
1 
 

 اصل موج

 ان. الیوت: آر. وشتهن
 مهدی ملک پور :ترجمه

 یادداشت ناشر اصلی

گذاری سرمایه ینه مشاورهدرزمی فعال هاسازماندر طی هفت یا هشت سال گذشته، ناشران مجالت مالی و 

ها در ها مدعی صحت باالی آنیشنهاددهندگان آنپهایی شده بودند که هواداران و یستمسعمالً غرق در 

ولی خیلی سریع روشن شد که  کارکردندتا مدتی  ظاهربهها بینی حرکات بازار سهام بودند. برخی از آنپیش

اما پس از بررسی ؛ اندشدهیبررسها با وسواس زیاد توسط مجله جهان مالی یستمسارزش ندارند. تمامی این 

اصل موج آر. ان. الیوت، مجله جهان مالی متقاعد شد که مجموعه مقاالت درباره این موضوع برای خوانندگان 

 بینی بازار بر عهده خوانندهعنوان ابزار کارآمد در پیشخواهند بود. تعیین ارزش اصل موج به توجهالبجمفید و 

تواند یک ابزار بررسی تأییدی مناسب برای نتایج سایر اما عقیده بر این است که حداقل می؛ شودگذاشته می

 مالحظات اقتصادی باشد.

 سردبیران مجله جهان مالی

 معرفی اصل موج

های جنبه مطالعه بایج دانش و قدرت را تدربهاز ازل، نظم و قاعده ریتم دار قانون خلقت بوده است. انسان 

 ی بادی،هاچرخهتوان از رفتار امواج، اجرام آسمانی، مختلف این قانون کسب کرده است. اثرات این قانون را می

 شود.سیکل یا چرخه نامیده می و حتی مرگ و زندگی درک کرد. این نظم ریتم دار یک روز و شب
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 اهمیت تاریخی

امد( نیمرا در مقاله خود قانون  مورداشارهاولین پیشرفت بزرگ در کاربرد علمی قانون )الیوت نظم ریتم دار 

است. سایر افراد  شدهانجامکننده رفتار امواج یرهخدر زمان کلمبوس و توسط لئوناردو داوینچی در مطالعه 

، بل در امواج صوتی، ادیسون داردنبالههای خاص این قانون را در پی گرفتند: هالی در ستاره بزرگ نیز کاربرد

و سایر داشنمندان با امواج روانشناسی، امواج کیهانی، تلویزیون  ی در امواج رادیویینومارکدر امواج الکتریکی، 

نهایت یبها تا یا قابلیت تکرار آن ین همه این امواج یا اشکال انرژی رفتار سیکلیمابو ... یک جنبه مشترک 

شود شود: یکی نیروی سازنده و دیگری نیروی مخرب. گفته میاست. این رفتار سیکلی با دو نیرو مشخص می

، اما کردی میبندزمانشد های خود را با این قانون طبیعی که در حرکت ستارگان تفسیر مییروزیپهیتلر 

 مان مناسب غالب خواهند شد و سیکل را کامل خواهند کرد.یروهای مخرب تجمعی هستند و در زن

از سایر مظاهر این  شدهآموختهی هادرسبه خاطر این پدیده تکرار یا وقوع ریتم دار این امکان وجود دارد که 

ای کاربردی استفاده کرد. سیکل تجاری و حرکات گاوی و خرسی بازار سهام نیز توسط همین قانون را به شیوه

های خود بر روی تغییرات مهم بازار یبررسشوند. پنجاه سال قبل، چارلز داو بعد از طبیعی حکمرانی میقانون 

عنوان یک نظریه دارای اهمیت یج بنیان نهاد. این نظریه امروزه در هر گوشه جهان بهتدربهسهام نظریه داو را 

شت اطالعات معامالت بازار چندین برابر است. از زمان مطالعات داو انبا موردقبول اشکنندهبینی خاص پیش

 بینی بازار انجام داد.ی ارزشمند و جدیدی از برخی رفتارهای خاص برای پیشهااستنباطتوان شده است و می

این فرصت را داشته است اطالعات موجود درباره رفتار بازار سهام را بررسی  بلندمدتنویسنده براثر یک بیماری 

ها از سالی به سال بعد، ماهی به ماه بعد و یا کنترل قیمتیرقابلغ و ظاهراًمعنی یبکند. تغییرات وحشی، 

کند. ی در کنار هم گرفته و به قانونی تبدیل شدند که از الگوی ریتم دار امواج تبعیت میآرامبهروزی به روز بعد 

یا پدیده )که من آن را اصل موج  شوند. با علم به این قانونرسد این الگو بارها و بارها تکرار میبه نظر می

 بینی کرد )فرعی، میانی،یری و پیشگاندازهها را ام(، این امکان وجود دارد که روندهای مختلف و اصالحیدهنام

 شوند.ی و حتی حرکات با درجات باالتر(، حرکاتی که منجر به تکمیل یک سیکل بزرگ میاصل

 



3 
 

 

 1شکل 

 

درپی از یک سیکل شامل پنج موج ست. یک موج کامل یا مرحله پیشده انشان داده 1این پدیده در شکل 

را  1موج  2در جهت روند اصلی هستند. موج  5و  3، 1شود: سه موج صعودی و دو موج نزولی. امواج می

کند. معمواًل سه حرکت صعودی تقریباً موازی هم هستند و را اصالح می 3نیز موج  4کند و موج اصالح می

 توانند این مشخصه را داشته باشند.یز مین 4و  2امواج 

 

 

 2شکل 

 

ه تر یا درجدهند به پنج موج از درجه پایینیک حرکت کامل را تشکیل می باهمهر یک از سه موج اصلی که 

شده است. دقت کنید که پنج موج نشان داده 2بندی در شکل یمتقسشوند. این بندی و تقسیم میمیانی دسته

وجود دارند. موج اصلی  5و  3موج نیز در امواج اصلی  5دهند و را تشکیل می 1اصلی  تر یا میانی موجکوچک

شده است یلتشکموج میانی  5را که آن نیز از  3نیز موج  4کند. موج را اصالح می 1شده یلتکمموج اصلی  2

 کند.اصالح می
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 3شکل 

 

شده است. زمانی نشان داده 3شود که در شکل بندی مییمتقسی میانی به پنج موج فرعی جلوروبههر حرکت 

کنند، یک سقف هولناک شکل اصلی نیروی خود را تمام می 5که پنج موج فرعی از مرحله میانی پنجم از موج 

بازار  شود وشود، روند اصلی نزولی میگیرد. پس از تکمیل یک حرکت با این دامنه، نیروی مخرب غالب میمی

 دهد.، خود را نشان میاندازهاچشمپیدایش دالیل اقتصادی، سیاسی یا مالی برای تغییرات در  خرسی قبل از

 IIاصل موج: قسمت 

بینی حرکات قیمتی سهام اشاره شد که یک حرکت کامل در بحث قبلی درباره اصل موج و کاربرد آن در پیش

کند. زمانی که موج شامل پنج موج است و آن پنج موج از درجه مشابه، موج اول از درجه باالتر را تکمیل می

 .تر استیقودر حرکت سیکل  ی تکمیل شد، باید اصالح رخ دهد که نسبت به اصالح قبلیادرجهاز هر  5

 حرکت کامل شده

با روند اصلی متفاوت است. این نوسانات اصالحی، یا  جهتهمریتم مراحل اصالحی نسبت به حرکت امواج 

 3و  1اند. این در حالی است که امواج رشدی )شدهیلتشکتر ، هر یک از سه موج با درجه پایین4و  2امواج 

شده است ، حرکت کامل شده نشان داده4اند. در شکل شدهیلتشکتر شی کوچک( هریک از پنج موج انگیز5و 

ن . ایاندشدهدادهبا الگوی زیگزاگ با جزئیات بیشتری نشان  4و  2که امواج این جزبهاست؛  3که مشابه شکل 

های پنج عنوان امواج کامل دارای مولفهاند اما خود این امواج بهشدهیلتشکهر یک از سه مولفه  4و  2دو موج 

)اصالح اصالح( از سه  bهستند )اولین و سومین حرکت اصالحی(. این در حالی است که موج  cو  aموجی 

د تری خواهها در ادامه شامل مباحث گستردهشده است. این سؤال درباره اصالحیلتشکتر موج با درجه پایین
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ها در این قسمت ای دارند که مطرح کردن آنیچیدهپها چنان ساختار شد چراکه برخی اشکال و انواع اصالح

 شود.ی میسردرگمموجب 

 

 

 4شکل 

 

مراه کند نیازی به تأیید یک میانگین هبینی تغییرات قیمتی استفاده میشاگردی که از اصل موج برای پیش

و  (، مس، نفت و ...خدمات ی مختلف )فوالد، خطوط ریلی،هاگروه، ندارد، چراکه اصل موج درباره تک سهام

های مختلف مانند داوجونز، استاندارد استاتیستیکز، نیویورک تایمز، نیویورک ها و میانگینهمچنین کامودیتی

 لشود که برخی سهام در حای مشاهده میهرزمانکند. در هرالد تریبون، فایننشیال تایمز لندن و ... صدق می

اما در یک زمان یکسان اکثریت غالب سهام از الگوی مشابهی پیروی ؛ رشد و برخی در حال نزول هستند

طور صحیحی موقعیت سیکلی کلیت بازار را ها بهخواهند کرد. به همین دلیل است که الگوی موجی میانگین

صورت تند و تیزتری نمودار دهد. هر چه تعداد سهام در یک میانگین بیشتر باشد، اثرات موجی بهنشان می

صورت گسترده در میان توده مردم توزیع شوند، در مقایسه خواهند شد. این بدین معنی است که اگر سهام به

 ی ثبت خواهد شد.ترهماهنگتر و یقدقطور با توزیع محدود سهام، پاسخ به اثرات سیکلی به

 مورداستفادهمحدوده قیمتی 

های پایانی نیست، چه روزانه و چه هفتگی. حداقل و حداکثر رنج قیمتی است که ادامه اعتمادی به قیمت

 1232و رنج ساعتی در سال  1221، صرفاً به خاطر انتشار رنج روزانه در درواقعکند. سیکل را هدایت می

ای که من آن را اصل موج یدهی کافی برای بررسی وقوع ریتمی پداتکاقابلهای توسط داوجونز بود که داده

های ساعتی، روزانه و هفتگی است که یمتانامیدم در دسترس قرار گرفت. مجموعه حرکات واقعی بازار در 



6 
 

 گویند و به همین دلیلینمهای پایانی کل داستان را سازد. قیمتیمطور کامل آشکار نیروهای ریتم دار را به

 بازار سهام لندن نسبت به بازار نیویورک دشوارتر است. مرحلهبهمرحلهبینی است )نبود جزئیات داده( که پیش

گفتیم فاصله بین دو اصالح از درجه مشابه یا درجه  حالتابهیری کامل طول یک موج مطابق آنچه گاندازه

جهت بدون هرگونه اصالحی حتی در تایم ترین درجه، فاصله آن در یکباالتر است. طول یک موج از کوچک

تی است. پس از ظاهر شدن دو اصالح در تایم ساعتی، حرکت وارد مرحله پنجم و پایانی خود و یا موج ساع

یری گازهاندبینی یا پیش شود. سطوح مقاومتی و سایر مالحظات تکنیکی ارزش چندانی درانگیزشی سوم می

 طول یا زمان این امواج ندارند.

 اثرات خارجی

مختلف یک سیکل توسط اصل موج، شاگرد مجرب اصل موج مشاهده خواهد بینی هر چه بیشتر مراحل با پیش

کرد که اتفاقات و اخبار جاری و حتی اقدامات دولتی بر روی سیکل یا اثری نداشته و یا اثر جزئی دارند. این 

یی که طبیعت احساسی هاآنخصوص درست است که گاهی اوقات اخبار غیرمنتظره یا رخدادهای ناگهانی و به

اما تعداد امواج و بستر سیکلی بازار ؛ شوندیا امتداد آن بین دو اصالح می موجطولند موجب کوتاه شدگی دار

وجب که م دادوستدهاتر است نتیجه بگیریم که اختالالت سیکلی یمنطقدچار تغییری نخواهد شد. حتی 

 ها.یکلسل عام هاجنگهستند و نه  هاجنگشوند عامل ی میاگستردههای اجتماعی یآشفتگ

 IIIاصل موج: قسمت 

از آنجائی که پس از تکمیل موج پنجم از یک حرکت افزایشی، اصالح متعاقب شدیدتر از هر اصالحی در داخل 

آن سیکل خواهد بود، لذا پیدا کردن سقف موج پنجم قبل از رسیدن به آن نقطه مطلوب خواهد بود. با چنین 

ی ضروری برای اتخاذ یک سیاست تدافعی و تبدیل سود به دارایی اهگامتواند گذار میپیش دانشی، سرمایه

 گذار با این دانش قبلی در یک موقعیت مستحکمنقد تحت بهترین شرایط بازار را داشته باشد. همچنین سرمایه

 در پایان اصالح خواهد بود. نفساعتمادبهبرای خرید با 
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مان حرکت پیوسته آن بین دو اصالح از درجه مشابه مقاله قبلی عنوان کرد که اندازه کامل طول یک موج ه

ن زمان توامی یکشکانالای به نام ها با شیوهیری مداوم این امواج در طی گسترش آنگاندازهیا باالتر است. با 

 شناسایی کرد. 4پایان موج پنج را به هنگام پایان موج 

طولی تقریبًا  هرکدام 5و  3، 1دهد که در آن امواج یک حرکت عادی کامل یا یک سیکل را نشان می 5شکل 

است. در  2و  1های ی نیازمند انتظار برای پایان موجکشکانالبینی کل حرکت یا شیوه مشابه دارند. پیش

خط راست از نقطه شروع موج  توان خط مبنا را برای حد پایینی کانال از طریق امتداد یکی میامرحلهچنین 

 1معموالً موازی موج  3شده است. موج این روش نشان داده 6رسم کرد. در شکل  2تا نقطه پایان موج  1

 است و در مجاورت تقریبی خط فوقانی به پایان خواهد رسید.

 

 6و شکل  5شکل 

 

تا  1نقطه آغازین موج خط فوقانی یک خط احتمالی است و با یک خط موازی با خط رسم شده از ابتدای 

 3حال ممکن است شرایط به حدی مطلوب باشند که قدرت موج آمده است. باایندستبه 2نقطه پایانی موج 

 شده است.نشان داده 7طور موقتی افزایش یابد و از حد انتظار نظری باالتر رود. این حالت در شکل به
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 8و شکل  7شکل 

 

رسم خواهد شد. برای  3به سقف موج  1رسد، خط کانال فوقانی واقعی از سقف موج به پایان می 3وقتی موج 

شود. در شکل رسم می 2خط فوقانی رسم شد از انتهای موج  موازاتبهین چخطیک  4بینی پایان موج پیش

 است. شدهو نقطه پایانی واقعی آن نشان داده 4تئوریک مورد انتظار جهت پایان موج  نقطه 1

کشی برداشته خواهد شد. خط مبنای ین گام کانالترمهمگام پایانی و البته  4دوم یا موج  العملعکسبا پایان 

این خط از  موازاتبهشود و خطی ( رسم می4و  2های )اصالح العملعکسکانال از دونقطه پایانی دو خط 

قدرتی استثنائی داشته  3که موج شود مگر ایننیز کالً نادیده گرفته می 1شود. موج رسم می 3انتهای موج 

شده خواهد بینییشپ 5باشد. وقتی خطوط مبنا و فوقانی مطابق آنچه گفته شد رسم شدند، پایان تقریبی موج 

 بینید.یماین وضعیت را  2شد. در شکل 

 

 9شکل 
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است.  کت کامل وابستهدهنده یک حرکشی ازنظر اهمیت به ریتم مراحل مختلف تشکیلالبته این شیوه کانال

باید  5شده باشند. به لحاظ نظری، موج یلتشکتر موجی با درجه پایین 5باید از یک  هرکدام 5و  3، 1امواج 

قدرت مضاعفی دارد. الگوهایی که این  5در تقاطع با خط کانال فوقانی به پایان برسد. البته گاهی اوقات موج 

 دهد در مقاالت بعدی بحث خواهند شد.ها رخ میحالت در آن

 IVاصل موج: بخش 

موج در کنار هم اولین موج از حرکت با درجه  5 یناشده است و یلتشکموج  5یک حرکت قیمتی کامل از 

امکان وجود خواهد داشت تا موقعیت نسبی بندی درجه مراحل مختلف این یمتقسدهند. با باالتر را تشکیل می

 بازار در همه مواقع و تغییرات اقتصادی پیرو بازار را تعیین کرد.

ت تایمز آنالیسیویورکنهاوتون )در  -های سهام آمریکا شاخص آکساز قیمت اعتمادقابلترین سابقه طوالنی

بلندمدت با استفاده از اصل موج باید  بینیبنابراین پیش؛ رسدمی 1154شد( است که سابقه آن به چاپ می

شروع شد  1157شروع شود. حرکت رو به باالی قدرتمندی که در  1157از زمان پایان بازار خرسی در سال 

ترین درجه است. اینکه این )سقف عادی( به پایان رسید یک موج از یک سیکل با بزرگ1221نوامبر  21و در 

داده است بستگی رخ 1157نجم از سوپر سیکل بزرگ به آنچه قبل از موج ممتد موج اول باشد یا سوم یا پ

های آن از حرکات پنج موجی و همچنین با تجزیه موج دارد. با تجزیه موج نزولی تاریخی به مجموعه مولفه

های واقعی از درجات مختلفی که بازار سیر دهنده آن، مثالتر بعدی به پنج موج تشکیلپنجم از درجه پایین

بندی درجات مختلف حرکات بازار کند ظاهر خواهند شد. برای جلوگیری از سردرگمی در تجزیه و طبقهمی

 در زیر به ترتیب استفاده شوند شدهارائهشود اسامی و نمادهای توصیه می

سال طول کشیده است و شامل یک مجموعه طوالنی از بازارهای گاوی و خرسی است.  72بلندترین این امواج 

هم های میانی و اصلی متر ساعتی، روزانه و هفتگی است که سیکلهای کوچکیتمرین موج شامل ترکیبی از ا

 کند.گذار اهمیت کاربردی زیادی دارند، سنجیده و تکمیل میرا که برای یک سرمایه

ریزموج رسید، حرکت قیمتی  62/225به مقدار  1221نوامبر  21های صنعتی داوجونز در زمانی که میانگین

ای پنجم از حرکت فرعی پنجم از حرکت میانی پنجم از سیکل پنجم از سوپر سیکل پنجم پنجم از موج دقیقه
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سپتامبر  3تا  11/316سقف واقعی  اگرچهشده بود. به همین دلیل یلتکماز سوپر سیکل  5یا  3، 1در موج 

 )ارتدکس( نامیده شد. سقف عادی 1221نوامبر  21آمده در دستبه دست نیامد، سقف به 1222

های ها سقفممکن است این مسئله برای بسیاری از خوانندگان سردرگم کننده باشد، اما الگوهایی که در آن

 قرار خواهند گرفت. موردبحثدهند در زمان مقرر های عادی رخ میغیرعادی باالتر از سقف

 

 Vاصل موج: بخش 

داده دامنه و گستره هر حرکت قیمتی تحت تأثیر آن چیزی است که در سیکل قبلی از درجه مشابه یا باالتر رخ

سپتامبر  3سال برای کامل شدن آن زمان طول کشید و در  33شروع شد و  1126است. حرکتی که در سال 

 سب با آن شدید شد.پویا بود که سیکل خرسی اصالحی نیز متنا چنانآنرسید  11/316به سقف  1222
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 نزول منظم

ی باال سرعترغم درصد از سطح سقف آن کاهش یافتند. علی 5/11ها به سال، قیمت 3در عرض کمتر از 

ین حرکت در ا نزول، حرکت نزولی بازار خرسی یک الگوی ریتم دار و منظم را تشکیل داد. عالوه بر این،

این امکان وجود داشت که نقطه پایانی تقریبی بازار خرسی بنابراین ؛ محدوده کانال از پیش سنجیده شده بود

های قبلی، بازار خرسی جدید الزاماً باید و شروع بازار گاوی جدید از قبل مشخص شود. به خاطر دامنه سیکل

 بود که چندین سال طول کشید.یماز درجه باالتری 

 بلندمدت تا پایان موج پنجم در موقعیت گذارخواهید برای چنین حرکت بزرگی موضع بگیرید سرمایهیموقتی 

 گذار بسیار محتاط عمل کند.خود باقی خواهد ماند. از آن نقطه به بعد الزم است این سرمایه

ر بازار نظریه د کاربردی قبلی با نظریه بنیادی اصل موج سروکار داشتند. حال وقت آن رسیده است تا هابحث

های صنعتی یمتی ماهانه میانگیندامنه قموجی کامل از  5ه یک حرکت ک 11واقعی نشان داده شود. شکل 

صورت حسابی رسم شده است. مجموعه امواج ریز، است به 1237مارس  11تا  1232جوالی  1داوجونز از 

تا هر یک از امواج اصلی  اندظاهرشده و ماهانه یهفتگیانی در سوابق ساعتی، روزانه، و مای، فرعی دقیقه

موج دیگر با درجه کمتر یا میانی  5هر یک از  Vو  I ،IIIرا تکمیل کرده و نشان دهند. امواج  گانهپنج

نشان  ABCاند که با الگوی شدهیلتشکهر یک از سه مرحله متمایز  IVو  IIاند. امواج اصالحی شدهیلتشک

 است.شده . دامنه و گستره هر مرحله مهم در جدول متعاقب آن نشان دادهاندشدهداده

شود الزم است دقت بیشتری به بازار داده شود. به همین ترتیب شروع می Vیافته و موج یانپا IVوقتی موج 

تا کف  IIمبنا از کف موج  خطبررسی شود. یک  دقتبهرا ببینید( باید  19، آوریل، III ،FWکانال )بخش 

یافته است. جدول امتداد IIIتهای موج ان مبنا ازرسم شده است و خط فوقانی کانال نیز موازی خط  IVموج 

 و نمودار مربوطه را ببینید.
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 11شکل 
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 شاخص خرسی؟

جمهور با یک رأی اکثریت، شرایط خارجی به نفع بازار یسرئاز انتخاب مجدد بالفاصله پس  1236در نوامبر 

راحل پایانی که بازار خرسی باشد دشوار بود. مطابق اصل موج، بازار گاوی در مگاوی ظاهر شدند و تصور این

رسیده بود و رشدهای  52/115به مقدار  1236نوامبر  12تا  1232در  شدهشروعخود بود. حرکت بلندمدت 

ماه گذشته در مرحله نهایی از درجه اصلی بودند. به نزدیکی سطح قیمتی به خط  53موجی در طی  5مختلف 

 نیاز بود تا الگو کامل شود. ماه دیگر زمان 4حال کانال فوقانی در آن زمان دقت کنید. بااین

که برای تأیید پایان حرکت در حال گسترش بود، در طی هفته منتهی به چهارشنبه  ترمهمموج پایانی و نسبتاً 

ی سنگینی به جلو هاحجمرشد کرد. در آن هفته هم شاخص صنعتی و هم شاخص ریلی با  1237مارس  11

گذاران اطمینان دادند که روند اصلی بازار به جامعه سرمایههای یهنظرحرکت کردند و مطابق پرطرفدارترین 

 صعودی است.

و  35/125به مقدار  1222یسه با کف ترسناک نوامبر مقاقابلرسیدند که  52/125های صنعتی به میانگین

ها رشد کرده و خط فوقانی کانال را دیدند. بود. در آن هفته قیمت 26/126به میزان  31/123فوریه  11سقف 

دانست تا آوریل به وقوع نپیوستند و در یمها را باال های مس و فوالد که آنجمهور درباره قیمتیسرئبیانات 

 بود. شدهشروعی خوببهز حرکت خرسی آن موقع نی

 VIاصل موج: بخش 

با سرعت  I ،IIIببینید(، امواج  رامی  V ،FW، 3، بخش 11)شکل  1232-1237گاوی اصلی  حرکت در

چنان آهسته، تدریجی و منظم  Vاما موج ؛ باالیی حرکت دارند و طبیعتاً در زمان کوتاهی به پایان رسیدند

ه شده است کیانبه زمانی مجموع چهار موج قبلی طول کشید. در بحث این حرکت تر از فاصلبود که طوالنی

ی کامالً پیشرفته بود اما چهار ماه دیگر برای تکمیل الگو زمان امرحلهوضوح در بازار گاوی به 1236تا نوامبر 

 ()ریزموج و ...تر ترین مراحل پنج اصلی در مراحل تکمیلی خود بودند، مراحل کوچکبزرگ اگرچهنیاز بود. 

 همچنان در حال رشد و تکمیل بودند.
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تر بعدی و دهد که چگونه موج پنجم از یک درجه مهم با رشد پنج موج از درجه کوچکنشان می 11شکل 

بنابراین یک روند میانی در پنجمین میکروموج انگیزشی ؛ شودتر ممتد میاز کوچک ترکوچکپنج موج از درجه 

ای انگیزشی از پنجمین موج فرعی انگیزشی از پنجمین یزشی از پنجمین موج دقیقهاز پنجمین ریزموج انگ

ها به سمت کوتاه شدگی و تکمیل ، اصالحVموج میانی پایان خواهد یافت. دقت کنید که با پیشروی موج 

نجم استفاده کنید. پایان موج پ 1235-37توانید برای مقایسه از یابند. میشدن در زمان کمتر تمایل می

دهد که کل حرکت از درجه مشابه توسط یک حرکت معکوس از درجه مشابه اصالح ای را نشان مینقطه

 خواهد شد.

 

 11شکل 

 

تر در طی پیشروی به سمت پایان موج پنجم از یک درجه مهم سردرگمی در شناسایی امواج با درجات کوچک

افتد. یک نفوذ وضعیتی است که در آن یک حرکت در حال یماتفاق  هاکانالچیزی است که براثر نفوذ در 

آوریل را ببینید( و در یک حرکت نزولی این  III ،FW ،12کند. )بخش رشد خط فوقانی کانال را رد می
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به سمت  هاحجم دهد که خط مبنای کانال توسط حرکت شکسته شود. در موقع نفوذ،وضعیت وقتی رخ می

موفقیت  دمع و در موج پنجم میانی از یک حرکت اصلی باید بسیار سنگین باشند. یابندافزایش زیاد تمایل می

ای از ضعف است. گستردگی این ضعف به درجه ی برای نفوذ به خط کانال نشانهادرجهیک موج پنجم از هر 

 کند. نفوذهاموج بستگی دارد. گاهی اوقات این ضعف مبنای جدیدی برای شروع جدید موج پنجم آماده می

دهند. احتمال مشاهده نفوذ در یک حرکت در حال رشد در براثر مقیاس نمودار تحت مطالعه نیز رخ می

 های لگاریتمی بسیار باال است.یاسمقهای حسابی و در یک حرکت نزولی در یاسمق

صورت الگوی تک موجی جای رشد بهگاهی اوقات موج پنجم کشیده خواهد شد. در این حالت موج پنجم به

بینی یششود. در پتر تقسیم میعنوان کل حرکت، کشیده شده و یا به پنج موج با درجه پاییندرجه مشابه به از

چنین  .قرار دارددهد و نه سیکل پایانی که الگو در آن ریتم دار، این کشیدگی بیشتر در خود موج پنج رخ می

در حرکت نزولی ضعیف هستند(. )ند طور غیرعادی قوی هستای از بازارهایی است که بهکشیدگی نشانه

 دهد.ساله را خبر می 72داده است که اوج یک رشد رخ 1221-21ای از کشیدگی در صعود نمونه

 VIIاصل موج: بخش 

ریتم حرکات اصالحی دشوارترین بخش از اصل موج است. گاهی اوقات مطالعه گسترده اصالح برای تعیین 

حال مهارت در این بخش سودده بودن آن را ثابت خواهد است. بااینآن ضروری  اندازچشمموقعیت بازار و 

تواند تفاوت زیادی داشته ها میشوند اما جزئیات و گستره آنها با سه موج پهن مشخص میکرد. تمامی اصالح

گیرند. عوامل مختلفی )زمان، نرخ سرعت، گستره حرکت قبلی، باشد و بنابراین الگوهای مختلفی شکل می

تحقیقات نویسنده در بازار و نیز تجربه  بر اساسگذارند. یمی و شکل آن اثر اصالحاخبار و ...( بر الگوی حجم، 

غیرعادی  -3پهنه  -2زیگزاگ  -1اند از: وی، چهار نوع اصلی از الگوهای اصالحی وجود دارد. این الگوها عبارت

ی هاشکلی مجزا ارائه شود. سه حالت دیگر در اهمقالها و انواع مختلف آن باید در درباره مثلث بحث مثلث. -4

 .اندشدهدادهنشان  14و  13، 12

های با . اصالحاندشدهدادهنشان  12یابند در شکل های کوچکی که در زمان نسبتاً کوتاهی گسترش میاصالح

نمودار اصالحی است که در بازار مربوط به آن  14مشاهده هستند. شکل قابل 13درجات باالتر نیز در شکل 
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یی که از نوع هاآنخصوص ها، بهیابد. برخی از این اصالحیمحرکت اصلی یا میانی به سمت نزولی تغییر 

ار گاوی در باز اشتباهبهتوانند تا چندین سال گسترش یابند و حرکاتی را در برگیرند که غیرعادی هستند می

 شوند.نظر گرفته می

 

 14و  13، 12ی هاشکل

 

وضوح ی مربوطه بههاشکلکه مشخصه بارز زیگزاگ، پهنه و اصالح غیرعادی است در  ABCساختار موجی یا 

زیگزاگ  .آوریل( بحث شد FW ،12، 4)شکل  IIطور خالصه در بخش شده است. نوع زیگزاگ بهنشان داده

( Bتایی هستند. موج دوم )( پنجCو  Aآن ) های اول و آخر درها متفاوت است چراکه موجاز سایر اصالح

تواند پیوسته باشد و لذا ( میAشده است. گاهی اوقات در حرکات سریع، پایه اول )یلتشکزیگزاگ از سه موج 

 تر مانند ساعتی رجوع شود.برای شناسایی اجزاء آن نیاز باشد به نمودارهای کوچک
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تر از حرکت اصالحی امواج اول و دوم پهنه و اصالح غیرعادی سه موجی هستند و سه موج آن یک درجه پایین

( هر یک مجددًا پنج cو  a دهند، امواج اول و سوم )َرا تشکیل می Bخواهند بود. از سه حرکتی که موج 

 هر سه موج اندازه یکسانی دارند.تر هستند. در یک پهنه معموالً موجی خواهند بود که امواج انگیزشی کوچک

به سقفی باالتر از سقف عادی حرکت  Bشود که در آن موج دوم یا طور شناسایی مییک اصالح غیرعادی این

یا سوم نسبت به موج اول شدت بیشتری خواهد  C بنابراین نقد شدن در موج؛ یابدیماصلی قبلی دست 

 Cها امواج ایان خواهد یافت، هرچند مواردی هستند که در آنپ Aتر از کف موج پایین Cداشت. معموالً موج 

یا سوم از اصالح غیرعادی  Cمانند درجات اصلی و میانی، موج  ترمهمتر و . در اصالح بزرگاندشده ترخالصه

 شده است.نشان داده 14تر تشکیل شود که در شکل تواند از سه موج کوچکمی

خواهد  ازآن به دستیک شاگرد اصل موج مبنایی برای تعیین گستره موج پس ها،وتحلیل انواع اصالحیهتجزبا 

کمک کند.  هاگسترشتواند در تعیین این آوریل را ببینید( می III ،FW ،12کشی )بخش آورد. کانال

 شده و بحث خواهد شد.یری این الگوهای اصالحی در مقاالت بعدی نشان دادهکارگبه

 VIIIاصل موج: بخش 

 تواند نسبت به فرآیندهای اقتصادیمدت در روند هستند. حرکت اصلی مییطوالنهای مثلثی، تردیدهای اصالح

توانند تا جایی پیش روند که نیروهای متضمن ها میتری داشته باشد و قیمتآهسته، حرکت تندتر یا گسترده

دو نوع  ساعت به پایان رسند. 7ماه طول بکشند یا در عرض  2توانند تا ها میها به آن نقاط برسند. مثلثآن

 .اندشدهدادهنشان  16و  15ی هاشکلها در اصلی از مثلث وجود دارد: افقی و مورب. این مثلث

نوع نادر متقارن معکوس. در سه  -4متقارن  -3نزولی  -2صعودی  -1اند از: های افقی عبارتچهار نوع مثلث

تواند می بتدای مثلث است ولی در نوع چهارم سقف مثلث پایان اصالح است که البتهنوع اول سقف مثلث ا

 قبل از تشکیل سقف واقعی پایان یابد.

ی تر نیست. الگوهایاند و هر موج بیش از سه موج با درجه پایینشدهیلتشکها از پنج موج یا پایه همه مثلث

گیرند. همه امواج یک مثلث باید بخشی از حرکت قرار نمی هاکنند در حیطه مثلثکه از این قاعده پیروی نمی

 جهت مشترک باشند. در غیر این صورت مثلث صرفاً یک رویداد تصادفی است.در یک
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 17و  16، 15ی هاشکل

 

یا موج  2عنوان موج دهنده یک موج از حرکت اصلی است. مثلث افقی بهکل حرکت در داخل یک مثلث نشان

رخ دهد حرکت اصلی تنها سه موج خواهد داشت. در پایان یک مثلث افقی،  2عنوان موج دهد. اگر بهرخ می 4

 2بود را از سر خواهد گرفت و جهت روند نیز مشابه موج  واردشدهبازار روندی که توسط مثلث در آن خلل 

ت را شامل مثلث( معموالً سریع بوده و موج نهایی از حرک 2مثلث خواهد بود. خروج از مثلث )در جهت موج 

طور تقریبی برابر فاصله بین خواهد شد و متعاقب آن روند برعکس خواهد شد. طول حرکت پس از مثلث به

 دهند.خروج از یک مثلث افقی را نشان می 17در شکل  Bو  Aتر مثلث خواهد بود. نمودارهای پهنای بزرگ
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حرکت اصلی رخ  4یا موج  3عنوان موج توانند بهها میهای مورب صعودی و یا نزولی هستند. این مثلثمثلث

دهد. اتمام مثلث می ها چهار موج اصلی رخدهند و قبل از آنرخ می 5عنوان موج ها معموالً بهدهند. این مثلث

ر جهتی مخالف با حرکت اصلی خواهد بود رساند. موج دوم در مثلث مورب دیممورب پایان حرکت اصلی را 

ها، برگشت روند سریع بوده و جهت برگشت پس از مثلث را نشان خواهد داد. در پایان موج پنجم در این مثلث

 را ببینید. 16در شکل  Cگرداند. دیاگرام  بر خواهدو معموالً بازار را به سطح آغازین مثلث 

ها را در تایم هفتگی مشاهده کرد، اما در تایم توان آنود. گاهی میها مشخص نخواهند بیمتاها در همه مثلث

های مشاهده هستند ولی در میانگینتایمز قابلیویورکنروزانه مشهود نخواهند بود. گاهی مثالً در میانگین 

 یک مثلث را در رنج هفتگی استاندارد 1231تا فوریه  1237بنابراین، حرکت پهن و مهم اکتبر ؛ دیگر خیر

مشاهده نبود. موج دوم این مثلث به سمت پایین بود و موج ها قابلاستاتیستیکز شکل داد که در سایر میانگین

 ازآن مارس با نزول قدرتمندی مواجه شد.فوریه به اوج خود رسید و پس 23پنجم در 

 IXاصل موج: بخش 

با اصل موج است. در یک امتداد،  سنجشقابلهای یدهپدین ترمهمامتداد چندان رایج نیست ولی یکی از  اگرچه

رخ دهد ولی  5یا  3، 1تواند در موج شود. امتداد میتر از اندازه عادی میطول )و درجه( موج بسیار بزرگ

دهد. حرکت ممتد از یک مرحله پنج موجی عادی و سپس یک اصالح از حرکت اصلی رخ می 5معموالً در موج 

ی است. از پنج موجی عادی، امرحلهصورت سه ازآن یک حرکت افزایشی دیگر بهسه موجی بازگشتی و پس

 د.اهد بوترین موج است و پویایی بیشتری نیز دارد و بنابراین امتداد در امتداد خوموج پنجم معموالً بزرگ

کوتاه، عادی و داخل محدوده کانال  3و  1شود که امواج هشدار درباره وقوع موج پنج ممتد وقتی داده می

ابر تواند چندین بریافته است. طول امتدادهای مهم مییانپاهستند و موج اول اصالحی در نزدیکی سقف کانال 

 پهنای کانال اصلی باشد.

خط مبنای  d-bخط  12و  11ی هاشکلبنابراین در ؛ ستره امتداد مفید استیری گگاندازهکشی نیز در کانال

 دهند.مقدار مورد انتظار برای اولین سقف امتداد را نشان می c-eین فوقانی چخطکانال و 
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اما هشدارهای جدی مبنی بر نزدیک شدن ؛ پایان امواج عادی یا ابتدای یک امتداد پایان حرکت سیکلی نیست

طور کامل حداکثر ه پایان خود است. دو موج گسترده بعدی، یکی نزولی و دیگری صعودی بهبازار گاوی ب

 نیروی بازار گاوی را منعکس خواهند کرد.

 

 19و  18ی هاشکل

 

ازآن که اولین موج امتداد پایان یافت، یک اصالح شدید )معموالً سه موجی اما شاید هم مثلثی( شروع پس

کشد )کانال یممعموالً بازار را به پایین  Aاصالح سیکل غیرعادی است. موج از  Aشود. این اصالح موج می

تواند شدت می یزوخافتیابد، هرچند که یک دوره طوالنی از یمشکند( و تا ابتدای امتداد ادامه یمامتداد را 
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 Aمتوسط مورد انتظار برای پایان موج  12در شکل  Xبا  شدهمشخصین چخطاین نزول را تخفیف دهد. 

 است.

گردد که بازار را به سقفی جدید یبرمشد، حرکت اصلی یا سیکلی در سه مرحله گسترده  کامل A وقتی موج

اما این ؛ رساندیمکه سقف عادی یک حرکت گاوی اصلی بود  12و  11ی هاشکلدر  Cو حتی باالتر از سقف 

شود. این مرحله افزایشی سه موجی، موج ه برای بازار گاوی محسوب میسقف جدید یا غیرعادی آخرین نقط

B .از اصالح سیکلی غیرعادی است 

بازار را با پنج  Cیت است. موج بااهماز اصالح غیرعادی است که یک بازار خرسی  C، آغاز موج Bپایان موج 

از  Aموج  1221ز امتداد پویای رساند. مثال: پس ایماصلی از بازار گاوی قبلی  IVموج سریع به کف موج 

 رخ دادند. 1232تا جوالی  Cو موج  1222تا سپتامبر  B، موج 1221نوامبر تا دسامبر 

 1237اکتبر  12موج از یک امتداد که در  5بنابراین، ؛ دهندهمچنین امتدادها در بازار خرسی نیز رخ می

جای یک الگوی گسترده مثلثی همراه شدند )به واحد رساندند با یک اصالح 13/115کامل شدند و بازار را به 

ABC  واحد رساند.  46/27به  1231مارس  31داد و نهایتاً بازار را در ماهه را پوشش می 4ی ابازهعادی( که

 با روند سیکلی نزولی بود. جهتهماز این اصالح مثلثی  2موج 

خصوص مس الکترولیت رخ داد. در ها و بهدر حرکات قیمتی کامودیتی 1237یک امتداد شگرف نیز در بهار 

در طی حرکت  Aواحد رسید؛ موج  111-112به  1237بازارها سقف عادی اینترنشنال هاروستر در ژانویه 

سقف جدیدی در  Bموج  واحد در آوریل رساند، 112کاست بازار را به یمیزی که از شدت اصالح وخپر افت

 53نیز بازار را مجدداً به  Cواحد رساند )سقف قبلی در مارس بود( و موج  121اوت ایجاد کرد و بازار را به 

 واحد در نوامبر تنزل داد.

 Xاصل موج: بخش 

را ببینید(، یک اصالح سیکلی سه  1232می  FW 3، 11)شکل  1232-37پس از تکمیل بازار گاوی 

طور هم شد. اولین ینهمشد و موج بزرگ تشکیل می 5ال تشکیل بود. اولین مرحله باید از ی در حامرحله

 31در  46/24به  1237مارس  11در  52/125مرحله از اصالح نزولی بود که میانگین صنعتی داوجونز را از 
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دهد. می دامنه هفتگی بازار در این دوران را بر روی مقیاس حسابی نشان 21 شکل رساند. 1231مارس 

 .درآمدبینی ریتم دار درست از آب پیش که در برخی مراحل احساسات شدیدی حاکم بود، اصلرغم اینعلی

همین  مشاهده نیستند. بهی قابلخوببههای روزانه و ساعتی در تایم هفتگی یمتادر  شدهثبتای جزئیات دقیقه

 :دانآمدهصورت زیر نده اولین مرحله سیکلی بهدهموج بزرگ تشکیل 5دلیل، جزئیات ضروری یا قیمت و زمان 

 1237ژوئن  17در  31/163تا  1237مارس  11در  52/125از  -Aموج سیکلی 

 1237اوت  14در  31/121تا  1237ژوئن  17در  31/163از  -Bموج سیکلی 

 1237اکتبر  12در  13/115تا  1237اوت  14در  31/121از  -Cموج سیکلی 

 1231فوریه  23در  16/132تا  1237اکتبر  12در  13/115از  -Dموج سیکلی 

 1231مارس  31در  46/27 تا 1231فوریه  23در  16/132از  -Eموج سیکلی 

 شده بود:یلتشکصورت زیر از پنج موج فرعی به Aموج سیکلی 

 مارس 22در  21/172مارس تا  11در  52/125 -1

 مارس 31در  22/117مارس تا  22در  21/172 -2

 می 11در  21/166مارس تا  31در  22/117 -3

 ژوئن 5در  66/175می تا  11در  21/166 -4

 ژوئن 17در  31/163ژوئن تا  5در  66/175 -5

 شده بود.یلتشکموج  5از  Aدر موج سیکلی  3موج 

 شده بود و یک سقف غیرعادی داشت:یلتشکاز سه موج  Bموج سیکلی 

A- 31/163  ژوئن 24در  46/171ژوئن تا  17در 

B- 46/171  ژوئن 22در  11/166ژوئن تا  24در 

C- 11/166  اوت 4در  31/117ژوئن تا  22در 

 بینی نمود.کامل شد و یک نزول سیکلی شدید را پیش 1237اوت  11سقف غیرعادی در 
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 21شکل 

شده بود. اگر این امتداد در موج پنجم رخ یلتشکموج بزرگ با یک موج پنجم ممتد  5از  Cموج سیکلی 

وتحلیل موج یهتجزرسید. یم 135-141دی اولین مرحله از اصالح سیکلی احتماالً به حدود داد، اتمام عانمی

C صورت زیر است:به 

 1237اوت  27در  12/175تا  1237اوت  14در  31/121 -1

 1237اوت  31در  11/172تا  1237اوت  27در  12/175 -2

 1237سپتامبر  13در  24/154 تا 1237اوت  31در  11/172 -3

 1237سپتامبر  31در  12/157 تا 1237سپتامبر  13در  24/154 -4
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 1237اکتبر  12در  13/115 تا 1237سپتامبر  31در  12/157 -5

، سه مجموعه پنج موجی در هر روند نزولی با امواج اول، سوم و پنجم فرعی که هر یک از Cدر موج سیکلی 

باالی نسبتاً مهم بود که به شکل یک اصالح رو به  4شده بودند وجود داشت. موج یلتشکپنج موج انگیزشی 

ABC  داده نزول رخ -1رخ داد نشان داد که:  5شاخته شده انجام شد و امتدادی که در موج پنجم از موج

به دنبال این  -3نزول دوم بازار را به کف جدید در اصالح سیکلی خواهد برد.  -2جبران خواهد شد. سرعتبه

یز با شکل احتمالی مثلثی وجود خواهد داشت که نیروی نزولی آخر اولین وخافتنزول ثانویه، دوران طوالنی از 

)حداقل با پنج موج( رخ خواهد داد  توجهقابلیک بازیابی  -4مرحله از اصالح سیکلی را تکمیل خواهد نمود و 

 بینی خواهد نمود.پیش را 1231نوامبر  –و بنابراین بازار گاوی مارس 

شده یلتشکنشان داده شد، از یک مثلث بزرگ  Cداده در موج امتداد رخ مشابه آنچه توسط Dموج سیکلی 

 بود:

 صورت زیر:اکتبر به 22در  22/141تا  1237اکتبر  12در  13/115مثلث با سه موج از  1موج 

A- 13/115  اکتبر 21در  12/137اکتبر تا  12در 

B- 12/137  اکتبر 25در  56/124اکتبر تا  21در 

C- 56/124  اکتبر 22در  22/141 اکتبر تا 25در 

 1237نوامبر  23در  54/112اکتبر تا  22در  22/141 -2

 1231ژانویه  12در  25/134نوامبر تا  23در  54/112 -1

 فوریه 4 در 13/117ژانویه تا  12در  25/134 -2

 فوریه 23در  16/132فوریه تا  4 در 13/117 -3

میل موج پنجم مثلث، حرکت نزولی اصالح های این مثلث بیش از سه موج نداشت. پس از تکیهپایک از یچه

 صورت زیر ادامه یافت:سیکلی به

 شده بود:یلتشکصورت زیر تر بهموج کوچک 5که از  Eموج سیکلی 

 مارس 13در  77/121فوریه تا  23در  16/132 -1
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 مارس 15در  44/127مارس تا  13در  77/121 -2

 مارس 23در  71/112مارس تا  15در  44/127 -3

 مارس 25در  37/114مارس تا  23در  71/112 -4

 مارس 31در  46/27مارس تا  25در  37/114 -5

در این نقطه به پایان رسید و بازار برای مرحله  1232-37اولین مرحله بزرگ از اصالح سیکلی بازار گاوی 

را به میزان  37/1232درصد از بازار گاوی  3/63صعودی بعدی از اصالح سیکلی آماده شد. این اصالح 

 نقطه از بین برد. 13/155

 XIاصل موج: بخش 

ها یکلسبینی حرکات قیمتی الزم است بدانید که در درون عنوان واسطه پیشدر استفاده از اصل موج به

صورت تر بههایی وجود دارند و آن سیکل یا زیر سیکل باید مطالعه شده و نسبت به حرکت گستردهسیکل

ی یا اصالحی در بازار گاوی اغلب به حدی مهم هستند که موجب صحیح شناسایی گردد. این مراحل زیر سیکل

 1231نوامبر  12تا  1231مارس  31شوند. اصالح قدرتمند اما زیر سیکلی اشتباه و تشخیص بازار خرسی می

موج مهم در مرحله اول آن داشت و بسیاری آن را یک بازار گاوی واقعی تصور کردند  5یک الگوی گاوی با 

های خرسی از سه مرحله تشکیل سیکل هایکنند(. در حالت کلی، صعودهای ممتد یا اصالح)هنوز هم می

 های خرسی ممتد در حرکات گاوی نیز صادق است.شوند و این قاعده برای اصالحمی

 مشخصات موج

دهند تحت تأثیر یک سری عوامل است که ممکن است مشخصه امواجی که یک حرکت ممتد را تشکیل می

نامربوط باشند. بررسی هر حرکت کامل در ظاهر نظریه جبری بودن سرنوشت که گستره  مجرب یرغد برای افرا

 کند. زمان کل سیکل نیز احتماالً ثابتداند تقویت مییمشده یینتعو هدف حرکات قیمتی را ثابت و از پیش 

تحت فرمان سرعت یا نرخ  آید. تغییرات در سیکل زمانی ظاهراًیر میمتغنظر است، اما زمان مراحل جزء به

بنابراین اگر بازار حرکاتی وحشی و سریع در یک مرحله داشته باشد، مرحله ؛ حرکت قیمتی است و برعکس

-1237خواهد بود. مثال: اولین موج اصلی از سیکل گاوی  ترکممتعاقب آن احتماالً شاهد بازاری با سرعت 
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شد. نقطه می 4/4ه حرکت کرد که متوسط هر هفته هفت 2درصد در عرض  111نقطه یا  41به میزان  1232

شد. مرحله نقطه در هر هفته می 3هفته حرکت کرد که  21درصد در  121نقطه یا  61مرحله گاوی دوم 

شد. نقطه می 1/1هفته حرکت کرد که متوسط هر هفته  131درصد در  131نقطه یا  111سوم یا نهایی 

د: کننی باال در انتهای یک حرکت بلند معمواًل سرعتی مشابه در موج اول در برگشت را تولید میهاسرعت

 یسه کنید.مقارا با حرکت بعدی در برگشت بازار در ماه آوریل  1231حرکت نزولی مارس 

رسد در برخی نقاط مشخص حجم نقش مهمی در حرکات قیمتی بازی کند. حجم نیز برای کنترل به نظر می

طور شود. مطالعه سیکل زمانی و سیکل حجمی گاهی اوقات بهتکمیل سیکل قیمتی منبسط و منقبض می و

ی موقعیت مارپیچ قیمتی مفید خواهد بود. حجم در موج سوم از سیکل تمایل به سازشفافچشمگیری در 

ی تغییرات قیمتدهد. با رسیدن کف سیکل حجمی، افزایش دارد و در موج پنجم نیز رفتاری مشابه نشان می

تواند موجب اعوجاج در امواج کوچک می عمقکمهای باال یا سهام غیرفعال با بازار آشوبناک در سهام با قیمت

اما این امواج حجمی در ؛ شوندهای موقتی را موجب مییتقطعشود که عدم شود و این اعوجاج به حدی می

تعیین زمان و جهت و حتی سرعت حرکت بعدی  تعیین گستره و زمان کامل شدن مراحل قیمتی و همچنین

رخ  1231خصوص در نوسانات سریع بازار مانند نوساناتی که در سال مفید خواهند بود. این تأثیر حجم به

ل های مراحهای حجمی و زمانی با مولفهبنابراین از همبستگی سیکل؛ ازپیش اهمیت خواهد داشتدادند بیش

شود چراکه الگوهای قیمتی و تمامی درجات حجم تحت فرمان یج کسب میمختلف حرکات قیمتی بهترین نتا

 یک پدیده اصل موجی دقیق هستند.

های پرطرفدار در اندازی مناسب حداقل دو نمودار از میانگینبهتر است شاگرد اصل موج برای داشتن چشم

اندازه کافی ی هفتگی، روزانه و ساعتی را رسم کرده و حجم آن را نیز نشان دهد. رنج هفتگی باید بههارنج

 گذارانیهاسرمی ماهانه نیز برای بسیاری از هارنجی ارزیابی کند، اما خوببهباشد تا تغییرات گسترده در روند را 

تر در جزئیات بهتر برای تفسیر درست رشد کخواهند بود. رنج روزانه با نشان دادن تغییرات کوچ توجهجالب

 ی مهم در روند ضروری است.هابرگشتسیکلی و برای تعیین زمان دقیق 

 نقاط بحرانی
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، بلکه برای تفسیر دقیق است گستردهتنها ابزاری ارزشمند و در مطالعات ساعتی نه شدهثبتای تغییرات دقیقه

دارهای ی در نموروشنبهکند و درنتیجه آن الگو زیادی حرکت میخصوص در مواقعی که بازار با سرعت بسیار به

بر در نمودار ساعتی اکت ظاهرشدهبنابراین مثلث کوچک ؛ شود بسیار مفید خواهد بودثبت نمی تربلندمدت

اکتبر را  11-12یافتگی آنی در حرکت نزولی را هشدار داد و ترس پویای امتداد، یک شتاب گیری یا 1237

و در  انددادهمراه آورد. در سایر نقاط بحرانی نمودارهای ساعتی بازهم ارزشمندی خود را نشان با خود به ه

برای نقد شدن قبل از رسیدن به آن  موردنظرشناسایی سقف عادی قبل از سقف غیرعادی و لذا انتخاب سقف 

ای یقهدقپنجر امواج د 1231که اولین مرحله ساعتی پس از شکست مارس این محضبه. اندبودهبسیار مفید 

 تشکیل شدند، تأییدی قوی مبنی بر تغییری مهم در روند به دست آمد.
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 XIIاصل موج: بخش 

مقاالت قبلی نظریه اصل موج را بررسی کرده و کاربرد آن در حرکات اصلی بازار را نشان دادند. هر چه 

های تر باشد، اثرات موجی با وضوح بیشتری مشخص خواهند شد. الگوی موجی میانگینبندی گستردهطبقه

سیکلی  طور صحیحی موقعیتبه –تایمز یا استاندارد استاتیستیکز یویورکنمانند داوجونز،  -قیمتی سهام جامع 

 کلیت بازار را نشان خواهند داد.

اشند ها بی شده از سهام بازار که مطابق با حرکات میانگینبخشتنوعهای یک فهرست بنابراین، خریدوفروش

 ها هماهنگ با کلیت بازار حرکت خواهد کرد.موجب کسب سود خواهد شد؛ چراکه ارزش بازاری مجموع آن

ی که به دنبال کسب حداکثر سود ایمن است، صرف خریدوفروش گروهی سهام بدون تحلیل اما برای کس

در  اهشرکتتوانند نشان دهند که برخی یر نخواهد بود. این مطالعات انفرادی سهام میپذامکانها آن تکتک

ر بهار د حال تجربه یک سیکل متفاوت از کلیت بازار هستند. نمونه برجسته این وضعیت سهم آمریکن کن

 بود. 1255

تاریخچه کامل رنج  21آیند، تحلیل آمریکن کن با اصل موج هستند. در شکل یمنمودارهایی که در ادامه 

است، نشان  دادهرخیعنی زمانی که سقف عادی  1235تا ژوئن  –شروع بازار گاوی  – 1232ماهانه از ژوئن 

نه را در پنج موج اصلی که یک حرکت سیکلی کامل داده شده است. این سوابق ماهانه جزئیات هفتگی و روزا

 توانند در داشتن دیدی بهتر به ما یاری رسانند.اند. این نمودارهای نسبتاً گسترده میاست خالصه کرده

 العملعکسدیگر، زمانی که عبارتیا به –شد شروع می 1231وقتی موج پنج اصلی و مهم از سیکل در می 

سابقه  22تر ضرورت یافت. شکل یقدقمطالعه رفتار بازار با جزئیات بیشتر و  -کامل شده بود IVموج اصلی 

میانی عبور کرد، بررسی  4که موج اصلی از موج دهد. پس از اینقیمتی هفتگی موج اصلی پنجم را نشان می

موج  5شروع شد و  1235مارس اهمیت یافت. موج پنجم میانی در  23ی قیمتی روزانه مطابق شکل هارنج

تکمیل شدند. این نقطه، سقف عادی را هشدار داد که متعلق به حرکت گاوی اصلی در  1235فرعی تا ژوئن 

 بود. 144آمریکن کن به میزان 
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یافت که  گسترش 1235در اوت  136-137به  العملعکسپس از سقف عادی سیکل گاوی در آمریکن کن، 

داد. را شکل می Bرخ داد که موج  1235در اکتبر  142-151پس یک صعود به داد. سرا تشکیل می Aموج 

حرکت میانی گسترش یافت و  5بلند در  Cسقف غیرعادی و پایانی را تشکیل داد. از آن نقطه موج  Bموج 

 پایان یافت. 66در مقدار  1237در دسامبر 

 

 24و  23، 22، 21ی هاشکل
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هم های سیکلی آن سیتموقعشمگیر بین گذار باید متوجه تفاوت چدر زمان سقف عادی آمریکن کن، سرمایه

های صنعتی را ببینید. در این شکل خطوط روند امواج اصلی و مهم میانگین 24شد. شکل با کلیت بازار می

، آمریکن کن در مراحل پایانی یک سیکل گاوی )موج پنج 1235شده است. در مارس داوجونز نشان داده

یت بازار در حال شروع موج پنج اصلی بوده و هنوز به دنبال تجربه میانی از پنج اصلی( بود. از سوی دیگر کل

هرگونه  -1گذار بلندمدتی در آمریکن کن متوجه شد: ، سرمایه1235کردن امواج میانی صعودی بود. در ژوئن 

کلیت بازار سودی بیشتر با ریسکی کمتر نسبت به این  -2رشد بیش از این برای سهم نامطمئن خواهد بود و 

 درصد رشد کرد. 65نقطه یا  11خواهد داشت. از آن نقطه کلیت بازار سهم 

 


