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مقدمه ای بر امواج اليوت
بر اساس مشاهدات و تحقيقات خود نظريه ای را بر اساس تغييرات قيمت ارائه داد که بر مبنای  ١٩٣٨سال  رالف نلسون اليوت

آن دوره های حرکتی قيمت را در قالب الگوهای مشخص و تکرار شونده امواج توضيح می داد. اين امواج روانشناسی توده 
ر شونده به ما نشان می دهد. از ديدگاه اليوت، ويژگی های مردم را در بازارها در قالب موج ها و الگوهای مشخص و تکرا

حرکات بازارهای مالی بر مبنای شرايط احساسی، معقول، تکانشی، ابهام و منطق گروهی شکل گرفته است و تغييرات قيمت از 
يشه در گذشته قيمت سه اصل الگو، نسبت و زمان ساختار می پذيرد. اليوت عقيده داشت هر اتفاقی که در بازار روی می دهد ر

 دارد و با تحليل الگوهای تکرار شونده پيشين می توان آنها را به حال و آينده ارتباط و گسترش داد.

  قاعده کلی امواج

رفتار انبوه مردم در الگوهای روندها و بازگشت های بازار شناخت پذير هستند. اليوت نام اين شناخت پذيری را قانون موج ها 
ختارهای اتصال يافته ای برای مدل های بزرگتر از بعضی الگوها و اسلوب آنها می باشد. بازگشت های قيمت نام گذاشت که سا

و آغاز ساخته شدن قالب جديد برای الگويی از اندازه و موج يک درجه باالتر نيز همين اصول را دارد. اصل پايه ای امواج بر 
  اصالحی که با حروف نمايش داده می شود استوار است.پنج موج محرک که با اعداد مشخص می شود و سه موج 

هر موج حرکتی از پنج ريز موج تشکيل می شود که شامل سه موج انگيزشی و دو ريز موج اصالحی است. موج اصالحی نيز 
شامل سه ريز موج است که دو موج آن انگيزشی و يک موج آن آصالحی می باشد. موج های انگيزشی هميشه در جهت موج 

حرکتی يا اصالحی يک درجه بزرگ تر از خود می باشند. بنابراين در هر درجه از روند حرکت در جهت موج اصلی پنج 
  موجی و حرکت در جهت درجه بزرگتر اصالحی سه موجی می باشد.
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 ٩به تفصيل اين  درجه نام برد که بعد ها شاگردان وپيروان او ٩اليوت در تقسيم بندی امواج برای نام گذاری و شناسايی از 
  درجه با عالمات عددی و حروفی شامل مشخصات درجه و سيکلشان هستند. ١۵درجه رساندند. تمام اين  ١۵درجه را به 
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البته بايد در نظر داشته باشيم حرکات بازار و يا به نوعی انتظارات انسانی از بازار در تمامی اين درجات مستقيم و يکسان نيست 
  کل و دوره ای است.بلکه غالبا موجی ش

رشد (و نزول) قيمت ها در بازار و انتظارات انسانی عبارت است از پنج موج صعودی و سه موج نزولی. اين الگوی هشت 
  موجی دوره های تناوبی صعود و نزول بازار يا اقتصاد را نمايش می دهد.

اط بازگشت و تهيه کردن راهنما برای ورود و قاعده کلی موج ها سه هدف اصلی دارد: پيشگويی مسير بازار، مشخص کردن نق
  خروج از موقعيت های معامالت.

هستند و در مسيری از حرکت روند اصلی درجه  ۵الی  ١) دارای ساختار پنج موجی شماره دار Motiveموج های حرکتی(
  بزرگتر می باشند.

هرگز نمی تواند  ٣بازگشت داشته باشد. موج  ١ نمی تواند بيشتر از اندازه موج ٢قواعد پايه برای موج های انگيزشی: موج 
  کوچکترين موج باشد و در عين حال معموال بزرگترين موج می باشد.

) که خود شامل دو گروه Impulseساختار پنج موج حرکتی به دو دسته کلی تقسيم بندی می شود: انگيزشی(
  )Diagonal Trianglesمثلث های قطری انگيزشی ( ) می باشد و موج هایTruncation) و کوتاه شده (Extensionانبساطی(

قسمتی از  ۵و  ٣، ١) موج چهار هرگز وارد محدوده قيمت موج يک نمی شود. موج های Impulseدر موج های انگيزشی(
) است. بنابراين همانطور که در شکل زير مشخص Impulseهميشه خود يک موج انگيزشی( ٣موج های حرکتی هستند و موج 

  وج شماری سمت چپ نادرست و موج شماری سمت راست صحيح می باشد.است دو م
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کوتاه ترين موج نمی  ٣نشده و در عين حال موج  ١وارد محدوده موج  ۴در مثال های زير به وضوح مشاهده می شود موج 
  باشد.
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و بزرگتر از دو موج ديگر می  ريز موج باشند معموال يکی از آنها انبساط می يابد ۵شامل  ۵و  ٣، ١در صورتی که امواج 
شود. به اين حالت موج انگيزشی انبساط يافته می گوييم. در بازار سهام و تبادالت ارزی معموال حالت انبساط يافته 

)Extension مشاهده می شود. ۵مشاهده می شود و در بازار های کاال معموال در موج  ٣) در موج  



٦

فراتر از قله موج سه حرکت نمی کند. به اين حالت  ۵، قله موج ٣ساط پيدا کردن موج در بعضی حالت های خاص معموال با انب
کوتاه شده بايد در محدوده موج قبل از  ۵تايی موج  ۵) می گوييم. در اين حالت ريز موج های Truncationکوتاه شده( ۵موج 

ذکر شد بعد از موج سه انبساط يافته تشکيل می  پيش روی کند و معموال همانطور که ٣نبايد فراتر از موج  ۵خود باشد؛ موج 
  شود.
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کوتاه  ۵از دست يابی به کف جديد بازمانده و حالت موج  ٣بعد از انبساط موج  ۵هانطور که در شکل زير مشاهده می شود موج 
  شده را به وجود آورده است.

) که خود Impulseی تقسيم بندی می شود: انگيزشی(اگر به خاطر داشته باشيد گفتيم، ساختار پنج موج حرکتی به دو دسته کل
 Diagonal) می باشد و موج های مثلث های قطری (Truncation) و کوتاه شده (Extensionشامل دو گروه انبساطی(

Triangles.(  

. برخالف موج همگی از سه موج تشکيل شده اند ۵و  ٣، ١در مثلث های قطری بر اساس يک قانون هميشگی ريز موج های 
هميشه وارد محدوده موج يک می شود. مثلث های قطری معموال نشانه خستگی يا  ۴های انگيزشی، در مثلث های قطری موج 

به اتمام رسيدن الگوی يک درجه بزرگتر از خود می باشند و معموال دو خط امتداد نقاط سقف و کف مثلث دو گوشی که کليات 
  ی باشد.مثلث قطری را می سازد همگرا م



٨

  چکيده مطالب:

  اصول امواج = وضح روانشناسی توده مردم –

  تايی دارند و تمام حرکت روند آنها يک موج حرکتی از درجه بزرگتر را تشکيل می دهد ۵موج های حرکتی ساختار  –

  طبقه بندی موج های حرکتی شامل موج های انگيزشی و مثلث های سه گوش می باشد –



٩

ريز موج می باشند که می توانند شامل حالت های گسترش يافته يا کوتاه شده  ۵خود شامل  ۵و  ٣، ١ موج های انگيزشی –
  باشند.

  نمی شود ١به هيچ عنوان وارد محدوده موج  ۴موج  –

اجازه ورود به محدوده موج يک را دارد وسيگنال  ۴ريز موج می باشند. موج  ٣شامل  ۵و  ٣، ١در مثلث های قطری امواج  –
  سب نقطه بازگشت قيمت از برخورد با خط روند اصلی می باشد.منا

  مشخصه های موج های اصالحی

، ٣، ۵به ترتيب شامل ريز موج های  Cو  Bو  A) حالت اول موج های اصالحی می باشد که ريز موج های Zigzagزيگزاگ (
ريز موج می باشد. معموال اين  ۵شامل  Cج ريز موج و مو ٣شامل  Bريز موج، موج  ۵شامل  Aمی باشد. بدين معنا که موج  ۵

  يک درجه باالتر ايجاد می شود و حالت تند با شيب زياد را برای بازگشت قيمت شاهد هستيم. ٢موج اصالحی در موج 

می  ۵، ٣، ٣به ترتيب شامل ريز موج های  Cو  Bو  A) حالت دوم موج های اصالحی می باشد که ريز موج های Flatتخت (
ريز موج می باشد. معموال اين موج  ۵شامل  Cريز موج و موج  ٣شامل  Bريز موج، موج  ٣شامل  Aدين معنا که موج باشد. ب

يک درجه باالتر ايجاد می شود و حالت سايد در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قيمت در روند  ۴اصالحی در موج 
  اصلی شاهد هستيم.
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دارد.  Eو  Dرا به همراه دو موج  Cو  Bو  Aوج های اصالحی می باشد که ريز موج های ) حالت سوم مTriangleمثلث ها (
يک درجه باالتر  ۴). معموال اين موج اصالحی در موج ٣-٣-٣-٣-٣ريز موج می باشد( ٣تمامی ريز موج های هر موج شامل 

ند اصلی شاهد هستيم. مثلث ها به دسته ها و ايجاد می شود و حالت سايد در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قيمت در رو
  مدل های گوناگونی تقسيم بندی می شوند که می توانيد در زير حالت های مختلف تشکيلشان را مشاهده کنيد.



١١
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 ) آخرين حالت از مدل موج های اصالحی می باشد که ريز موج هايش ترکيبی ازامواجCombinationامواج اصالحی ترکيبی (
يک درجه باالتر ايجاد  ۴نمايش داده می شوند. معموال اين موج اصالحی در موج  W ،X ،Yبازگشتی قبلی می تواند باشد و با 

می شود و حالت سايد در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قيمت در روند اصلی شاهد هستيم. امواج اصالحی ترکيبی می 
حی قبلی پشت سر هم باشند بدون آنکه دو ترکيب پشت سر هم تکرار شود. به عنوان مثال توانند شامل هر ترکيبی از امواج اصال

سه تايی و يک مثلث را شاهد هستيم دو ترکيب يکسان (دو مثلث) نبايد پشت سر  Xموج ” تخت“اگر در شکل زير ترکيب اصالح 
  هم در موج اصالح ترکيبی تکرار شود.

  مطالب ضميمه:
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  شباهت:

تی يا انگيزشی از پنج موج حرکتی، معموال به لحاظ زمانی و حرکت قيمت شبيه به يکديگر هستند. حتی اگر به دو موج حرک –
درصد يا  ١۶١درصد،  ١٠٠درصد،  ۶١٫٨لحاظ حرکت قيمتی شبيه يکديگر نباشند با توجه به يکی از درصدهای فيبوناچی 

  درصد نسبت به هم تناسب دارند. ٢۶١

کتی شاهد هستيم که دو موج انگيزشی در يک موج حرکتی از درجه بزرگتر هر دو گسترش يافته نمی معموال در پنج موج حر –
  شوند. در غالب موارد يک موج گسترش يافته است که بيشتر در مورد موج سوم اتفاق می افتد.

د از اندازه موج سوم درص ۶١٫٨گسترش يافته نمی شود و حداکثر تا  ۵برای مثال اگر موج سوم گسترش يافته باشد موج  –
  حرکت می کند.

  تناوب

  در امواج انگيزشی:

اگر موج دوم بصورت آنی و با سرعت زياد بازگشت داشته باشد و زمانی کوتاه را مانند امواج اصالحی زيگزاگ به خود  –
 و حالتی غير ازگرفته باشد در موج چهارم تکرار اين مدل تصحيح بسيار ضعيف است و بازگشت با دوره زمانی طوالنی تر 

  زيگزاگ اتفاق می افتد.

  معموال حرکت سريع و با دوره زمانی کوتاه برای موج های اصالحی به شکل زيگزاگ اتفاق می افتد. –

) و Triangle)، مثلث ها (Flatمعموال حرکت رنج با دوره زمانی طوالنی مدت در موج های اصالحی به شکل های تخت ( –
  ) به وجود می آيند.Combinationاصالحی های ترکيبی (

  ) هستند تناوب بين موج دوم و چهارم وجود ندارد.Diagonal Trianglesدر امواج حرکتی که به شکل مثلث قطری ( –

  تناوب:

  در امواج اصالحی

يک ساختار به احتمال زياد شاهد  B) باشيم در موج Flatبه شکل تخت ( a ،b ،cشاهد يک حرکت با ساختار  Aاگر در موج  –
  زيگزاگ مانند هستيم و يا بالعکس.
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می تواند با زيگزاگ ديگری که ساختارش به بيرون  Bبا يک زيگزاگ آغاز بشود حرکت موج  Aاگر بازگشت کامل در موج  –
  از محدوده زيگزاگ اول رسيده است امتداد پيدا کند.

محدوده موج چهار

معموال تا موج چهار يک درجه کوچکتر موج سه اصلی امتداد می يابد و در موارد محدوده موج چهار از يک درجه بزرگتر  –
  اندکی از موج چهار ريز موج های موج سه حرکتی بيشتر انجام می دهد.

  کانال ها

وج مدر موارد بسياری امواج حرکتی در محدوده يک کانال حرکت می کنند. اين کانال می تواند از امتداد خط کانال پايان نقاط  –
  های يک و سه ترسيم شده باشد و يا می تواند از امتداد ابتدای امواج دو و چهار ترسيم شده باشد.
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به همان ترتيب که در موج های حرکتی می توانيم روند و کانال داشته باشيم. برای امواج اصالحی زيگزاگ نيز می توانيم  –
خط روند رسم می شود و به موازات آن  Bبه ابتدای موج  ۵نتهای موج کانال ترسيم کنيم. شيوه ترسيم بدين شکل است که از ا

  ترسيم می شود. Aخط کانال از انتهای موج 

  اعداد فيبوناچی و نسبت های بازگشتی

اعداد فيبوناچی دامنه ای از صفر و يک هستند که هر عدد جديد مجموع دو عدد قبل از خود می باشد نسبت های بين اين دامنه 
 ١۶١٫٨درصد و ١٠٠درصد،  ۶١٫٨درصد،  ۵٠درصد، ٣٨٫٢سيار جالب و کاربردی می باشد. معموال از نسبت های اعداد ب

  درصد در بازار برای تحليل ميزان حرکت قيمت استفاده می شود.
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  درصد از ميزان حرکت موج يک را بازگشت دارد. ۶١٫٨معموال موج دو  –

  موج سوم را بازگشت دارد. درصد از ٣٨٫٢موج چهار معموال تا حداکثر  –

  درصد حرکت اصلی ابتدای موج يک تا انتهای موج سوم را حرکت داشته باشد. ۶١٫٨يا  ٣٨٫٢موج پنج می تواند  –
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به لحاظ زمانی نيز امواج می توانند بر اساس دوره زمانی اعداد فيبوناچی حرکت کنند. به عنوان مثال اگر موج سوم گسترش  –
  ماه زمان تشکيل آن طول می کشد. ١٣يک عدد فيبوناچی عقب تر می باشد و  ۵طول زمانی داشته باشد موج ماه  ٢١يافته و 

  : ٢اصول انحصاری موج 

– 

 به صورت سه موجه يا کامپلکس می باشد ٢موج 

  )وجود دارد (موج پيشرو abc احتمال تشکيل ايريگوالر در کارکشن موج

–

: ٢نسبتهای موج 

–

ريتريس موج يک ٨٨٫۶يا  ٧٨٫۶يا  ۶١٫٨نسبت  –١
 b اکستنشن موج ١۶١يا  ١٢٧ –٢

   c) ( داخلی ۵نسبتهای انتهای موج  –٣

–

: ٢نکته موج 

–

به کامپلکس بهتر است معامله صورت نگيرد ٢درصورت ايجاد شدن موج  –١
 ايجاد می گردد ABC به صورت ٢موج  –٢

 .موجه ايجاد ميشودبه صورت سه  ٢در داخل موج  B موج –٣

 .به صورت پنج موج ايجاد ميشود ٢در داخل موج  C موج –۴

 )١٢٣بت يا (-احتمال تشکيل پترن گارتلی –۵

 .را بپوشاند ١موج ١٠٠نمی تواند  ٢موج  –۶

–
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–

١ريتريس موج  ۶١٫٨يا  ۵٠نسبت  –١
 a موج١٠٠پروجکشن  –٢

 b موج ١۶١اکستنشن  –٣

  c) (داخلی ۵های انتهای موج نسبت

–

: ٢شکل و ساختار موج 

٢شکل و ساختار موج 

– 

: ٣اصول انحصاری موج 

–

) به صورت پنج موجه ايجاد می شود. (موج پيشرو ٣موج 

– 

: ٣نسبتهای موج 

١موج  ٢۶١يا  ١۶١نسبت پروجکشن  –١
 ٢موج  ٣۶١يا  ٢۶١نسبت اکستنشن  –٢

 )٣(داخلی  ۵انتهای موج  نسبتهای –٣

–

: ٣نکته موج 

–

.ايجاد می گردد AO يک پيک بلند در انديکاتور ٣درانتهای موج  –١

 .امکان ايجاد پترن کراب وجود دارد ٣در انتهای موج  –٢

 .به صورت پنج موجه ايجاد می گردد ٣موج  –٣

 .بلندترين موج پيشرو می باشد ٣موج  –۴

 ادامه می بايد ١موج  ٢۶١پروجکشن معموال تا  ٣موج  –۵

نسبتهای فيبوناچی تايم :



١٩

–

: نسبتهای فيبوناچی تايم

–

١پروجکشن موج  ٢۶١يا  ١۶١نسبت  –١
 ٢ريتريسمنت موج  ٢۶١نسبت  –٢

 )٣(داخلی ۵نسبتهای داخلی موج  –٣

–

: ٣شکل و ساختار موج 

٣شکل موج 

–

: ۴اصول انحصاری موج 

–

.به صورت سه موجه يا کامپلکس می باشد ۴موج 

. موج پيشرو) وجود دارد( a,b,c  موج  احتمال تشکيل اريگوالر در کارکشن

– 

: ۴نسبتهای موج 

– 

١موج  ٢۶١يا  ١۶١نسبت پروجکشن  –١
 ٢موج  ٣۶١يا  ٢۶١نسبت اکستنشن  –٢

 )٣(داخلی  ۵نسبتهای انتهای موج  –٣

–

 : ۴نکته موج 

–



٢٠

.ايجاد می گردد AO يک پيک بلند در انديکاتور ٣درانتهای موج  –١

 .امکان ايجاد پترن کراب وجود دارد ٣در انتهای موج  –٢

 .به صورت پنج موجه ايجاد می گردد ٣موج  –٣

 .بلندترين موج پيشرو می باشد ٣موج  –۴

 .ادامه می بايد ١موج  ٢۶١معموال تا پروجکشن  ٣موج  –۵

–

: نسبتهای فيبوناچی تايم

–

١پروجکشن موج  ٢۶١يا  ١۶١نسبت  –١
 ٢ريتريسمنت موج  ٢۶١نسبت  –٢

 )٣(داخلی ۵نسبتهای داخلی موج  –٣

–

: ۴شکل و ساختار موج 

 ۴شکل و ساختار موج 

– 

 : ۵اصول انحصاری موج 

– 

)به صورت پنج موجه ايجاد می شود (موج پيشرو ۵موج 

– 

 : ۵نسبتهای موج 

–



٢١

 ۴موج  ١۶١يا  ١٢٧نسبت اکستنشن  –١

١موج  ٪١۶١يا  ٪١٠٠ نسبت پروجکشن –٢
٠-٣پروجکشن موج  ٨/۶١يا  ٢/٣٨نسبت  –٣
 )۵(داخلی  ۵نسبت انتهای موج  –٣

 ٢موج  ۴٢۴نسبت  –۵

–

 : ۵نکته موج 

–

.به صورت واگرايی ظاهر ميشود ۵-٣بين امواج  AO قيمتی و انديکاتور Divergence دايورجنس –١

 .به صورت پنج موجه ايجاد می گردد ۵موج  –٢

 .امکان تشکيل پترن باترفالی می باشد ۵انتهای موج  در –٣

–

: نسبتهای فيبوناچی تايم

–

 ۴فيبو تايم اکستنشن موج  ١۶١ –١

 ۴از انتهای موج  ١فيبو پروجکت موج  ١۶١يا  ١٠٠ –٢

۴از موج  ٠-٣فيبو پروجکت انتهای موج  ۶١٫٨يا  ۵٠يا  ٣٨٫٢ –٣
 ٢اکستنشن موج  ۴٢۴نسبت  –۴

 )۵(داخلی  ۵انتهای موج  نسبتهای –۵

–

: ۵شکل و ساختار موج 

۵شکل و ساختار موج 

–



٢٢

: A اصول انحصاری موج

–

)اصالحی به صورت سه يا پنج موجه ايجاد می شود (موج اصالحی A موج

–

: A نسبتهای موج

–

 )A (داخلی ۴اکستنشن موج ١۶١يا  ١٢٧ –١

)Aپروجکشن موج يک (داخلی ١۶١يا ١٠٠نسبت  –٢
 )A (داخلی ٠-٣پروجکشن  ۶١٫٨يا ٣٨٫٢نسبت  –٣

 )A (داخلی ۵نسبتهای داخلی انتهای موج  –۴

  )A (داخلی ٢موج  ۴٢۴نسبت  –۵

: A نکته موج

–

احتمال تشکيل پترن باترفالی –١
– 

 : نسبتهای فيبوناچی تايم

– 

 )a (داخلی ۴فيبو تايم اکستنشن موج  ١۶١ –١

 )a(داخلی ۴از انتهای موج  ١موج  فيبو پروجکت ١۶١يا ١٠٠ –٢

) a (داخلی ۴از موج  ٠-٣فيبو پروجکت انتهای موج ۶١٫٨يا ۵٠يا  ٣٨٫٢ –٣
  a) (داخلی ٢اکستنشن موج  ۴٢۴نسبت  –۴

– 

: A شکل و ساختار موج



٢٣

A شکل و ساختار موج

–  

: B اصول انحصاری موج

– 

 .به صورت سه موجه می باشد B موج

)ايجاد می گردد (موج اصالحی b فقط در کارکشن موج پترن اريگوالر

–

: B نسبتهای موج

–

 A ريتريس موج ٨٨٫۶يا  ٧٨٫۶يا  ۶١٫٨نسبت  –١

)به صورت کارکشن می باشدB چون موج( b اکستنشن موج ١۶١يا  ١٢٧ –٢
 )c ( داخلی ۵نسبتهای انتهای موج  –٣

 )١٢٣احتمال تشکيل پترن گارتلی يا بت يا ( –۴

 پترن اريگوالر A اکستنشن موج ١۶١يا  ١٢٧ –۵

– 

 : B نکته موج

– 

 )١٢٣احتمال تشکيل پترن گارتلی يا بت يا ( –١

– 

 : نسبتهای فيبوناچی تايم

– 

B از انتهای موج A پروجکت١۶١يا  ١٠٠نسبت  –١
 b اکستنشن موج ١۶١نسبت  –٢

 a پروجکشن موج ١٠٠نسبت  –٣

– 

: B شکل و ساختار موج

B تار موجشکل و ساخ



–

: C اصول انحصاری موج

– 

)موجه ايجاد می گردد (موج اصالحی ۵به صورت  C موج
– 

 : C نسبتهای موج

– 

 ١موج  ۶٫٧٨يا  ٨٫۶١نسبت ريتريسمنت  –١

 B ريتريسمنت موج٢۶١يا  ١۶١نسبت اکستنشن  –٢

 A موج ١٠٠يا  ١۶١نسبت پروجکشن  –٣

 ۵نسبت انتهای موج  –۴

–

: C نکته موج

.ايجاد ميشود Aپروجکشن موج ١۶١معموال تا نسبت C موج –١–

: نسبتهای فيبوناچی تايم–

١ريتريس موج  ۶١٫٨يا  ۵٠نسبت  –١–
 C) (داخلی ۵نسبتهای انتهای موج  –٢

 B موج ١۶١اکستنشن  –٣

 A موج١٠٠پروجکشن  –۴

: C شکل و ساختار موج–

https://telegram.me/waveRiding

