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:مطالب زير در اين مقاله پوشش داده ميشوند
 الگوي زيگزاگ5- 3ساختار •
الگوي زيگزاگ و شكست خط روند•
 تكنيكيالگوي زيگزاگ و بررسي•

الگوي تصحيح روش زيگزاگ

.5- 3اصول الگوهاي زيگزاگ و ساختار -1
مرحله اول  (Aموج اوليه .  مرحله اي بازار در خالف جهت روند است2گوي تصحيح روش زيگزاگ يك حركت ال

.كامل ميشود، بر خالف روند حركت ميكنند) مرحله دوم موج (Cكه بوسيله موج ) موج
پوزيشن ميكنند و  بر اساس خط روند اقدام به باز كردن  Aعمالً تعداد زيادي از معامله گران، با پايان يافتن موج 

و تعداد زيادي از  كه بر خالف بازار است معامله گران را با مشكل موجه ميكند C آغاز ميشود اما موج دوم Bموج 
.حدهاي ضرر در معامالت فعال ميشود

مالحظه  A-B-Cبا يك الگوي زيگزاگ  دقيقه 60در زير نمودار دالر آمريكا به فرانك سوييس را در چارت 
، بسياري از معامله گران معامله هاي )Aموج (فيبو سرازير ميشود% 38,2وقتي كه قيمت به سمت سطح .ميفرماييد

موج ( صعود ميكند 1,3120بعد از آن قيمت موقتاً به سطوح باالتر يعني .  باز كرده بودند1,3080خريد خود را از 
B ( 1,2975اما بعد از آن به سمت)  موجC (سقوط ميكند.

. برابر است A با موج  Cموج .  پيپ بسنه شده اند105ها با حد ضرر كمتر از تمامي معامله 



تقسيم ميشوند، در  مقياس امواج كوچكتر 5 به C و A، موج  A-B-Cطبق نظريه امواج اليوت در الگوي زيگزاگ 
. موج تقسيم ميشود3  به خود به  Bصورتيكه موج 
 برابر 1,38 يا A اغلب برابر موج Cهمچنين، موج .  معموالً در مقياس هاي كوچك تر ديده ميشود5- 3اين ساختار 

 ميباشدA برابر موج 0,618 و يا Aموج 

الگوي زيگزاگ و شكست خط روند-2
اما شما . خالف خط روند گسترش ميابد، كه اغلب باعث شكست خط روند ميشوديك الگوي زيگزاگ اغلب در جهت 

قادر به دانستن اين موضوع نيستيم كه شكست خط روند، به معني بازگشت قيمت است يا فقط يك تصحيح الگوي 
! زيگزاگ

 استفاده شده RSIزاگ و در زير نمودار روزانه فرانك سوييس به دالر آمريكا را ميبينيد كه در آن از نشانگرهاي زيگ
 رسيده است اما در اول 1,2770 به 1,2740 آگوست قيمت به خط ترند واكنش نشان داده و از 12در . است

درست بعد از اينكه الگوي زيگزاگ .  سقوط كرده است1,2240سپتامبر خط حمايت ترند را شكسته و به سمت 
. صعود كرده است1,3280تشكيل شد، قيمت در جهت خط روند تا 



الگوي زيگزاگ و بررسي تكنيكي- 3
ند در زمان ظاهر شدن اين الگو به ما كمك كند كه آيا اين يك تصحيح زيگزاگ  ميتواRSIواگرايي بين قيمت و 

!!است يا بازگشت قيمت و شكسته شدن خط روند است؟
.  به ما نويد يك تصحيح و تشكيل الگوي زيگزاگ را ميدهدRSIدر چارت باال يك واگرايي صعودي بين قيمت و 

.ند ما را در شناسايي اين الگوي تصحيحي ياري كنند هم ميتوانStochastic و MACDنشانگرهايي مانند 

:سوال و جواب

در متن چند سوال نامربوط به بحث پرسيده شده بود كه اگر كسي مايل بود ميتواند فايل پي دي اف را : توضيح 
.در ضمن متن سوال و جواب ها بسيار ساده ميباشد. مالحظه كند

 صبر كنيم و بعد وارد B چيست؟ آيا ما ميتوانيم تا باالرفتن قيمت از موج Cج  ايده آل ترين سطح ورود در مو:سوال
پوزيشن شويم؟

 شود و ديگر C برابر موج A، جايي است كه موج Cيك نمونه بارز براي ورود به پوزيشن در محل اتمام موج : جواب
ت مداوم جهت بازار را در نمودارهاي البته شما بايد به صور. اينكه واگرايي خوبي بين قيمت و نشانگرها ديده شود

.تايم باالتر در نظر داشته باشيد كه اين خود بهترين نشانگر است

آيا ميتوان اين الگوي زيگزاگ را به عنوان اتمام موج سوم اليوت دانست؟: سوال
 اليوت همراه  درصد بوجود ميايد كه اين موج زيگزاگ، با اتمام موج سوم50 به 50در اين حالت يك شانس : جواب

.شود اما من همچنان واگرايي بين قيمت و نشانگرها را براي شناسايي اين حالت توصيه ميكنم

در نمودارهاي فرانك كه شما در سايت قرار داديد، هر بار استاپ الس ما خورده است، آيا راهي براي فرار از : سوال
عامله شد؟اين موضوع وجود دارد؟ آيا ميتوان بدون استاپ الس وارد م

.رفتار زيگزاگ به عنوان يك شيطان اجتناب ناپذير در بازار است: جواب
. در هر شرايطي بايد براي معامالت گذاشته شوداستاپ الس

اما در كدام تايم فريم براي معامله در بازار ارز مناسب است؟. ابزار بسيار سودمندي استنشانگر زيگزاگ : سوال
من به شخصه . االيي كه دارد به شما پيشنهاد ميدهد كه در هر تايم فريمي معامله كنيدفاركس با پتانسيل ب: جواب

. ساعته را ترجيح ميدهم4تايم هفتگي، روزانه و 

1من چگونه ميتوانم موج اول را تشخيص دهم؟ آيا ميتوانم از فيبوناچي بازگشتي براي تشخيص در تايم : سوال
ساعته و يك روزه استفاده كنم؟

.بله، فيبوناچي يك ابزار خوب براي تشخيص هر دو موج ميباشد كه ميتوانيد در هر تايم فريمي استفاده كنيد: جواب


