقص می ماند

در . است "حس هماهنگی"تفاوت میان تحلیلگر خوب و بد دقیقا توانایی انتخاب وقایع مناسب از میان وقایع نامناسب بر اساس 

این . داشته باشید، حس کنید که چه چیزي درست است "درستی"حس باید . تحلیل موج، به کارگیري منطق خالی کافی نیست

  .این توانایی نتیجه ي تجربه، ایستادگی و صداقت عقالنی است. چیزي است که شما را به طرف جلو سوق می دهد

  

  انعطاف ناپذیري) 2

اگر ارزش هایتان بسیار  .می شود یندمی ب فرد از ارزش ها اغلب منجر به ناتوانی در ارزیابی آنچه که انعطاف ناپذیرمجموعه اي 

شما باید به دنبال سرنخ هاي جدید باشید، اما قبل از . انعطاف ناپذیر هستند، یادگیري پذیرش وقایع جدید خیلی سخت خواهد بود

شد نمی اگر منعطف نیستید، حتی زمانی که جواب درست دقیقا در مقابلتان با. را از ذهنتان پاك کنید "قدیمی"آن باید افکار 

  توانید آن را ببینید

اما این کار را  - چه بخواهید و چه نخواهید باید آهسته پیش روي کنید - اگر در این تله گیر افتاده اید، باید آهسته پیش بروید 

این کار براي این است که ببینید چیزهایی که فکر . عمدا انجام دهید و به زمینه هایی که قبال به آن ها پرداخته اید دوباره بازگردید

در مدت زمان نه چندان . براي مدتی با آن زندگی کنید. ستند واقعا چنین هستند و فقط به منشور نگاه کنیدمی کردید مهم ه
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ممکن است این واقعیتی نباشد که شما به دنبالش بودید، اما . زیادي چیزي بدست می آورید؛ یک واقعیت جدید پیدا خواهید کرد

. بدست می آورید جالبتر از هدف اصلی طبقه بندي الگوي موج مصر است در مدت زمان کوتاهی متوجه می شوید که چیزهایی که

  .دیگر یک تحلیلگر تکنیکال نیستید، بلکه یک تحلیلگر موج هستید. اگر چنین اتفاقی بیافتد شما موفق شده اید

  

  ینیب گرزبخود ) 3

خود شما، از . وقایع جدید تضعیف می شود اگر نسبت به خودتان ارزیابی باالیی دارید، در این صورت توانایی شما براب تشخیص

وقتی وقایع نشان دهند که خطا کرده اید، احتماال قبول نمی کنید زمانی که اطالعات اشتباه باعث . واقعیت دور نگهتان می دارد

دفاع کردن  بزرگی براي هر تحلیلگر موجی اشتباه می کند، اگر تحلیلگر خود. خوب شدن شما می شوند، آن ها را باور می کنید

  .داشته باشد یک عیب بزرگ دارد

اگر هم تحلیلگران در ابتدا چنین نباشند، کار آن ها را آرام و افتاده، و شکاك می . بیشتر تحلیلگران گروهی آرام و افتاده هستند

بازار خیلی زود خود . به آن پاسخ می دهد، شخصیت واقعی شما است، نه خودي که شما ساخته اید تحلیل بازارشخصیتی که . کند

  .ساختگی شما را خالی می کند، بنابراین اگر قدرت ماندگاریتان را از خود ساختگیتان می گرفتید خیلی زود ناماید می شوید

  

   نگرانی) 4

معموال . وقتی مطمئن باشید که تمام کارهایی که انجام می دهید اشتباه است، مانند این است که اصال کاري انجام نمی دهید

نگرانی که ممکن است ناشی از بیش انگیزش باشد می تواند . همین موضوع دلیل اصلی است که نمی توانید شروع به کار کنید
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ممکن است تمام شمارش امواج را دوباره اننجام دهید که . از ایرادگیري بیش از حد است منجر به تمام بهانه هایی شود که ناشی

وقتی این خطاها انجام شود، ناچیزشماریتان از خودتان را تایید خواهد . ممکن است خیلی زود نتیجه گیري کنید. اصال الزم نباشد

  .کرد

. همه چیز را در مورد تحلیل موج مطالعه کنید. شور زیاد کار کنیدیکی از راه هاي برطرف کردن این نگرانی این است که روي من

  .هرچقدر بیشتر مطالعه کنید، اعتماد به نفس بیشتري در تحلیل خواهید داشت

رنگی  امواج را تا جایی که می توانید با خودکارهايوقتی که تحلیل را شروع می کنید از منشور به تعداد زیاد کپی بگیرید و 

متوجه می شوید که هرچقدر زنجیره هاي را بیشتر و بیشتر سازماندهی . کنید و سپس با ترتیب درست منظم کنیدبرچسب گذاري 

با تشخیص این که همه ي تحلیلگران همین روند یادگیري را طی کرده اند و همه اشتباه . کنید، افکار بیشتري به ذهنتان می رسد

به هنگام کار با منشورها،  . براي این که یک تحلیلگر خوب بشوید باید سختی ببینید. داشته اند می توانید از نگرانی خود بکاهید

. "فرد را از از اطرافش جدا نمی کند "که به گفته ي پوانکره فراهم کنید  "آرامش خاطر"همانند بسیاري از کارهاي دیگر، باید 

آرامش خاطر منجر به تصمیمگیري صحیح می . وقتی این کار با موفقیت انجام شود، بقیه ي کارها به طور طبیعی اتفاق می افتند

  .و تصمیمات صحیح منجر به عملکرد صحیح می شود. شود

  

  دلزدگی)5

دلزدگی به این معنی است که چیزهاي تازه را نمیبینید و . دارد و معموال با مشکال خود همراه هستنددلزدگی در برابر نگرانی قرار 

منشور ، ترجیحا کارهاي مربوزطه به کارهایی غیر از براي مدتی  در این صورت بهتر از که فکرتان را. تحلیل شما آسیب پذیر است

  .مانند تحلیل ماندگاري معطوف کنید
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اگر کار را متوقف نکنید . کارهایی دیگري انجام دهید و تحلیل را تمام کنید. حوصله هستید دیگر کار نکنیدوقتی خسته و بی 

  . خستگی به عالوه ي اشتباه بزرگ می تواند منجر به زیان هاي بسیاري شود. احتمال دارد که اشتباه بزرگی انجام دهید

با اولین نشانه ي دلزدگی، کارهایی که قبال انجام . کم ارزش می پندارددلزدگی معموال نشانه ي این است که تحلیلگر مسائل را 

با دانستن اینکه جزاي تنبلی بزرگتر خواهد بود، این کار هزینه ي اندکی است که باید . داده اید را حداقل دو بار مرور کنید

  .بپردازید

  

  بی صبري) 6

دلیل بی صبري همواره این است که تحلیلگر زمان الزم براي تحلیل را . بی صبري تقریبا همانند دلزدگی است اما یکسان نیستند

هرگز نمی . کندي مانده است دامنه داراین موضوع مخصوصا زمانی درست است که نوسان بازار در تقویت . دست کم می گیرد

  .خواهد شد توانید مطمئن شوید که چه الگویی ظاهر

  .بی صبري اولین واکنش در برابر شکست است، و اگر فرد مراقب نباشد می تواند تبدیل به عصبانیت شود

همچنین می توان با کوچک . راه حل بی صبري تخصیص زمان نامحدود براي کار، یا دوبرابر کردن زمان اختصاص داده شده است

کل اهداف باید با توجه به اهمیتشان قرار . دهد از بی صبري جلوگیري کردکردن محدوده ي کارهایی که فرد می خواهد انجام 

  .بگیرند
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  موج الیوت معمولی طرح تجاري

  

تکبر، خطا در تجارت ناشی از دالیل مختلفی هستند، اما معمول ترین دالیل فاجعه هاي تجاري را می توان در سه گناه اصلی یعنی 

امروزه گناه تکبر کمتر دیده می شود؛ افزایش نوسانات بازارهاي فارکس هزینه ي آن را به جان خریده  .حرص و جهل پیدا کرد

هیچ راهی جز تغییر شیوه تفکر براي روان . از طرفی دیگر، وقوع حرص با افزایش و کاهش قیمت ارز اپیدمی شده است . است

با میزان . جهل از فراگیرترین عوامل است .زار بسیار سخت تر استو این کار از حذف حرص در محل با. کردن نوسانات وجود ندارد

اما . مبلغی که در بازار در هنگاه وقوع تغییر معامله می شود، متوجه می شویم که افراد مکانیک هاي تغییر قیمت را درك نکرده اند

توان گفت نادیده گرفتن مکانیک هاي بنابراین می . شکایت قربانیانی که حساب هاي تجاریشان صفر شده در حال افزایش است

  .بازار در محل بازار همه گیر است

حتی اگر دالیل تغییر قیمت هنوز به طور کامل مشخص نشده اند، کافی است . آخرین عامل، چیزي نیست که همه از آن رنج ببرند

لول در فیزیک، در پدیده هاي بزرگ براي مثال، قانون علت و مع. بدانیم که چی چیزي باعث می شود که قیمت ها نوسان نکنند

  . روانشناسی تغییر قیمت کاربردي ندارد

این مورد مخصوصا . اگر یک ابزاري انجام شدنی است، فهم دقیق چرا و چگونه آن به اندازه ي دانستن حقیقت اصلی آن مهم نیست

بازار از مردم تشکیل می شود و مردم هرگز  دانستن اینکه این اصل بر اساس این موضوع است که. در اصل امواج الیوت صادق است

  .آن ها همواره در برابر موقعیت هاي مشابه، واکنش هاي مشابهی نشان خواهند داد. تغییر نمی کنند، کفایت می کند

بازار صراحتا تشخیص داد که مکانیک هاي بازار باعث تغییر در جهت تا جایی که من می دانم، اصل موج الیوت اولین اصلی بود که 

کاري که الیوت انجام داده است، اثبات الگوهاي رفتاري هنجاربنیاد است . نیستند؛ فقط تغییر در روانشناسی آن را تغییر می دهد
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در این . که قوانین خاصی را می توان از آن اعالم کرد؛ و از این قوانین می توان به رهنمودها و توصیف هاي گرایش ها پی برد

  .ار را می توان از این نتایج بدست آوردصورت نوسان خاص باز

شرایطی که تحت . مطالعه ي اصل موج الیوت به فرد آموزش می دهد که احتمال و بسامد یک اتفاق در  آینده را بررسی کند

با آن قوانین و رهنمودهاي مختلفی غیرممکن پنداشته می شوند دیگر درنظر گرفته نمی شوند، بنابراین پیامدهاي احتماي که تاجر 

با استفاده از . رابرت پرچر دانش اصل موج الیوت را به جایگاه نقشه ي راه تشبیه کرد. ها سرو کار خواهد داشت را محدود می کنیم

درصد راه  99راهی که اتوبوس از آنجا خواهد گذشت را شناسایی کند و آن فرد می تواند نتیجه گیري هایی کند که محتمل ترین 

  .ر زمین هاي ناهموار را حذف کندهاي احتمالی دیگر د

این یک رویکردي است که خیلی . خیلی زود آشکار می شود که استفاده از اصل موج الیوت رویکردي مکانیکی به مکان بازار نیست

فرد یاد میگیرد که تخمین را . بی ربط هستند "پیش گویی"و  "پیش بینی"تکیه کالم می شود؛ متدي است که  "احتمال"زود 

  . زین این عبارات کندجایگ

از . با وجود این که احتماال اصل موج موثرترین ابزار پیش گویی در دسترس است، از آن براي پیش بینی یا پیشگویی استفاده نکنید

  .آن براي تعیین اهدافی استفاده کنید که احتمال رسیدن به آن ها زیاد است

. ممکن است این موضوع براي افرادي که به دنبال جواب هاي قاطع و مطلق براي سوال هاي بازار فارکس هستند ناامید کننده باشد

اما این یک واقعیت است که بیشتر پیش گویی ها و پیش بینی ها درست نیستند؛ تشخیص دقیق همریزي عناصر ویژه ي زمان و 

در بازار فرکس . بهترین راه استفاده از اصل الیوت پذیرفتن این واقعیت است. یر ممکن استقیمت در هر قسمتی از نوسان بازار غ

  .وجود دارد "احتمال"وجود ندارد، فقط  "ضمانتی"هیچ 
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اگر کسی بخواهد بیشترین سود را از این متد بگیرد، باید آن را همانگونه که هست بپذیرد، یعنی ابزاري براي ارائه ي داده ي الزم 

  . تعیین کمیت میزان سود به ضرر در ساختار کنونی بازار است براي

با به کار بردن قیاس قدیمی . تا حد مطمئنی مهمتر از قسمت تحلیل پشت سرهم است  - "مدیریت پول"–فرآیند تعیین کمیت 

  .کردن آن در استتحلیل دري به سور ثروت هاي افسانه اي است، در حالیکه مدیریت پول کلیدي براي باز : می توان گفت

این طرح تنها نباید به ورود به تجارت . اولین نیاز مدیریت پول یک طح تجاري نوشته شده، تحلیل شده، و قدم به قدم است

  .بپردازد؛ طرح تجاري باید احتمال سود و ضرر را نیز ارائه دهد

  . ون ترمز و اهرم دنده استاگر طرح تجاري سیستمی بدون کاهش ضررها و افزایش سودها باشد مانند ماشین بد

ما تالش نمی کنیم که بازار را شکست بدهیم، بلکه  ": در ترسیم طرح تجاري، روح آن باید چیزي باشد که رابرت بکمن گفته است

ی به عبارت. بودن "درست"بودن باشد نه  "موفق"با توجه به گفته ي بکمن، هدف باید بیشتر . "تالش می کنیم که به بازار بپیوندیم

بلکه هدفتان باید این باشد که حتی . درستی انجام دهید "پیشی بینی"دیگر، به دلیل افزایش خودبینی، هدفتان این نباشد که 

  .زمانی که پیش بینی اشتباه بود، شما پول در بیاورید

تنها در برخی از . د دارددر اکثر مواقع، احتمال وقوع به طور مساوي تقسیم شده است به همین دلیل انتخاب بستگی به ترجیح فر

در اکثر مواقع تنها می توان ارزیابی کرد که ماندن طوالنی مدت . موارد می توان تصویرسازي دقیق و درست از توسعه ي بازار داشت

  .با برنامه ریزي دقیق، این اطالعات براي موفقیت در بازار کافی است. نسبت به کوتاه مدت بهتر است یا برعکس
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  موج الیوت معمولی طرح تجاريبراي تمهیدات الزم 

ترجیحا، نوسان پنج موجی مورد انتظار . زیاد است 0از شمارش موج قبلی تعیین کنید که احتمال زنجیره ي پنج موجی از نقطه ي 

به  0در این شرایط ایده آل، نوسان از نقطه ي . باید بخشی از یک الگوي بزرگتر باشد که خودش بتواند از پنج موج تشکیل بشود

با این حال، اگر از شمارش موج . باید تشکیل دهنده ي اولین موج الگوي بزرگتر باشد) پایانه ي زنجیره ي پنج موجی( Tنقطه ي 

فقط به خاطر . انتظار یک زیگزاگ بزرگ یا هر نوع دیگر موج اصالحی عمیق داشته باشید، طرح تجاري ممکن است فعال شود

  .محدود هستندداشته باشید که نوسانات بالقوه در این صورت 

اگر بر اساس بودجه ي . واحد مساوي تقسیم کنید 10تجارت می کنید، سرمایه ي تجارت خود را به  "پول نقد"اگر بر پایه ي 

هدف این کار جلوگیري از به مخاطره . قسمت مساوي تقسیم کنید 10احتمالی تجارت می کنید، سرمایه ي خطر پذیر خود را به 

  . ر در یک تجارت استانداختن کل سرمایه ي تاج

اگر جایگاه تجاریتان را بر . ارزش اسمی ارائه شده توسط سرمایه ي اهرمی با طرح کلی سیستم مدیریت پول غیر مرتبط است

اساس محدودیت هاي تجاري انتخاب می کنید، حداکثر نمایش خالص توصیه شده در طرح تجاري باید مطابق با حدود دو سوم 

  .حد شما باشد

طرح تجاري امواج الیوت ممکن است با هر یک از چهار طرح موج بسیار کوتاه مدت، کوتاه مدت، میان مدت، و بلند مدت  سرانجام،

براي مثال زمان حرکت . تاکتیک ها خیلی فرق نمی کنند؛ فقط افق زمانی تجارت هاي توصیه شده تغییر خواهد کرد. همراه باشد

از طرفی، در طرح موج بلند . ساعت باشد 18، ممکن است به کوتاهی ار کوتاه مدتدر طرح موج بسی Tبه نقطه ي  0از نقطه ي 

  .ماه طول خواهد کشید 8یا  T 7به نقطه ي  0مدت حرکت بازار از نقطه ي 
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ست تا ست به جنقطه در منشور ج 120تا  75دامنه ي آن از . اندازه ي نوسانات قیمت نیز از طرحی به طرح دیگر فرق خواهد کرد

. انتخاب هر افق تجاري عمدتا وابسته به قدرت تحمل ضرر تاجر است. است مسکوك مسی آلمانی در منشور بلند مدت، متغیر 200

هرچند به صورت درصدي، . هرچقدر طرح موجی که دنبال می شود کوتاهتر باشد، خطر آن بر حسب ارزش اسمی کمتر است

  .د با ریسک اصلی طرح بلند مدت برابر باشدریسک تجارت مطابق با طرح موج بسیار کوتاه مدت بای

راه ) 2آغاز تجارت، ) 1: تمام تجارت هایی که در طرح تجاري معمولی الیوت مطرح شد از الگوي خاصی پیروي می کنند، یعنی

به مورد تثبیت مورد ) 5آماده سازي گرفتن سود جزئی، ) 4افزودن مورد به مورد به موقعیت موجود، ) 3، ح توقف ضررواندازي سط

  .پایان تجارت) 6جایگاه، و 

  

  1تجارت شماره ي 

درصد این  61.8تا  50در طی اصالح . شروع می شود 0حرکت صعودي تیز معموال از مقطع محوري مانند نقطه ي  )1

قرار  0ساختار جلوگیري از بازگشت ضرر را چندین نقطه پایین تر از سطح نقطه ي . واحد خریداري کنید 3حرکت، 

 .دهید

هدف جایگاه کوتاه شبکه این است که ضرر تجارت . واحد و نه بیشتر فراخوان می دهد 5ساختار معکوس براي فروش  )2

در این نقطه . هاي قدیمی را به طور کامل و یا قسمتی از آن را بهبود ببخشند تا از آسیب به سرمایه جلوگیري کنند

 . شرط بندي بزرگتر در روند نزولی غیر منطقی است

اگر تحلیل اشتباه بود، احتماال . احتماال نقطه ي محوري است 0د داشته باشید که تحلیل شما نشان داد که نقطه ي به یا )3

اگر در واقع اشتباهی رخ داده بود، . به عنوان پایان موج پنج در زنجیره قبلی اشتباه کرده است 0در شناسایی نقطه ي 
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 4بخشی از موج  0پایین تر است و بنابراین جهش از نقطه ي  3نقطه ي پایانی موج  0احتمال این است که نقطه ي

در چنین شرایطی، سود خاص کمتر از . پایین تر، محدود است 5بنابراین، پتانسیل سود نزولی، یعنی موج . پایین تر است

آوردن از  سود. است، جامه ي عمل می پوشاند 1به اهداف ساختار معکوس، که جبران خسارات از تجارت شماره واحد  2

 .تجارت معکوس قابل قبول است، اما خیلی مهم نیست

. واحد بفروشید 2را کامل کرده باشد،  1یک زنجیره ي پنج موجی و در نتیجه موج  0زمانیکه حرکت صعودي از نقطه ي  )4

قیمت  ممکن است با گرفتن تفاوت. در این مرحله زمانی که وقوع انبساط خیلی محتمل نیست، طول واحد را ترك کنید

، احتمال قله 4و جمع کردن نتیجه با پایانه ي موج  0.618و سپس ضرب آن در نسبت  0و نقطه ي  3بین قله ي موج 

 .این فرآیند را متد پنجمین اندازه گیري می نامیم. را محاسبه کرد 5ي موج 

  

  2تجارت شماره ي 

با توجه به این که سموین موج ها . داري کنیدواحد خری 5را اصالح کرده است،  1درصد از موج  61.8، 2زمانیکه موج  )1

اعتماد بیشتر . عموما قدرتمندترین مرحله در زنجیره ي پنج موجی هستند، فرد می تواند در این مرحله پرخاشگرتر باشد

بنابراین حتی اگر خطاي انتظاري بزرگی . در این مرحله ناشی از اتمام زنجیره ي پنج موجی در الگوي صعودي قبلی است

زنجیره ي پنج موجی  1دست کم باید انجام شده بود، مفهوم این است که  Tر تصویرسازي  ادامه ي نوسان به نقطه ي د

درصد از سرمایه تان را به این تجارت ویژه اختصاص  60. وجود داشته باشد 2یا بیشتر در صعود ناشی از پایان موج 

 . دهید
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واحد  10اگر ساختار انتخاب شده است، . قرار دهید 0پایین سطح نقطه ي ساختار جلوگیري از بازگشت ضرر را دقیقا  )2

قرار می  0واحد خواهد بود؛ حتی کوچکترین نوسان که در پایین سطح نقطه ي  4جایگاه سود خاص کوتاه . بفروشید

 .کفایت می کند 2گیرد براي جبران خسارت هاي تجارت شماره ي 

ساختار معکوس می تواند نسبت به ساختار اولیه ي معکوس جلوگیري از ضرر حتی اگر در سطوح یکسانی قرار داده شده  )3

اگر . وجود داشت 1به قله ي موج  0یک زنجیره ي پنج موجی از نقطه ي . تهاجمی تري داشته باشدباشند،  اهداف 

حرکت صعودي از . طمئنا تحلیل اصلی اشتباه بوده استکاهش می یافت، در این صورت م 0متعاقب آن به زیر نقطه ي 

بنابراین . امواج اصالحی بی قاعده برچسب گذاري شود Cباید به درستی به عنوان موج  1به اوج نقطه ي  0از نقطه ي 

یک سطح بزرگتر  4یا موج  2حقیقتا می تواند پایانه ي موج  برچسب زده شده است،  1موجی که به عنوان قله ي موج 

 .باشد

که پیشتر  4یا موج  2به دنبال پایان موج . راه زیادي دارد 0درست است، افت متعاقب به زیر سطح نقطه ي  3اگر مورد  )4

به همین دلیل است که ساختار معکوس در تجارت . حرکت نزولی داشته باشد Tبه نقطه ي  0اشاره شد، باید از نقطه ي 

اولین اقدام در طرح تجاري ت ناشی از تجارت صعودي است، بلکه به عنوان نه تنها به  دنبال جبران خسارا 2شماره ي 

 .جدیدي عمل می کند که جهت نزولی دارد

. اگر بازار مطابق با انتظارات حرکت صعودي دارد، طرح هاي احتمالی براي نگهداري بخشی از سود باید موجود باشد )5

طی شده ي با مسافت  2سطحی که مسافت طی شده جهش از موج  قرار دارد، (W)بحرانی ترین نقطه در این مرحله در 

همپوشی داشته باشد،  1اگر به جاي اینکه بازار به حدي افت کند که با قله ي موج . برابر است 0صعودي از نقطه ي 

که بازار تا زمانی . سپس کنار بایستید. واحد بفروشید 6نوسان کند، براي مربع کردن تمام جایگاه ها  Wنزدیک به سطح 

 .پیش روي کند هیچ کار منطقی وجود ندارد که انجام دهید
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واحد  4فراتر رفته است،  Wاز نقطه ي  1و پایان نقطه ي  0درصد فاصله ي میان نقطه ي  10زمانی که بازار برابر با  )6

. الف می نامیم2ه ي این را تجارت شمار. می رساند 10این کار طول تعداد کل طول واحد ها را به . بیشتر خریداري کنید

اگر . خواهد بود 1برابر طول موج 1.618دست کم  3اکنون زمینه ي کافی وجود دارد که انتظار داشته باشیم که موج 

. یا حتی بیشتر خواهد بود 1برابر طول موج  2.618درصد موارد اینگونه است، احتماال  60منبسط شود، که در  3موج 

اگر سطح توقف سود را . واحدي  را به اینجا اختصاص دهید 10کل سهم . تهاجم تر بودواضح است که در این نقطه باید م

قرار دادید، اگر بازار به صورت غیرمنتظره اي افت کرد بدترین چیزي که ممکن است اتفاق بیافتد این  1در قله ي موج 

ي این لحظه ي بزرگ انجام شده تمام تالش تجارت در راستا. الف نیز افت ناگهانی خواهند داشت2 2تجارت است که 

 .تمام معامالت قبل و بعد از این برهه صرفا تمرین تجارت هستند. است

 3آغاز می شود، با استفاده از روابط داخلی و خارجی موج پایانه ي احتمالی موج  2زمانیکه زنجیره ي پنج موجی از موج  )7

. از روش پنجمین اندازه گیري استفاده کنید 3در موج  5براي محاسبه ي نقطه ي پایانی احتمالی موج . را ترسیم کنید

در قله . ، محاسبه کنید2و سپس جمع آن با کف موج  1.618طی کرده است را با ضرب در  1همچنین مسافتی که موج 

انبساط واحد را براي بهره گیري از احتمال زیاد  3واحد را بفروشید، و  7متد پنجمین اندازه گیري،  3ي مورد انتظار موج 

 .نگه دارید 3موج 

  

  3تجارت شماره ي 

 :د، یکی از موارد ذیل توصیه میشودرا اصالح کر 3درصد موج  50تا  38.2، 4پس از این که موج  )1

  واحد خریداري کنید؛ یا 3یا یلندتر ازآن است،  1برابر موج  1.618، 3اگر موج ) الف

  .واحد خریداري کنید 5باشد،  1برابر طول موج  1.618کوتاهتر از  5اگر موج ) ب
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غیر محتمل است؛  5یا بیشتر باشد، انبساط موج  1برابر موج  1.618، به نسبت 3دلیل اقدامات باال این است که اگر موج  )2

 5فوق العاده قوي بود، احتمال شکست موج  3عالوه بر این، اگر موج . توسعه ي آن احتماال به طور عادي خواهد بود

بنابراین، خوشبین بودن در مورد پتانسیل  .نخواهد بود 3قادر به فراروي از قله ي موج پیشروي بیشتر خواهد بود، که 

 .حرکت صعودي در این نقطه منطقی نیست

در این مورد، چیزي که به عنوان . بسیار زیاد است 5بود، احتمال انبساط موج  1برابر کوتاهتر از موج  1.618، 3اگر موج  )3

  .در حال انبساط است 3د عمال مرحله ي میانی موج برچسب گذاري می شو 5موج 

اگر نزول . قرار بگیرد 1باید دقیقا زیر سطح قله ي موج  3ساختار ایده آل جلوگیري از بازگشت ضرر در تجارت شماره ي  )4

افت پیدا کند، فرض زنجیره ي پنج موجی در  1برچسب گذاري شده است به زیر قله ي موج  4که تحت عنوان موج 

. د به عنوان موج اصالحی زیگزاگ تقسیم بندي شودبای 3بنابراین، حرکت صعودي موج . نادرست است Tنقطه ي 

. باید به سمت پایی منشور حرکت کندبنابراین، هر افتی از قله ي این زیگزاگ بخشی از نزول درجه ي باالتر است که 

یار باید بسیار تهاجمی باشند، چرا که احتمال نوسان نزولی در این شرایط بسبنابراین استراتژي جلوگیري از بازگشت ضرر 

 15، تا 3اگر سطح جلوگیري از بازگشت ضرر به هدف زده شد، بسته به نوع طول خالص جایگاه در تجارت . زیاد است

   .واحد را بفروشید

را دنبال می کند، در این  3درصدي یا کمتر موج  50نشان داده باشد که اصالح  4منبسط شده بود و موج  3اگر موج  )5

 .مربوطه قرار بگیرد 3موج  61.8از ضرر دقیقا در زیر اصالح صورت ممکن است ساختار جلوگیري 

. اصالحی تبعیت کند، سطح جلوگیري از ضرر موثر خواهد بود دامنه داراز یکی از الگوهاي  4تنها در صورتی که موج 

د، حد شروع شو دامنه داردرصد اصالح، مشاهده ي این است که اگر الگوي اصالحی با یک الگوي  61.8زیر  اساس حد

  .را نیز به خطر داشته باشید 2اصل تناوب موج . درصد است 61.8احتمالیاصالح 
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یک برهه ي بحرانی براي هر جهشی به قله  Xدقیقا به صورت سه موجی تشکیل شود، نقطه ي  دبتوان 3اگر افت از موج  )6

، یعنی بیشتر از Xاگر بازار فراتر از نقطه ي . فراتر از این نقطه، احتمال نزول بیشتر ابعاد وجود دارد. هاي جدید می شود

 .، جهش داشته باشد در این صورت موضوع امواج اصالحی بی قاعده نقض می شود3درصد افت از قله ي موج  61.8

تجارت هاي پیشین، زمانیکه بازار به اندازه ي کافی حرکت صعودي داشته باشد، طرحی براي نگهداري سود باید همانند  )7

افت کرده  Yرفته باشد ولی بعد از آن به سطح نقطه ي  5موج  3ِاگر بازار تا اندازه ي قله ي موج . وجود داشته باشد

 . باشد، تمام جایگاه ها را بفروشید و کنار بیاستید

انند قبل، زمانی که زنجیره ي پنج موجی به صورت اسمی تشکیل شده باشد، با استفاده از رابطه ي  داخلی و خارجی هم )8

ممکن است با استفاده از متد پنجمین اندازه  5از موج  5قله ي موج . را محاسبه کنید 5نقطه پایان احتمالی موج  امواج

 .در جه ي بالتر هم زمان است 5با قله ي موج  5قله ي موج . ه شود، محاسب5هردو از موج  4و  3گیري، قله هاي موج 

شاید شرایطی باشد که . نهاي بهره را برده اند 0احتماال تاجران از پتانسیل نوسان پنج موجی از نقطه ي در این مرحله،  )9

اما . باشد 3عمال در نقطه ي میان راه موج منبسط  5یا ممکن است قله ي موج . به مرور می خواهد منبسط شود 5موج 

نام این بازي سود گیري است؛ در نقطه ي مشخصی  . هیچ راهی براي دانستن این موضوع وجود ندارد 5در قله ي موج 

 . پول مطمئن تبدیل می شودسود سرمایه اي کاغذي به 

به قله برسد، بدون هیچ تاخیري تمام جایگاه ها را 5یا زنجیره ي موج  5بنابراین، در هر سطحی که احتمال دارد موج  )10

  .باشید Tبه نقطه ي  0کنار بایستید و منتظر شرایط مناسب براي تجارت اصالح نوسان از نقطه ي . بفروشید

  5و  4تجارت هاي شماره ي 

از آنجایی که نزول مورد .درصد موج را اصالح کرده است، سه واحد را بفروشید 61.8تا  a 50از موج  2زمانی که موج  )1

 . انظار اصالح صرف است، پتانسیل سود محدود است
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اگر جلوگیري انتخاب شد، اکثریت واحد ها . قرار دهید Tساختار جلوگیري از بازگشت ضرر را دقیقا باالي سطح نقطه ي  )2

منبسط نشده بود، با خرید حداکثر واحدها  3اگر موج . قبلی بستگی دارد 3اندازه ي سهم به چگونگی موج . را بخرید

 .جایگاه را معکوس کنید

اصالح عمیق، احتماال  احتماال bالگوي اصالح . را تایید می کند Tیک زنجیره ي پنج موجی از نقطه ي  Zنقطه ي  )3

 .زیگزاگ، است

در قله ي ترسیم . را نیز می توان با استفاده از متد پنجمین اندازه گیري محاسبه کرد aو در نتیجه کف موج  5کف موج  )4

در  T ،38.2در سطحی که افت از نقطه ي . بگذارید cواحد را براي بهره بردن از افت فرضی  1واحد بخرید، و  2شده، 

اگر : منطق این کار این است که. را اصالح کرده، کمی سود می برید Tبه نقطه ي  0ان صعودي از نقطه ي صد از نوس

بسیار  دامنه دارشمارش امواج پایین تر نتواند دقیقا یک زنجیره ي پنج موجی تولید کند در این صورت احتمال اصالح 

 .ی استدرصد اصالح کار بسیار منطق 38.2سود بردن از سطح . زیاد است

 .واحد بیشتر بفروشید 3را اصالح کرده است،  aدرصد موج  50تا  b ،38.2زمانی که موج  )5

 . ببرید aدرصد اصالح موج  61.8را به باالي سطح ) این بار بازگشت نیست(جلوگیري از ضرر  )6

پنجمین اندازه گیري با استفاده از متد یک زنجیره ي پنج موجی شکل گرفته باشد،  bدر آخر، زمانی که از قله ي موج  )7

را ترسیم  c، هدف موج cو موج  aبا فرض برابري میان طول موج . را محاسبه کنید cدر موج  5میان موج احتمالی موج 

 .تمام جایگاه هاي کوتاه در هدف که نزدیک به قیمت کنونی بازار هستند را بگیرید. کنید

  .موج الیوت را از طریق چرخه ي دیگري به کار بیاندازیدمنتظر نشانه ي جدیدي از جهش باشید تا برنامه ي تجاري  )8
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  نکاتی در مورد اصالحات تجارت

از تجارت مراحل اصلی پول در می آورید؛ از تجارت امواج ": یک اصل محبوبی در میان تحلیلگران وجود دارد که چنین است

  ."اصالحی پول از دست می دهید

و زمان را صرف تقویت می کند، % 70بازار . اما دالیل مهارت شما در تجارت امواج اصالحی هستند. حقایقی در این اصل وجود دارد

. اصالحات گریزي به معنی هستند که تاجر در بیش از نیمی از زمان بی کار خواهد بود الیته .بقیه ي آن صرف امواج اصلی می شود

درصد یا بیشتر قیمت توسط  50اصالح . امواج اصالحی براي مثال، در دومین امواج، بسیار سود آور باشندمواقعی وجود دارد که 

  .درصدي هم عجیب نیست 100دومین امواج عادي است؛ اصالح کامل 

  . وجود ندارد 3هیچ راه مطمئنی براي پیش بینی پایان امواج . اگرچه تجارت چهارمین امواج بسیار خطرناك است

  .یاز دارید امواج اصاحی را تجارت کنید، اما با احتیاط پیشروي کنیداگر ن

  

  مطالعات موردي

  کاربرد تحلیل امواج الیوت در الگوهاي بسیار کوتاه مدت

. خواند آن آسان بود. مطالبی که تا این جا خواندید احتماال بیشتر از چیزیست که شما می خواهید در مورد تحلیل امواج بدانید

  .ربرد این قوانین، اصول و مشاهدات با انتظار پول درآوردن، چیز دیگري استکا
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تجربه نشان داده است که اصول را با مشاهده ي . بهترین راه یادگیري مشاهده ي مثال ها است؛ تحلیل امواج نیز مستثنی نیست

اگر مقاله ي انتقادي عملکرد موجود  .فتتشریح هاي تحلیل واقعی و تحلیل ها می توان به بهترین نحو یاد گر "پشت سر هم"

  .فرآیند یادگیري تسهیل می یابد باشد،

. براي مبتدیان تحلیل امواج به حساب بیایند "تمرین شمارش امواج"مثال هایی ارائه شده است که همچنین می توانند به عنوان

این زمان به . هستند 1987ژوئیه 10می تا  18 این مثال هاي توصیه هاي واقعی شبکه هاي رویترز و تلریت در طی هشت هفته از

امیدواریم که این مثال ها مبتدیان را با حقایق پیش بینی . دلیل پیچیدگی نوسانات بازار در این بازه ي زمانی انتخاب شده است

  . تحلیل امواج روبه رو می کند

زمانیکه نقطه ي پایان مشخص شد، . بود "پهنه اي"یا  "بیقاعده"از الگوي  Bهدف تحلیل کوتاه مدت پیش بینی نقطه پایان موج 

  .بود Cقدم بعدي تعیین ساختار و هدف موج متعاقب 

در حالت . بود Aموج  1.7665جایی زیر منطقه ي  Bدر نتیجه هدف موج . پایان یافته بود 1.8750در اوایل مارچ در  Aنقطه ي 

پهنه "از طرفی دیگر، اگر الگو به صورت . باشد Aبرابر طول موج  1.382اشد، نقطه ي ترسیمی باید ب "بی قاعده"ایده آل، اگر الگو 

  .باشد 1.7650نباید فراتر از منطقه ي  Bبود، نقطه ي پایان  "اي

  . مثلث قطري نزولی یا سه گوش باشد ، به طورمی شود Bنوسان قیمتی که منجر به کف موج انتظار می رفت که شکل 
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  گیرينتیجه 

.  بوده است "بی نظمی"در سال هاي اخیر یکی از جالب ترین پیشرفت ها در علم، کشف تکنیک هاي ابداعی براي حل ساختار 

آشفتگی مشکالتی به وجود آورده است که راه هاي تثبیت شده ي انجام کارها را به مبارزه طلبیده است؛ می توتن گفت که علم 

  .گی شروع می شودکالسیک جایی توقف می کند که آشفت

زمانیکه دانشمندان در مورد . را دوبل کرده است "پویاي غیرخطی"و  "نظریه ي آشوب"، "قانون اختالالت"این درك جدید از 

اکتشافات اخیر رویکردهاي . آشوب صحبت می کنند، منظور آنها رفتار نامنظم است که تصادفی به نظر می رسد اما چنین نیست

  .به پدیده هایی است که تصادفی به نظر می رسندچالش برانگیز متعارف 

بدون . یافته هاي اخیر نشان می دهد که حتی در بیشتر فرآیندهاي به ظاهر آشوبی، همواره یک ساختار هندسی خوب وجود دارد

ثبات و واقعی آشوب، حضور فراگیر، با . توجه به این که پدیده ي آشوبی چیست، رفتار از قوانین تازه کشف شده پیروي می کند

  .واقعیت است

زیست شناس و آشوب شناس، در مجله رابر ت می، . آشوب نوید اصالح اهمال طوالنی مدت را می دهدپیشرفت هاي اخیر در درك 

در حال حاضر آشوب مبشر آینده به عنوان انکار غیر ارادي . قلب آشوب به صورت ریاضیاتی در دسترس است": ي طبیعت نوشته

اکنون زمان تغییر، دگرگونی : مفهوم این جمله واضح است. "پذیرش آینده، باید قسمت عمده ي گشته را انکار کرد اما براي. است

  .در طرز تفکر و نگاهمان به جهان است

این رشته اخیرا پیشرفت داشته است، اما . یکی از حوزه هاي تالش که از لین علم جدید بهره خواهد برد، پیش بینی اقتصادي است

  . پیش بینی اقتصادي مشکل بزرگی دارد. جریانات پولی، پرامترهاي آن سنگین می شوند "جهانی سازي"با 
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. مانند شیوه اي بود که هواشناسان وضعت هوا را پیش بینی می کردندشروع شده است،  1970پیش بینی اقتصادي که از دهه ي 

به ترسیم روند آینده  "شرایط اولیه"مجموعه هاي معادالت و مدل هاي ریاضیاتی نظري اما قرار دادي، با تبدیل اندازي گیري هاي 

  . تالش در نزدیک کردن مکانیک هاي هوا و یا اقتصاد دارند

سیستم، و با توجه به درك قوانین کاربردي طبیعی یا ریاضیاتی،  "شرایط اولیه ي"اندازه گیري تقریبی  با توجه به: اصل این بود

اکتشافات جدید در تئوري آشوب، استدالل هاي غلط این فرضیه هاي خطی را . فرد می تواند رفتار تقریبی سیستم را محاسبه کند

  .آشکار کرده اند

مطابق با علت و معلول خطی چنین فرض می شود که، تغییرات  را تعریف می کند، پویادر مجموعه اي از معادالت که سیستم 

تغییرات کوچک هم تنها به اصالحات کمی کوچک منجر . عمده در پارامترها می تواند به تغییرات عمده در سیستم ها منجر شود

کوچکترین تغییري در داده می تواند . شتباه هستندیافته هاي جدید در مطالعه ي آشوب اثبات کرده اند که این موارد ا. می شوند

در پیش بینی . نامیده می شود "حساسیت وابستگی به شرایط اولیه"فورا تفاوت هاي بزرگی در برونداد ایجاد کند که این پدیده 

ه اي که امروز در مفهوم این اثر این است که پروان - صحبت می کنند "اثر پروانه اي"در مورد اصطالح آب و هوا، هوا شناسان 

  .باشدمی تواند ماه بعد در آب و هواي کالیفرنیا تاثیر اساسی داشته  ،جنگل هاي آمازون هوا را بهم می زند

اس  اي اي سی و نهمین اجالس اي روي در صد. به وجود آمد ادوارد لورنتساز اي  در پی مقاله 1961هم در » اي اثر پروانه«عبارت 

» تواند باعث ایجاد تندباد در تکزاس شود؟ اي در برزیل می زدن پروانه آیا بال«اي با این عنوان ارائه داد که  مقاله 1972در سال 

وي . دیفرانسیل غیر قابل حل رسید ◌ٔ آب و هواي جو زمین، به معادلهاي از  لورنتس در پژوهش بر روي مدل ریاضی بسیار ساده

این کار را در روزهاي متوالی انجام دهد،  که بتواند او براي این. هاي عددي به کمک رایانه بهره جست براي حل این معادله از روش

لورنتس در نهایت مشاهده کرد که نتیجه . کرد نتیجه آخرین خروجی یک روز را به عنوان شرایط اولیه روز بعد وارد می
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ل رایانه نشان داده که رویابررسی خروجی چاپ شده . هاي مختلف با شرایط اولیه یکسان با هم کامالً متفاوت است سازي شبیه

از آنجایی که محاسبات داخل این رایانه . کند رقم اعشار گرد می 4کرد، خروجی را تا  اي که لورنتس از آن استفاده می ، رایانهبی مک

مقدار تغییرات در عمل گردکردن نزدیک به . گرفت، از بین رفتن دو رقم آخر باعث چنین تاثیري شده بود رقم اعشار صورت می 6با 

   .دهد بینی آب و هوا در دراز مدت را نشان می این واقعیت غیرممکن بودن پیش. است روانهزدن یک پ اثر بال

تغییرات کوچک را نسبت به در اقتصاد همانند زندگی، این امر درست است که در مواقع بحرانی، زنجیره هاي وقایع می توانند 

اما دلیل دیگري . بستگی دلیل سقوط قیمت باشددر مرحله ي اول ممکن است این حساسیت وا. ارزش اسمی شان بزرگ کنند

  .دارد

اما مطالعه ي آشوب نشان داد که چنین نقاطی در همه . اکثر مردم فکر می کنند که نقاط بحرانی در فرآیندهاي پویا اندك هستند

روشی است ابل اجتناب نتیجه ي غیر ق "حساسیت وابستگی به شرایط اولیه"در سیستم هایی مانند اقتصاد و آب وهوا، . جا هستند

  .که الگوهاي کوچک  و الگوهاي بزرگ در هم تنیده می شوند

یک . در اقتصاد، و همچنین ژنتیک و مکانیک سیاالت، فرض می کنند که حساب نوسانات در سیستم به دو دسته تقسیم می شوند

به عبارتی دیگر، علت و معلول خطی دلیل اکثر . دسته می گویند که پدیده ها را باید با برخی از مکانیزم هاي قطعی منظم کرد

گروه دوم اصرار دارند که فرآیندها به طور طبیعی نامنظم هستند؛ بنابراین دلیل عمده ي نوسانات عوامل محیطی . رفتارها هستند

ریاضیات قطعی ) 1: دو انتخاب وجود دارد. گرایش قطعی به واسطه ي نوسانات تصادفی لغو می شود. غیر قابل پیش بینی هستند

اثبات شده است که رفتاري که . اختالل خارجی تصادفی که رفتار تصادفی تولید می کند) 2که رفتار ثابت تولید می کرد، یا 

و رفتاري که نامنظم به نظر می رسد در واقع . طعی تولید شودتصادفی به نظر می رسد می تواند به واسطه ي مدل هاي ساده ي ق

  .دارد دقیقیساختار 
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خودمانایی تقارن از طریق مقیاس هاي مختلف .  است "خودمانا"که به معنی  هستند "ساختار دقیق"نمونه اي از  "فراکتال ها"

کرد به این نتیجه رسید که هرگاه در مقیاس  یمندل بروت وقتی که بر روي تحقیی پیرامون طول سواحل انگلیس مطالعه م. است

نظمی ایجاد شده باعث ایجاد شاخه  این بی. بزرگ این طول اندازه گرفته شود بیشتر از زمانی است که در مقیاس کوچکتر باشد

فاوت بودن تشابه، یکسانی اشکال در عین مت. در هندسه تشابه معناي خاصی دارد .نظمی به نام فرکتال گردید ریاضی نظریه بی

اما . اند به زبان ساده تر اگر بتوانید با بزرگ یا کوچک کردن دو تصویر آنها را درست مثل هم کنید، آن دو متشابه. اندازه هاست

  .اند ها هستند؟ اشکال زیادي وجود دارند که فراکتالی نیستند اما خود متشابه تصویرهاي خود متشابه کدام

فراکتال ها پدیده هایی هستند که به تدریج . تکیه کالم در پیش بینی هاي اقتصادي خواهند بود "فراکتال ها"در چند سال آینده 

کلیدي براي فهم دینامیک هاي غیر خطی ارائه می دهند، و شاید متعاقب آن در را به روي فهم واقعی دینامیک هاي اقتصاد جهان 

  .بگشایند

مفهوم الگوهاي بازگشتی از میان مقیاس هاي کوچکتر و کوچکتر در بازار بورس در . فراکتال ها اساس نظریه ي امواج الیوت هستند

الگوهاي کالسیک اشکالی معنی دار تشکیل شده از امواج تغییرات قیمتی در بازار می باشند که از روي . مطرح شد 1930دهه ي 

اده از الگوها حتما باید تا تشکیل کامل الگو صبر در استف. تشکیل آنها میتوان موجها یا هدف هاي قیمتی جدیدي را پیش بینی کرد

حتی براي کم کردن احتمال زیان و باال بردن سود روش هایی وجود دارد که با . کرد و در نقطه صحیح و پیش بینی شده وارد شد

ی آنرا تکمیل شده قبل از تشکیل هیچ الگوی. مدیریت سرمایه بتوان از الگوها بیشترین استفاده و کمترین خطرات را متوجه شد

فرض نکنید و پس از تکمیل نیز در صورتی که قصد معامله بر اساس الگو را دارید زمان و قیمت مناسب را با شک و تردید از دست 

از ایرادات دیگري که عموما معامله گران مبتدي مرتکب می شوند این است که پس از تشکیل الگو و از دست رفتن قیمت . ندهید

این مساله خطر بسیاري را براي معامالت و سرمایه ایشان در بر دارد بنابراین اگر با تاخیر به . وارد بازار می شوندورود مناسب، 

  .نمودار نگاه می کردید یا الگویی را تشخیص دادید که زمان ورودش از دست رفته بود به هیچ عنوان وارد بازار نشوید
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آن ها البته این به این معنی نیست که . زیادي ندارند حرفاقتصاددان ها هنگام تحلیل داده هاي بازار بورس، کاال و یسهام و ارز 

 "اختالل"پستی و بلندي هاي یک روز تجارت که در مقیاس کوچک هستند . دیدگاهی اساسی نسبت به نوسانات قیمت ندارند

نوسانات گسترده ي قیمت . اما تغییرات بلند مدت کال یک موضوع دیگري است. جذاب هستندغیر قابل پیش بینی و غیر –تصادفی 

براي اقتصاددان ها . ها در طول ماه ها یا سال ها توسط عوامل اقصادي عمیق کالن، رندهاي جنگ ها، یا رکودها تعیین می شوند

  .این ها عواملی هستند که براي درك و پیش بینی فرصت ایجاد می کنند

به جاي جداکردن تغییرات کوچک و بزرگ از هم، طرح وي این . این دوگانگی هیچ جایی در یافته هاي مندل بروت نداشت

مقیاس هاي بزرگ که به طور مشابهی به میان . وي به دنبال الگوهایی در تمام مقیاس ها بود. تغییرات را به هم متصل می کند

نوسان قیمت تصادفی است نمی توان آن را از نوسان قبلی . ی تقارن وجود داشتعنوان مقیاس هاي کوچک کشیده می شدند، نوع

منحنی هاي روزانه ي نوسان قیمت و ماهانه ي نوسانات قیمت کامال : پیش بینی کرد، اما زنجیره ي تغییرات مستقل از مقیاس بود

  .منطبق بودند

با کمال  .که حاکم بر دامنه نوسانات در بازار داده است خواهد بودی مرز بعدي در پیش بینی هاي اقتصادي رمز گشایی از الگوهای

ی آونگهاي دینامیک  .آونگ، یا آنالوگ هاي الکترونیکی آن است کند تعجب، ابزاري که ممکن است به عملکرد این اسرار کمک

  .نه اختصاص داده استاین زمیبه در حال حاضر  آشوبرا پوشش می دهد که بخش بزرگی از پژوهش در  چنین منطقه وسیعی

کرده باشد در نوسانات ساده آن، شهود به ما می گوید جایی که نوسان ممکن است شروع به حرکت . آونگ ساده را در نظر بگیرید

با این  .آونگ هر دفعه در یک ارتفاع یکسان می آید - مشغول الگوي پس و پیش منظم خواهد شددر نهایت مهم نیست، حرکت 

اول باال، بعد پایین، هرگز مشغول یک وضعیت ثابت نیست و هرگز الگوي نوسان .نامنظم نیز باشدند در واقعیت حال، حرکت می توا

  .یکسان پیشین را تکرار نمی کند
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  . وقتی دانشمندان منشور مدل هاي ساده ي آشوب را بررسی می کنند با   این نتایج ضد شهودي بسیار مواجه می شوند 

اما در واقعیت، محققان آشوب دیدند که احتمال شروع نوسانات . سیستم در جهت مطلوب تغییر خواهد کردشهود اظهار میکند که 

حتی اگر روند طوالنی تر حرکت نزولی داشته باشد، نوسانات خالف جهت روند مسیر موازنه ي جدید را دچار . بزرگ وجود دارد

  .وقفه می کنند

رفتار غیر قابل پیش بینی نوسان هنوز به خوبی درك . بازار فارکس دیده شده است در واقع چنین نوساناتی درسال هاي اخیر در

  .نشده است، اما به نظر می رسد که عمدتا ناشی از پیچ غیر خطی در جریان انرژي در درون و بیرون سیستم است

امواج الیوت، که بر اساس تحلیل الگو ساخت هاي بازار، مانند نظریه ي . هرچند، غیر قابل پیش بینی الزاما به معنی تصادفی نیست

  . هستند، در چند سال گذشته در پیش بینی و کنار آمدن با چنین پدیده هاي گیج کننده ي بازار موفق بوده اند

  

  

             نایاپ        

  


