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مقدمه:
تنها محتوا اموزش ی کی دن ایرا بران س ک ن و یو دن دس تره تامیی تحلیل را
تریدن ها قران داند ک تاب چاپ ا نیل  ،1990کی توس آ اقان دادتس تر ترتمی ش د
بد چشم داشت دن دستره هم انی قران ترفتی است .بید ها با شناخت ال و هان
تدید توس آ خالن ایک س ک اقان تلک نیلی  ،باعث ش د عد ان کی خود نا دن ایک
س ک اس تاد میدانس تک تر کش ی محتوا کنند بران برتذانن کاله با ش هریی هان با
((بی غیر از اقان حس یک حیدن ون ))،لذا تر ما تص میم ترفت خال موتود دن ایک زمینی نا
برطرف کرد هرچند ایک خال تزئی اس ت دن برابر زحمت اقان دادتس تر هی لی
ایک خال تزئی ،مهم کانبردن اس ت ،باتوتی بی فرا انی تکران ایک ال و ها دن ن ند
قیمت دن چند سال اخیر .همچنیک بران حفظ ابر ن ایک س ک غنی دقین از تزند
ایک بی ظاهر اس اتید کی اعمال نفتان خود ناقض اموزش ابتدای ی نیلی اس ت؛ کی دن
اب ت دا م ی وی د؛ اس ت ادن دن ای ک س ک ب ران ت م ا زن دت ی ک اف ی
است.

محمد طاها ننج ر شیرازن – ع دهللا بیک محمدن

کانترک تینگ اکسپندینگ:
اتر مثلث ی با موج  aبزنگ شر ع شود موج  bدن ایک مثلث مم کک اس ت تا  %30از موج a
حرکت کند از نظر زمانی نت وا موج  bنا بی عن وا یک موج  bاز زی زاگ شناخ ت زیرا
از نظر زمانی کوچ ک تر از هر د م وج  c aباشد امواج  e-cاب

ش انن کوچ ک تر

از موج  aباشند موج  dبزنت ت ر از موج  bباشد ایک مثلث نا ک انترک ت ینگ مین امیم.
اتر مثل ث با موج  aکوتا شر ع شود موج  bمیت واند بی بزنتی  %138از موج ق
از خود نا بازتشت کرد بی ترتی ب امواج  e – cاز موج  aاب شانن بزنت تر ش
موج  dاز موج  bکوچک تر شود نا مثلث اکسپندینگ مینامیم.

ل
وند

اکسپندینگ

موج  aکوچک تریک موج مثلث است ،موج  cمیت واند %101
تا  %161.8از موج  aقران ب یرد موج  eمیمو بی ک %101
تا  %161.8از موج  cمی اشد  ،لی همچنیک میتواند تا %261.8
از موج  cنیز حرکت کند.
موج  bزما بیشتر بلند تر از موج  dمی اشد هر نوع بخش یزتی
یچدتی دن ایک د موج مجاز می اشد باید دانان تنا ب باشند.
با توتی بی ذات نامحد د بود ایک نوع مثلث،نانش بی بی ر
ایک مثلث م یتواند حداقل  %50تا ح داک ثر %261.8از بل ند
تریک موج اقع شود.

کانترک تینگ

دن ایک مثلث بزنت تریک موج  ،موج  aمی اشد موج  cباید کوچک تر از
موج  aموج  eباید کوچک تر از موج  cباشد.
موج  bباید کوتا تر سریع تر از موج  dباشد.
موج  cمیمو  %61.8از موج  aموج  eمیمو  %38.2از موج c
می اشد ،بران ام واج  d-bنم ی ت وا نس ت داخلی خاص ی بیا کرد
فق آ باید موج  bکوچ ک تر سریع تر از موج  dباشد.
موج  eمیتواند تاهی ب زنگ تر از موج  dباش د اتر  eکوچ ک تر از
 a-cقران ب یرد بی هر صونت  d-bباهم تن ا ب داشی باش ند.
نانش بی بیر ایک مثلث با توتی بی ذات نامح د د ،میتوا بی بزنتی
 50%تا  %261.8از بلند تریک بخش مثلث باش د.
موج  dمیتواند از موج  cیا کوچک تر باشد یا بزنت تر .

مثلث خنثی

در این مثلث بزرگترین موج ،موج  cمیباشد و امواج  a-eمیل
به برابری قیمتی دارند ولی کامال برابر نیستند که موج بزرگتر
از بین این دو را امواج  b-dمشخص میکنن  ،حداقل امواج a-
 eباید  %38.2تا  %72-%61.8از موج  cباشند.
در این مثلث میتوان حالت معکوس نیز بین  b-dرخ دهد به این
صورت که اگر  bاز  dکوچک تر شود موج  aاز  eبزرگتر
میشود همچنین حالت برعکس آن،اگر  dاز  bکوچتر شود موج
 eاز aبزگترمیشود .امواج  e-aبا نسبت داخلی  %61.8باهم
مرتبت هستند.
رانش پسامثلثی حداقل  %50از موج  cو حداکثر  %261.8از
آن موج میتواند باشد با توج به ذات نامحدود بودن مثلث.

ترمینال با موج  3ممتد

این الگو را در کتاب مستر که
قبال توسط آقای دادگستر
ترجمه شده است در صفحه 6
فصل  ، 5استثنای دوم قانون
امتداد ؛ بهش اشاره شده ولی
تصویری برای معرفی این
الگو در کتاب ارئه نشده است
.

ترمینال با موج 5ناقص

راجع به این الگو در کتاب مستر اشاره ای
نشده است ،موج 3موج ممتد الگو میباشد و
موج  4تا  %61.8تا  %99از موج  3را
میتواند اصالح کند و موج  4باید بزرگتر از
موج  2باشد وموج  5حداقل %38.2از موج
 1باشد .و از دو موج 1و 3نیز نباید پیچیده تر
باشد .و موج  2میتواند تا  %99ازموج یک
را بازگشت کند و و فقط بین امواج باید قانون
همسانی وجود داشته باشد و لی قانون خاصی
در مورد مصرف زمان در امواج 2و 4الزم
نمیباشد.

نکات :
با توجه به مثلث های اکسپندینگ و کانترکتینگ و خنثی و دو الگو ترمینال که در
این جزوه معرفی شدن شباهت بسیار زیادی به نوع رفتار های شتابدار استاندارد
دارند یعنی موج  cهیچ زمانی کوچک ترین موج در بین  a-eنخواهد بود همانند
رفتار موج  . 3با معرفی دو الگو ترمینال اشکال واقع گرایانه این رفتار موجی
تکمیل شده و انواع الگو های ترمینال برابر با انواع شتابدار ها شده است.
تصاویر آمده در این جزوه فقط خاصیت معرفی اولیه دارند لذا باید الگو ها در روند
مطابقت با مطالب بیان شده ذیل الگو های معرفی شده داشته باشند نه مطابقت شکلی.
تنها تفاوتی که میشود این الگو ها را در زمان تکمیل موج  cتشخیص داد  ،مقدار
مصرف زمان موج  bمیباشد که اگر کوچک تر از هردو موج  a – cنشان دهنده
این است که شما با یک مثلث یا یک ترمینال مواجه هستید و موج  dبرای هم پوشانی
با  bاصالح خواهد کرد زیرا در اموج شتابدار استاندارد و زیگزاگ ها و تخت ها
هیچ زمانی موج  2یا  ،bکوچک تر از موج قبل یا بعد از خود نمیشوند.
تا به این مرحله معرفی الگو ها (چه در کتاب مستر چه در این جزوه) تمام الگو
های قابل تشکیل و قانونمند معرفی شدند و زنجیره آنها تا به اینجا تکمیل شده است.
و از این مرحله به بعد برای مطالعه الگو های دیامتریک و سیامتریک باید به خوبی
الگو های معرفی شده و نوع رفتار پس ساخت منطقی آنها هارا باید مسلط باشید به
این دلیل که نوع شناخت دیامتریک و یا سیامتریک به این گونه است که اگر رفتار
موجی مطابق با الگو های معرفی شده نباشند پس ما با یک سیامتریک یا دیامتریک
مواجه میباشیم و تنها تضمینی که صحیح بودن شناخت دیامتریک و سیامتریک دارد
تسلط به الگو ها و قوانین پس ساخت است .لذا تا زمانی که تسلط الزم را کسب
نکردید این دو الگو را مطالعه نکنید زیرا با ضرر های غیر قابل جبران مواجه
خواهید شد.

دیامتریک

:3 = :F3-:c3-:c3-:?3-:?3-:?3-:L3

در حین تعقیب روند یا تحلیل الگو های پیشین اگر سه موج اول الگو با قوانین زمانی ،فلت مطابقت نداشت
و یا با هر قانونی از الگو های معرفی شده نه دارای استقالل قوانین و همزمانی قوانین نبود و مطابقت
نداشت و شامل قوانین استثناء نیز نمیشد و یا مطابقت رفتاری پس ساخت منطقی با الگو درحال شکل گیری
نداشت و قیمت دوباره برعکس شد .و میل به برابری زمانی بین سه موج اول یا امواج مجاور مشهود بود
میتوان نتیچه گرفت که ما با یک الگو دیامتریک مواجه هستم که داری هفت موج میباشد در الگو دیامتریک
امواج میل به برابری زمان مصرفی بین امواج مجاور وجود دارد ولی نوسان قیمت بین امواج میتواند
متفاوت باشد ولی در سیمتریک(الگو بعدی) هم در زمان و هم در قیمت امواج میل به برابری دارند .انحراف
زمانی بین امواج الگو دیامتریک میتواند بین  %161.8تا  %61.8از موج مجاور خود باشد و میتواند یک
یا دو موج ،زمانی کمتر یا بیشتر به خود اختصاص دهند و در این الگو موج  dکوچک ترین موج در نوسان
قیمت میباشد ولی نه در زمان .این الگو میتواند اشکال ظاهری متفاوتی به خود بگیرد ولی معموال این الگو
یا میتواند حالی انبساطی قبل از موج  dو حالت انقباضی بعد از موج  dیا حالت انقیاضی قبل از موج  dو
بعد از آن حالت انبساطی داشته باشد قبل و بعد از موج  dمعوال داری ریوارس میباشد.

سیمتریک

:3 = :F3-:?3-:?3-:?3-:?3-:?3-:?3-:?3-:L3

در حین تعقیب روند یا تحلیل الگو های پیشین اگر سه موج اول الگو با قوانین زمانی ،فلت مطابقت نداشت و یا با هر
قانونی از الگو های معرفی شده نه دارای استقالل قوانین و همزمانی قوانین نبود و مطابقت نداشت و شامل قوانین استثناء
نیز نمیشد و یا مطابقت رفتاری پس ساخت منطقی با الگو درحال شکل گیری نداشت و قیمت دوباره برعکس شد .و چهار
موج اولیه و یا امواج مجاور میل به برابری زمانی و قیمتی داشتن بر خالف دیامتریک که فقط در ،برابری زمانی بود
سیمتریک ها میل به برابری در هر دو بُعد قیمتی و زمانی دارند میتواند در هر بُعد بین  %161.8و  %61.8امواج با
امواج مجاور خود در نوسان باشند یک یا دو موج میتواند در این الگو در بُعد قیمتی و زمانی بزرگتر از امواج در الگو
باشند .و موج  eنمی تواند کوچک ترین موج الگو باشد و نقش معکوس کننده حالت که در دیامتریک بر عهده موج  dبود
در این الگو بر عهده موج  eمیباشد زیرا اگر امواج دقیقا د ربعد زمان و قیمت برابر شوند الگو یک الگو در جهت نوسان
بر دو خط موازی خواهد بود که این موضوع خیلی بعید است لذا برای امواج تعریف برابری در چارچوب انحراف
مقدرای  %61.8-%161.8در بُعد قیمت و زمان در نظر گرفته شده است که این موضوع در الگو دیامتریک نیز در
بعد زمان که از باید های الگو دیامتریک است در نظر گرفته شده است لذا هرشکل ظاهری میتواند این دو الگو دیامتریک
و سیمتریک به خود بگیرند فقط باید توجه شود که بند به بند و مو به مو مطابق مکتوبات ذیل آنها رفتار کنند لذا تصاویر
آمده در این جزوه فقط خاصیت معرفی ظاهری اولیه دارند هرچند امکانش نیز هست که دیامتریکی یا سیمتریکی مشابه
به این تصاویر پیدا کنید.

سیامتریک ها و دیامتریک ها میتوانند به تنهایی در امواج 2و4و  bشکل بگیرند و نیز میتوانند بخشی از
یک الگو غیر استاندارد نیز باشند که بخش الگو های غیر استاندارد جدول  4 -3در کتاب مستر در صفحه
( 4-3ترجمه ناصر دادگستر) به این صورت اصالح میشود:

:32++x:c3(s6)++:34
:33++x:c3(l7)++:33
:32++x:c3(?5)++32++x:c3(?5)++:3
 2میتواند هر الگو تخت  ،زیگزاگ  ،دیامتریک،سیامتریک یا مثلث به غیر از انقباضی باشد (وقتی x:c3
بزرگتر از  :3قبلی است  ،یک زیگزاگ نمی تواند قبل از  x:c3رخ بدهد).
 3میتواند یک تخت  ،مثلث  ،دیامتریک و سیامتریک باشد(.اگر نخستین  :3الگو مثلثی است ،بایستی غیر
از مثلث انقباضی باشد).
 4میتواند هر الگوی تصحیحی استانداردی باشد((دیامتریک و سیامتریک و مثلث های معرفی شده در این
جزوه نیز الگو های استاندارد میباشند)) .
 x:c3 5میتواند بزرگتر یا کوچکتر از  :3قبلی باشد.
6

 x:c3باید کوچکتر از  :3قبلی باشد x:c3 7 .باید بزرگتر از  :3قبلی باشد.

{  sمخفف  smallerو  lمخفف  largerمیباشد .عالمت سوال ؟ در پرانتز ها به معنی سایز میباشد}

مقدار حرکت بعد از تشکیل یک الگو دیامتریک یا سیامتریک بستگی به موج درجه باال تر خود
دارد و نیز بستگی به موقعیت قرار گیری در الگو و لذا حرکت پسا الگویی خاصی نه میتوان و
نه داری چارچوب قانونی خاصی است و نه نیاز است که برای این دو الگو طرح کنیم.

