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 درس اول

 
         مفهوم كلي :معرفي  - 1.1

 
اميلتون بلتون اين موضوع رو تشريح ه .در حقيقت اليوت ويو يك پيش بيني است

  .مي كند
برگشت انرا تشخيص  توسط نلسون اليوت كشف گرديدكه حركت و اصل امواج
  .مي دهد

در بازار با ساختار  اليوت در اطالعات بازار سهام كشف كرد كه تغييرات قيمت
مي  خاصي انجام مي گيرد كه در واكنشهاي چرخشي يك اهنگ اصلي را دنبال

اليوت . ز اين كشف ، او سيستمهاي منطقي بررسي بازار را توسعه دادا. كند
اين امواج . موج مجزا كه در بازار سهام تكرار مي شدند را ترسيم نمود نوع 31

او مسيرها را تعريف ، . تكرار در زمان و يا دامنه خاصي ندارند هيچ الزامي براي
تارها به يكديگر متصل مي توصيف كرد كه چگونه اين ساخ او. ترسيم و نام نهاد

قابل پيش بيني بزرگتر به يكديگر متصل مي  شوند، چگونه انها در يك الگوي
همينطور در مورد الگوهاي ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ   .بزرگتر و بزرگتر شوند وّ

فرمها كه  بطور خالصه اصل امواج يك مجموعه از مسيرهاست ويك تفسير از اين
 توصيف اليوت. ار اتفاق افتادهشبيه همه مسيرهايست كه تا بحال در حركت باز

اليوت . تشكيل شده از يك سري قاعده تجربي راهنما براي تغييرات بازار
براي بازار را مطرح نمود كه حاال بنام اصل امواج اليوت ناميده  پيشگوئي قيمت

 .مي شود
 

                                                                     تاريخچه  كوتها  - 1.2  

،  اصل امواج نخستين .ــــــــــ هر چند اين بهترين ابزار فوركست موجود است
بـا . ان يك توضـيح جزئيـات چگـونگي رفتـار بـازار اسـت .يك ابزار فوركست نيست

رسيدن به تسلسل رفتار و سپس احتمال  اينحال ، ان توضيحات سهم بزرگي در
زمينـه سـاز مفهـوم  صهل امهواجا مفـاهيم اوليـه از. مسيرهاي بعدي داراسـت 

اين مفهوم زمينه ساز نظـم فكـر ويـك دورنمـاي كلـي بـازار . است اناليز بازار بوده
در شناخت و پيش بيني تغييرات مسير تقريبـا ييـر  مي باشد، بهرصورت دقت ان

. عمل مي نماينـداصل امواج مردم طبق خيلي جاها و خيلي از. قابل باور است
  .اســت كــه بيشــتر اينمنــين عمــل مــي كنــدبــازار ســرمايه جــايي  امــا

درجه تراكم قيمت بـازار .از اين قاعده پيروي مي كند براستي بازار سرمايه بسيار
كه اين ارزيـابي ايسـت . قابليت براي ان قائلند يك هدايت و مقداريست كه مردم

بوجود اورده است بهر صورت اين بحـ   كه در حقيقت انقالبي در علوم اجتماعي
تئوريهـايي دارد در خصـوم مفهـوم الگوهـايي كـه  اليـوت  ي ديگريسـتبراي وقت

تفصــيل ايــن موضــوع را در  كشــف كــرده ، مــا مــي خــواهيم معرفــي وشــرح بــه
كنيم كه الگوهـا را  تا ان زمان به اين بسنده مي .توضيح دهيم31تا  31درسهاي 



مختلـف از  ايلب اشخام مـي خواهنـد چنـد بيـان .توضيح دهيم31تا  3در درس 
 وقعيت اليوت بازار بشنوندمخصوصا وقتـي بـا عجلـه ، مطالعـات كارشناسـان رام

ــــــــــد ــــــــــي كنن ــــــــــ  اوري م ــــــــــان روز جم ــــــــــه در پاي   .عجوالن
توانـد از داشـتن چارتهـا روي دو انـدازه  بهر صورت بسياري از بال تكليفي ها مـي

قائـده هـاي خطـوط راهنمـا  و مواظـب پيـروي از. حسابي و نيمه لگاريتمي باشد
 در اين مبح  باشيد laid down چون

 
  اصول اصلي - 1.3 

معني دار توليد و توليد  ـ در قوانين امواج ، هر تصميم بازار بوسيله اطالعات
لحظه يك تاثير بر  در( خريد يا فروش)هر تراكنش. اطالعات معني دار مي نمايد

 زنجيروار باع  بازار وارد مي كند، ارتباط اطالعات تراكنشهاي سرمايه گذاران
و  اين حلقه بازخورد حاكم بر ماهيت كلي است.ديگر رفتارهاي بازار مي شوند

 بااينكه او اين ماهيت را دارد الگوها را مي سازد ، بطوريكه الگوها تكرار مي
  .گردندوداراي مقدارهاي قابل پيش بيني هستند

وضعيت و اتفاقات خارجيست اما درزمانهاي  بعضي اوقات نمودهاي بازار بازتاب
پندارند به سبب وضعيت هاي بازار  ديگر كامال جدا از انمه كه بيشتر مردم مي

اين حركت خطي .دارد دليل انست كه بازار قانون مخصوم خودش را.مي باشد
مي  نيست كه هر شخص در زندگي روزمره تجربه كنديا بطوريكه بعضي تعريف

حال حركتهاي ان با اين.كنندبازار ماشين توليد نوسانات با اهنگ چرخشي نيست
  .بازتاب با قاعده را مي سازد يك

الگوهايي ازحركت هدايت شده  امواج.اين بازتابها در امواج اشكار مي شوند
بيافتددرقانون  هستندبطوردقيقتر يك موج با هرالگويي كه بطور طبيعي اتفاق

  .توضيح خواهيم داد1-3امواج وجوددارد،اين مبح  رادردرسهاي
 
  ج الگومو پنج ــــــــ

 
موج قابل شناسائي تشكيل مي شوند سه موج ار  1نهايتا از  در بازارها حركت

از  4و  2موج جبراني بنامهاي  2شوند انها بوسيله  ناميده مي 1و 1،3اين امواج 
قط  كننده يا جبرني كه براي الگو  موج3-3يكديگر جدا مي شوند در شكل 

  .هستند را مي بينيد

اصلي را تعيين نكرده بود اما اين مضوعي انكار ناپذير  موج1اليوت الگوي .ان.ار
موج اصلي در يك نگاه  1است در يك محلي از  در هر زماني بازار ممكن.است

موج اصلي حركت مهم بازار است  1كلي تر از روند شناسائي شود چون الگوي 
 .و الگوهاي ديگر در داخل ان تشكيل مي شوند
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حركـت  امواج. حركت و اصالح كننده. در اينجادومدازتوسعه امواج گفته مي شود 
موج ساختاري مي باشددر صورتيكه امواج اصالحي داراي سـاختار سـه  1داراي 

و حركتهـاي هـم  3-3مـوج اصـلي شـكل  1مد حركت بوسـيله .باشند موجه مي
حركت خوانده اين ساختار .  1و  1،  3موجهاي  بطور مثال.مسير شكل مي گيرد

مد اصالح بوسيله جبران كننده ها  .مي شود چون انها قدرت حركت بازار هستند
ايـن . هسـتند 3-3در شـكل  4و  2معكوس شكل مي گيرد كه شـامل موجهـاي 

 ساختار جبراني ناميـده مـي شـود چـون انهـا بخشـي از مسـير را بازگشـت يـا
بدينسـان دو گونـه . نندانتقالي را كه موجهاي حركت ايجاد كرده را تصحيح مي ك

  .مختلـف در سـاختار و صـورت انهـا در تمـامي ايـن درس وجـود دارد اساسـي و
 درمجلـه3111و بار دگـر در مقـاالت منتشـر شـده  اصل امواج او 3111در كتاب 

Financial World سهام داراي يـك حركـت اصـلي  اليوت اشاره مي كندبازار.ان.ار
موجـه را مـي  1وج روبـه پـايين يـك سـيكل موجه رو به بـاال و سـه مـ 1يا الگوي 

 مشـاهده 3-2موجه رو بـه پـايين را در شـكل  1موجه رو به باال و  1سازدالگوي 
   .                                                                         مـي كنـيم

 

 

 

 

 



   
 

ــك ســيكل كامــل شــامل  ــه 1ي ــوج مــي باشــدكه شــامل دو مرحل اساســي  م
زير موجهاي ان با عدد مشخص ( هم خوانده مي شود 1كه )مرحله حركت.است

كه داراي زير موجهـاي ( هم خوانده مي شود 1كه )مرحله اصالحي  مي شوندو
بـراي موجهـاي حركـت  1 4 1 2 3بترتيب . گردند است كه با حروف مشخص مي

  .3-2بــــــراي موجهــــــاي اصــــــالحي در شــــــكل  a b c و
كامـل مـي شـود و سـيكل دوم شـبيه بـه  3-2موجـه شـكل  1در نهايت سـيكل 

دوم ايـاز ( اصـالحي)مـوج رو بـه پـايين  1و ( حركت)روبه باال  موج 1سيكل اول با
موج اصالحي ،كـه  1موج حركت مي باشد و  5 سومين حركت شامل. مي گردد

ايـن . بزرگتر را كامل مي كننـد اين سيكلها سه موج حركت از يك ساختار موجي
  .مي بينيد( 1)با برچسب  3-1نتيجه رادر شكل 

  

   
 

 

 



 
ساختار بزرگتـر يكـي از  حركت نزولي اياز مي شود در( 1)در باالترين نقطه موج 

. به باال هستند سه موج ، اين سه موج بزرگ رو به پايين قرينه موجهاي بزرگ رو
 توضـيح داده شـده 3-1در شكل . كامل شده اند 3-1نتيجه اين سيكل در شكل 

از مـوج حركـت و هـر سـيكل كامـل شـامل بخشـي از يـك نسـخه  كه هر بخـش
يـك تصـوير  3-1شـكل : ايـن يـك واقعيـت اسـت   .باشـد كوچكتر از خـودش مـي

در . نيز هممنين جزئي از يـك سـيكل بزرگتـر مي باشد و اين 3-2بزرگتر از شكل 
سـيكل تشـكيل شـده انـد  هـر مـوج بـه زيـر موجهـاي كـه خـود از يـك 3-2شكل 

 a نقاط اصالحي 4 و 2هر زير موج مانند  ... كدام از ان موجها تقسيم شده و هر
b c ميكروسـكو   اگر در زيـر يـك 3-1در شكل ( 2)و ( 3)موجهاي . را دارا هستند

 همه اين اشـكال توضـيح پديـده. هستند[ 2]و [ 3]نگريسته شوند خود يك موج 
  .دائمي از يك تغيير با درجه متفاوت از بازار مي باشند

 
  :                                                       ضهرور  احهيطر1.5
 

مـوج از  1ساختمان تركيبي بازار چنان است كـه در مـوج از يـك درجـه خـام بـه 
مـوج بـا سـايز  14مـوج در حقيقـت از  1درجه كـوچكتر تقسـيم مـي شـود و ايـن 

موجها از هر اصل امواج بازتاب اين واقعيت است كه . تشكيل شده است كوچكتر
هميشه تقسيم و باز هم به درجه هاي كوچكتر تقسيم مـي  درجه در هر سري

ـــواج ، ـــن ام ـــه اي ـــان هم ـــازند شـــوندو همزم ـــي س ـــر را م ـــواج بزرگت   .ام
مـوج اسـتفاده كنـيم ،  بعنـوان دو 3-1بهر حال مـا مـي تـوانيم از سـاختار شـكل 

اشـاره مـي  بـه انموج در اتصال با يكديگر يك بزرگتر را كـه مـا  14هشت موج از 
ـــــــــــــــــــــــيم را مـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــازد   .كن
در شـكل [ 2]مـوج  حال مشاهده مي كنيم كه در داخل الگوي اصالحي هممون

 موج هممون 1 4 1 2 3موج  1كه رو به پايين هستند شامل  c و a موجهاي 1-3
(b)  مـوج 1كه بسمت باال شامل a b وc ايـن يـك وافعيـت را اشـكار . مـي باشـد

هميشـه رو بـه بـاال نيسـتند و موجهـاي اصـالحي كه موجهاي حركت  مي سازد
حالت يك مـوج يـك مسـير مطلـق نيسـت . نمي كنند هميشه رو به پايين حركت

چهار استثنا كـه جـاي ديگـر در ايـن درس  بغير از. اما در كل مسير خودش را دارد
وقتيكـه رونـد در ان مسـير بـا  ( مـوج1)بحـ  خـواهيم كـرد امـواج بـه مـد حركـت 

وقتيكـه رونـد در مسـير  (موج يا تغييـر مسـير 1)وده و مد اصالح موجهاي بزرگتر ب
 موجهاي حركـت هسـتند در c و a موجهاي. مخالف مي باشدتقسيم مي شود

را اصـالح مـي  (a) اصالح كننده مي باشدچون موج (b) موج[ 2]روند مسير موج 
،  امهواج اصهل بطـور خالصـه اسـاس گـرايش. مـي باشـد[ 2]موج  كندو مخالف
 مـوج و واكـنش 1يك مسـير بـا يـك رونـد بـزرگ توسـعه داده شـده بـا  حركت در

  .مخالف ان با سه موج در همه اندازه هاي روند مي باشد
 

امـواج  براي اين درس ، همه امواج نرمال با اعداد و حروف داخـل دايـره و :نكت *
 نگـاه 3-4به شكل  .اصلي با اعداد و حروف داخل براكت نمايش داده مي شوند

فرم مثالي اندازه مسير حركت و انتقـال ان در يـك مرحلـه بزرگتـر را نشـان  .كنيد
در هـر بـازاري وجـود داردو  كـه اصهل امهواج اين مثال نتيجـه شـده از. دهد مي

  .موجها به زير بخشهاي كوچكتر تقسيم مي شوند را نشان مي دهد



    
 

 
                                                          امهواج شهاار  - 1.6

  : تعــــــــــــــداد امــــــــــــــواج در هــــــــــــــر درجــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــالح + حرك ــــــــــــــــــــيكل= اص   س
  2=  3+  3مــــــــــــــــــــوج  بزرگتـــــــــــــــــــرين

  1=  1+  1بزرگتـــــــــــــــــــــــــرين زيرمـــــــــــــــــــــــــوج 
  14=  23+  31زيرمـــــــــــــــــــــــــوج بعـــــــــــــــــــــــــدي 
ــــــــــــــــــــــــدي  ــــــــــــــــــــــــوج بع   344=  11+  11زيرم

 
هيمكـدام از ايـن دو شـكل و  3در درس  3-1و  3-2هممنانكـه مـي دانيـد تصـوير 

موج رو بـه 5) موج 1همانطور كه در قبل امده هر . نيستحالت نهايي  3-4شكل 
مـوج از  يك سيكل را كامل مي كنندو اينها دو( موج رو به پايين يا اصالحي1باال و 

 تا زمانيكه پيشـرفت ادامـه دارد، حركتهـا در. سيكل با درجه بزرگتر را مي سازند
در درجــه  برگشــت هــر زيــر مــوج. ادامــه درجــه بزرگتــري از موجهــا را مــي ســازند

در نهايت ما مي توانيم همه امـواج را . ادامه بدون پايان ماجراست كوچكتر ظاهرا
ــه از ــت ك ــا دو حال ــد  ب ــا تشــكيل شــده ان ــالح)موجه ــت و اص ــدانيم( حرك   .ب

مـوج  1موج پيشرفت و  1اساس بازارها از  اليوت خودش هرگز نيانديشيد كه چرا
ايا الزامي براي . رويداد مي ديد او بصورت ساده ان را. بازگشت تشكيل شده اند

باره ان فكر كنيد تـا در   وجود دارد؟ در( بازگشت )موج  1و( حركت )موج  1بودن 
بـراي در  نوسـان  و كارامدترين متد بدست امده. كنيد اين حداقل نياز مي باشد

را  مقدار موجهاي كـه ميـزان نوسـان. و پيشرفت در حركت خطي بازار مي باشد
هستند سه موج در حركت كـه بـرعكس پيشـرفت ( اصالحي)ج مو 1مي سازند 
پيشرفت در مسير اصلي روند با وجـود دوره هـاي برگشـتي ، بـا .كنند عمل مي
كه به سادگي برگشت با سه مـوج ارام نوسـان را .گيرد موج انجام مي 1حداقل 

و .بيشـترين كـارائي را دارد 1-1گـذاري  مـي تـوان گفـت عالمـت.ادامه مي دهـد
ـــــه وا ـــــايشنمون ـــــن را بنم ـــــد اي ـــــي توان ـــــر م ـــــي زي ـــــذارد قع   .بگ



 
                                                     قابليت تغيير در ريش  ها  اصلي

           
 

 اصهل امهواج اگر اصول اصلي كه در باال تشريح گرديد كـامال نشـان داده شـوند
بهـر . ازار مـي باشـدنشان دهنده رفتار ب بسادگي مورد استفاده قرار مي گيرد و

از اينجـا تـا . اينقـدرها سـاده نيسـت صورت جهان واقعي خوشبختانه يا بدبختانـه
انمـه كـه . تشـريح كنـيم ما مي خواهيم چگونگي رفتار واقعـي بـازار را 31درس 

  اليوت تشريح نمود و در ان موفق بود
  :                   درجههه  مهههوج 

 
درجـه از  1اليـوت . عـي دسـته بنـدي شـوندواق همه موجها مي تواننـد بـا انـدازه

چارت يك ساعته تا بزرگترين موج كه  از حركتهاي كوچك در يك. امواج را يافته بود
او نامهـاي ليسـت زيـر از  .او مي پنداشت در داده هاي شناخته شده وجود دارد

 :                                              كوچكترين تا بزرگترين را انتخاب نمود
  

Supercycle  
Grand  
Supercycle  
Cycle  
Primary  
Intermediate  
Minor  
Minute  
Minuette  
Subminuette  

 
ـــب ـــزرگ : بترتي      ســـيكل -ســـوپر ســـيكل -ســـوپر ســـيكل ب

درجـه موجهـا را قابـل شناسـائي مـي  فهم اين نكته مهـم اسـت كـه ايـن نامهـا
مراجعـه  3112امريكـا از سـال  سـهام بعنوان مثال وقتي ما به صعود بـازار. سازد

  .گـوئيم مـا از يـك سـوپر سـيكل بـا زيـر بخشـهاي زيـر سـخن مـي. مـي كنـيم
  مـــــــــوج اول از درجـــــــــه ســـــــــيكل 1937 - 1932

  ســــــيكل دومــــــين مــــــوج از درجــــــه 1942 - 1937
ـــــــه ســـــــيكل 1966 - 1942 ـــــــوج از درج   ســـــــومين م

ــــــه 1974 - 1966 ــــــوج از درج ــــــارمين م   ســــــيكل چه
ـــــــين  19?? - 1974 ـــــــه ســـــــيكلپنجم ـــــــوج از درج   م

 
 Intermediate كه خود از موجهاي Primary درجه موجهاي سيكل به موجهاي از

به موجهاي كـوچكتر تقسـيم  Intermediate تشكيل شده اند تقسيم و موجهاي
  ...                                                             مـي شـوند و

يـايي بـراي شناسـائي مكانهـاي جغرافيـايي جغراف همانطور كه از طـول و عـر 
فهرسـت ، اناليزورهـا مـي تواننـد  اسـتفاده مـي گـردد بوسـيله اسـتفاده از ايـن

ميـانگين " بعنـوان مثـال  .موقعيت يك موج را در كل حركـت بـازار تشـخيص دهنـد
ـــوج ـــوج Minute V صـــنعت داو جـــونز در م ــــوج Minor 1 از م   از مـ



(Intermediate (3 ه موقعيت حركت در امتداد تاريخمـه بـازار مـي شناسانند... و
  .باشد

 

 
 

                                                               درجه  هها  1.7
نمـايش داده  ــــــــــ وقتي موجهـا عددگـذاري مـي گردنـد جـدول پيشـرفت بـازار

  .شده در زير پيشنهاد مي گردد

    
 

با اعداد انديس دار بـود  دانشمندان ، عالمت گذاري شايد از اين خوشايندتر براي
جدول بـاال جهـت  .اما انوقت خواندن عالمتها روي چارت چيز وحشتناكي مي بود

 چارتها را ممكن است با رنگهـاي مختلـف بـراي. اشنائي چشم شما مي باشد
 سهيكل در واژگـان پيشـنهادي اليـوت ، از واژه .درجه هاي مختلف ترسيم كننـد

نمـي باشـد و فقـط يـك نـام  گرديده است و اين به معناي خـام كلمـهاستفاده 
كـه  "Primary bull" و " Primary swing" ،"Primary" اين در حقيقت چـون. است

مـي  اسـتفاده Dow در گذشته بدون دليل خـام بوسـيله تئوريسـين هـاي بـازار
درجـه اين واژگان هيچ اشكالي را در شناسائي  .گرديده ، استفاده گرديده است

اگر چه بدون .توليد نمي كنند و نويسندگان هيچ اسراري بر تصحيح انها ندارند ها
شناسـائي دقيـق درجـه  .انها نيز ما در استفاده از انهـا راحـت هسـتيم عادت به

در شـروع يـك  بخصوم. مي باشد اصل امواج جاري بخش دشوار موج در زمان

 زير موج چيست ، سخت مـيموج جديد ، تصميم گرفتن براي اينكه درجه اولين 
دليل اصلي سختي اين كار در عدم وابستگي درجـه مـوج بـه قيمـت و يـا . باشد

درجه موجها وابسته به فرمشـان اسـت كـه تـابعي از قيمـت و  .طول زمان است
ندازه و موقعيـت حركـت بـه بازگشـت وابسته به ا درجه يك موج. زمان مي باشد

 اصهل امهواج بي يكي از صورتهاينس اين فرضيه .مجاورت و احاطه موجهاست
خوشبختانه تعيين دقيق درجه يـك مـوج . بازار واقعي را تفسير مي كند است كه

پيش بيني ارتبـاط زيـادي نـدارد بـا اينكـه ارتبـاط درجـات امـواج  معموال با موفقيت
تغييـر پـذيري  اصهل امهواج يـك چـالش ديگـر از .هسـتند اهميت بيشتري را دارا

  .م اين دوره تشريح خواهد شدفرمهاست كه در درس نه
 

  :                                          عاهل مهوج   - 1.8
ــــــــــ هر موج يكي از دو نقش عمل يا برگشت را بـازي مـي كنـد بخصـوم يـك 

. ممكن است خاصيت متفاوتي در يك درجه بزرگتر يا بـرعكس داشـته باشـد موج
هر مـوجي كـه در مسـير رونـد بـوده و . توابسته به مسير اوس عملكرد يك موج



و هـر . را مـي سـازد را مـوج حركـت مـي گوينـد بخشي از يك موج درجـه بزرگتـر
موج درجه باالتر را مـي سـازد  موجي كه در مسير مخالف روند بوده و بخشي از

شـماره هـا و حـروف  موجهاي حركـت بـا. را موج واكنشي يا اصالحي مي گويند
حـروف  و موجهاي برگشتي يا اصالحي با اعـداد يـا فرد شماره گذاري مي شوند

همـه موجهـاي اصـالحي در خـالف جهـت رونـد  .زوج شماره گـذاري مـي شـوند
درس اينده خواهد گفت كه چرا اين  1در  كلي از جزئيات الگوها در  يك. هستند

  .انجام گرديد معرفي در اين بخش
 

    :                                دوم درس

                                                       موجهها  حركهت - 2.1 

موج تقسـيم مـي شـوندكه بـا مشخصـات قطعـي ،  1ــــــــــ موجهاي حركت به 
انهـا نسـبتا . در مسير روندي از درجه بزرگتر را انجـام مـي دهنـد هميشه حركت

بـيش از  در موجهـاي حركـت ، مـوج دوم هرگـز .شـوند اسان تشخيص داده مـي
٪ مـوج سـوم برگشـت 311هرگـز بـيش از  ٪ موج اول برگشت و موج چهـارم311

. اول خواهـد داشـت ضمنا موج سوم هميشه حركتي بـيش از مـوج. نمي نمايد 
بيمه  هدف موجهاي حركت ساخت يك پيشرفت است، و اين موارد ارايش انها را

م بيشـتر اليوت ضمنا كشـف كـرد كـه در دوره هـاي قيمـت ، مـوج سـو .مي كند
نمي ( 3،1،1)طول بزرگتري دارد و هرگز كوتاهترين موج از موجهاي حركت  اوقات
را ( 1و3نسـبت بـه موجهـاي )موج سوم بخش بيشتري از حركت  بنابراين. باشد

پـس در تعقيـب : ترجمـه )خـوش اينديسـت ايـن قـانون. بخود اختصام مي دهـد
داقل به انـدازه مـوج ح حركت امواج در زمان شكل گيري موج سوم مي دانيم كه

مـي  تقريبـا داشـتن يـك پايـه و اسـاس رياضـي خـوب.( اول حركت خواهـد نمـود
ــه مــوج حركــت وجــود دارد ، واكنشــها و مثلثهــاي قطــري . باشــد ) اينجــا دو گون
 زير براي ياداوري قضيه مثلثهاي قطري به متن اضافه شده است شكل: ترجمه

    
  
 
 



 
 :  حركت

 
در يـك واكـنش مـوج چهـارم وارد . مـي باشـند اكنشبيشتر موجهاي حركت يك و
 Leverage تمـام بازارهـاي بـدون ايـن قـانون بـراي. محدوده موج اول نمي گـردد

تـوان گفـت در دوره  زيـاد ، مـي Leverage در خصوم پيشگوئي بازارها بـا.است
 بـدون)هاي كوتـاه مـدت قيمـت بسـيار تحريـك مـي شـود كـه در بازارهـاي ارزي

Leverage) دهـد و هممنـين رخ نمـي overlap  روي هـم افتـادن : ترجمـه)اورلـ
بصورت روزانه اتفاق مي افتد و در طول روز نوسانات قيمت بندرت  معموال( موجها

در .( مـي باشـد Leverage يـك بـازار داراي Forex بازار : ترجمه.)اورل  مي كنند

 تحـر  ميـزان حركـت رو بـه جلـوي انهاسـت و از يـك 3،1،1ضمن سهم موجهاي 
در درس سـوم  3-4تصاوير  .موج سوم مشخصا حركت بيشتري نشان خواهد داد

توضـيح بيشـتر سـه  بـراي .شـرح مـي دهـد C و A، 1،1،3حركتها را در موجهاي 
. اسـت اين چند قانون ساده از تفسير حركت امـواج: پاراگراف اول مي توان گفت

نيســت كــه  بنــوعي چــاره اي. يــك رفتــار حــاكم بــر امــواج را قــانون مــي گــوييم 
خطوط راهنمـا اطالعـات حركـات امـواج . امواج را خطوط راهنما بناميم مشخصات

سازي ، تناوب ، يكساني ، كاناليزه كردن ، خصوصيات و  هستند كه شامل كوتاه
از ايـن دوره  24اين موضوع در درس . مي باشند سهم انها در ارتباطات بين امواج

ايجـاد كننـدگان قـوانين در . نقـ  گـردد يك قانون نبايـد هرگـز. بح  خواهد گرديد
 بعنوان مثال در درجه. پيدا كرده اند سالهاي زياد از كار با الگوهاي بيشمار انها را

Subminuette نشان دهنـده شكسـت قـانون  وقتي تمام قوانين و خطوط راهنما
و قــانون  بودنـد تحليلگــران مســير شكسـت قــانون را جــزن بــه جـزن دنبــال نمــوده

قوانين ابـزار بسـيار قـوي و صـحيحي اسـت  اين. را يافتند صل امواجا جديدي از
  .كه ما در اين بح  وسي  تشريح خواهيم كرد

 
                                                گسهتر   - 2.2

 .ــــــــــ بيشتر حركتها داراي چيزي است كـه اليـوت ان را گسـترش مـي خوانـد
بيشـتر موجهـاي حركـت . وج فرعـي هسـتندگسترشها كشيده شـدن بـا يـك مـ

ــوي خــود  شــامل( ســيكلهاي حركــت ) ــه جل ــك گســترش در درجــه رو ب تنهــا ي
هـر ( گسترش ساخته مي شـوند با يك 3،1،1يكي از سه موج : ترجمه )هستند

داده شود ان  گسترش( سيكل از درجه پايينتر )وقت ، يك موج با بخشي فرعي 
. بود محدوده چهار موج ديگر حركت خواهدگسترش از نظر دامنه و مدت زمان در 

مـوج متـوالي  1در يك . تايي عددگذاري مي نمائيم1موج را بصورت  1ترجيحا اين 
هـر چنـد ايـن . سخت مي توان گفت كه كدام موج گسـترش يافتـه اسـت خيلي

تـايي يـك 1تـايي يـا 1اليـوت بـوده و عـدد گـذاري  موضوع بي ارتباط بـه سيسـتم
  .تصوير گسترش توضيح داده شده است 3-1در شكل . دمفهوم تكنيكال را دارن



    
 
 
 
 

 
مـوج گسـترش  حقيقت اين است كه از خصوصيات گسترشهاسـت كـه فقـط يـك

اولـين  بعنوان مثال اگر. يابد و راهنمايي ديگر طول حركت رو به جلوي موجهاست
و سومين موج داراي طول يكسان هستند ، پنجمـين مـوج داراي طـولي مشـابه 

 تـايي بـا يـك 1در موجهايي از درجه اصلي ، گسترش يـك الگـوي  ) . بود خواهد
Volume بحـ . شـود  زياد تائيد مـي Volume  بنـوعي ( خواهـد امـد 31در درس

پنجمين موج بايد داراي سـاختار سـاده  ديگر اگر موجي سه طول داشته باشد ،
  .و يـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــوج را توليـــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــد

ايـن حقيقـت . سـوم اتفـاق مـي افتنـد بيشتر گسترشها در موج در بازار سهام ،
ارتباط با دو قانون از حركت امواج مطرح مي  داراي اهميت خام است وقتيكه در

باشد و انكه موج چهـارم هرگـز وارد  موج سوم هرگز كوتاهترين موج نمي: شود 
دو شــماره گــذاري  بــراي وضـوح اجــازه دهيــد مـا. محـدوده مــوج اول نمـي گــردد

  .نشان دهيم 3-7و  3-1وج در شكلهاي نادرست را در وسط يك م
 



    
 

مـوج  3-7در تصـوير . اسـت موج چهارم وارد محدوده موج اول شـده 3-1در تصوير 
هيمكـدام از ايـن  مطـابق قـوانين. سوم كوتـاهتر از مـوج اول و پـنجم مـي باشـد

. اسـت يكبار ديگر موج سوم يير قابل پـذيرش. شماره گذاريها مورد قبول نيست 
در حقيقت تقريبا هميشه طبـق شـكل . صورت صحيح شماره گذاري شودو بايد ب

در عادت خود بـراي . گذاري و گسترش موج سوم را انجام مي دهند شماره 1-3
تمرين اين مسئله را روشـن مـي . موج مردد نشويد شماره گذاري گسترش سه
 .را تشريح خواهيم كـرد اصل امواج اين بح  از 34سازد و هممنين ما در درس 

ممكن است راهنماي مفيدي براي شماره گذاري موجهاي حركـت در  3-1شكل 
ــــي  ــــان واقع ــــري)زم ــــان شــــكل گي ــــو زم ــــن دوره باشــــد( الگ   .در اي

در بـازار سـهام ،  گسترش ممكن است در گسترشهاي ديگر اتفاق بيافتـد، مـثال
 سومين موج از يك گسترش موجها ، بنوعي خود يك گسـترش باشـد در نتيجـه

ــك نمــودار ه ـــلهاي ي ــد انمــه در شك ــك  3-31و  3-1مانن ــده ي ــوج  1تصــوير گردي م
موجه در  1گسترش هاي . موج گسترش را نمايش مي دهد 5 گسترش يافته از

اين موضوع را تشريح مي  21هستند در درس  حركت صعودي بازار بسيار كمياب
  .كنيم

 

 

 

 

 



 
                                                                                كوتا  ساز  - 2.3  

پيشـروي ننمايـد  موج از ميزان موج سوم بيشـتر 1اليوت براي تشريح حالتي كه 
ما ترجيح مي دهيم در طول اين دوره از كوتـاه . نمود استفاده واماندگي از لغت

يـك كوتـاه سـازي معمـوال مـي توانـد بـا . نمـائيم تايي ناقص استفاده 1سازي يا 
ماننـد .مـوج پـنجم تشـكيل شـود موج بدون الزام به ادامـه مسـير توسـط 1فر  
قـوي اتفـاق مـي  كوتاه سازي ايلب با يك موج سوم بسـيار 3-32و  3-33تصاوير 
  .افتد

   
 

    
. بوجود امده است 3112از سال  دو مثال در بازار سهام امريكا از درجه بزرگ پس

كه در ان موج سوم  ( 3-31شكل )كوبا  در زمان بحران 3112اولين بار در اكتبر 

صعود  كه در ان(3-34شكل )3171دومين بار در پايان سال .شكسته شده است
  .را بخود اختصام داده است3171تا مارچ  3171بزرگ ، از اكتبر ( 1)يك موج 

 

   



 
   :                                                 سهوم درس

                                                             مثلثهها  قرهر - 3.1   
يك مثل  قطري يـك الگـوي حركـت اسـت كـه هنـوز عكـس العمـل خـود راظـاهر 

مثلثهاي قطري . اين يكي از خصوصيات اصالح كننده مي باشد ننموده ، هممنان
 بطوريكـه بـا حركـت خـود ،. تعوي  مـي نماينـد ساختار موج در يك محل خام را

بهر . هرگز كوتاه تر از بقيه نيست مسير سابق را دنبال نمي كنند و سومين موج
رونـد اصـلي مـي باشـند  موجه در مسـير 1حال مثلثهاي قطري تنها يك ساختار 

يـك  بنـدرت. كه مـوج چهـارم هميشـه حركتـي در محـدوده حركـت مـوج اول دارد
اگر چه در تجربـه  مثل  قطري ممكن است در پايان يك كوتاه سازي اتفاق بيافتد

 .كوتاه سازي فقط در حاشيه هاي كوچك رخ مي دهد ما هر
 

  :                                             پايها  قرهر 
كرده است ، هر پايان قطري يك نوع ويژه از مـوج اصـلي  همانطور كه اليوت تعبير
ار طـوالني حركت قبلي بسيار سري  و بسي موج ، وقتيكه 1است كه در موقعيت 

از  C پايان هاي قطري در موج درصد بسيار كوچكي از. بوده باشد اتفاق مي افتد
اين بخـش )شوند در دومين يا سومين سه تايي ظاهر مي a-b-c سري موجهاي

 ديـده مـي C انهـا فقـط در مـوج پايـاني(. بيشتر تشريح خواهـد شـد 1در درس 
ي بـزرگ پديـدار شـده و نشـان شوند با اين همـه انهـا در نقـاط پايـاني از الگوهـا

پايانهاي قطري يك شكل گوه مانند با  .خستگي يك روند بزرگ مي باشند دهنده
بـوده و هـر كـدام  3،1،1همگرا ساخته ، هر زير موج انها شامل موجهـاي  دو خط

و  3-31شكل .فرعي تقسيم و يك موج يكدست را پديد مي اورند به سه زير موج
موقعيـت در يـك مـوج حركتـي بـزرگ اسـت را بـه  يپايانهاي قطري كه نوع 31-3

  .نمايش گذارده اند
 

 

 

   
 

 



 

  
 

 
يافت يك گسترش واگـرا يـك  .ما در يك مورد الگوي مرزي را يافتيم كه واگرا بودند

تحليل خوش ايند  بهر حال وجود چنين مواردي از نظر تجزيه و .استثنان مي باشد
نرمال بـود و  نيست با انكه سومين موج ، حركت كوتاهتري نموده و الگو بزرگتر از

 تقسيرهاي ديگري امكان پذير بود بهمـين داليـل مـا انـرا يـك دگرگـوني بحسـاب
  .نياورديم

 
   :                                     قرريهها    - 3.2

 در Minute و در درجه 3171در سال  Minor پايانهاي قطري در اين اواخر در درجه
. اتفاق افتاده است 3171در ژوئن  Subminuette و در درجه 3171فبريه تا مارس 

دو مورد را نشان مي دهد كه يكي باال رونده و ديگري پـايين  3-31و  3-37شكل 
وقوع واقعي يك مثلـ  قطـري را نشـان  3-31شكل . باشند رونده و حقيقي مي

  .تغيير در پي گيري مسير است نكته مهم در تمام اينها. مي دهد
 

 

 

 

   



 

  
 

 
پــنجم از مثلثهــاي  نيســت ، موجهــاي 3-31و  3-31اگــر چــه در مثالهــاي شــكل 

موجهـاي  بـراي مثـال خـط رونـد را در پايـان. قطري ايلب پايان يك جهش هستند
يـك مثـال واقعـي از ايـن موضـوع  3-31و  3-37شـكل . اول و سوم قط  مي كنند

در حال كاهش در مثل  قطري مي باشد ، پايـان  volume در صورتيكه.باشد مي
زمانيكه جهش رو به باال اتفاق مـي افتـد ،  volume افزايش نسبي در الگو با يك

  .زيــر مــوج پــنجم خــط رزيســتنس را قطــ  نمــي نمايــد و بنــدرت. همــراه اســت
كه هميشـه پـس از يـك سـقوط سـري  بـا  يك صعود قطري يك نزول سري  است

يك اوج گيري سري   يك سقوط قطري. پي گيري مي شود بازگشت به نقطه اول
ـــد ـــي كن ـــزول م ـــاال ن ـــه ب ـــت رو ب ـــك حرك ـــس از ي ـــوال پ ـــه معم   .اســـت ك

 براي توضيح بيشتر موج پنجم ، موج هاي پنجم قط  كننده و پايان دهنده مثلـ 
قطري بوده و جمعا نشانه برگشت هيجاني به امتداد مسير و اشاره به تغييـر در 

ت مـوج هـاي بعـدي در مسـير مخـالف و در هم اميخـتن شـدمختلف  درجه هاي
                                                                                     .ت  اس
 

      :                                                         ههدايت قرريهها   - 3.3

الگويي  انها  اتفاق مي افتد ، 1يا  1عيت موج ـــــــــ وقتي مثلثهاي قطري در موق
اگـر چـه روشـن شـده . مـي سـازند 1-1-1-1-1را كه اليوت تشريح كرده بشـكل 

تغييـر در ايـن الگـو بعضـي از اوقـات در موقعيـت مـوج اول از حركـت در  است كـه
مشخصه اينحالت تداخل مـوج اول و . زيگزاگها ظاهر مي شوند از A موقعيت موج
در داخل يك شكل گـوه ماننـد و در يـك مثلـ   رايي خط هاي مرزيچهارم و همگ

موجها متفاوت بـوده ويـك الگـوي  اگرچه بخشهاي فرعي يا زير .قطري مي باشد
اصل  در قوانين(3-21شكل  در)ساختار اين الگو . را ترسيم مي نمايند 1ـ1ـ1ـ1ـ1

 مـوج تقسـيم و حركـت در جهـت 1افتـد كـه حركـت بـزرگ بـه  اتفاق مـي امواج
تحليلگران بايـد مراقـب ايـن موضـوع . سازد مخالف با سه موج پايان قطري را مي

معمـولي شـامل يكسـري موجهـاي  باشند كه اين الگو براي بيشتر توسعه هاي
الگـو كنـدي  كليـد اصـلي شـناخت ايـن. اوليـه و ثانويـه ، بـدون خطـا مـي باشـد

يسـه در مقا. مشخص تغيير قيمت موج پنجم نسـبت بـه مـوج سـوم مـي باشـد
موجهــاي اول و دوم ، ســرعت در دو دوره كوتــاه افــزايش يافتــه عــر   پيشــرفت



بعنوان مثال تعدادي از سهام شركتها ويـا زيـر شـاخه هـاي )گردد ايلب پهن مي
 (انها

  
 

ايـن . نشـان مـي دهـد واقعي از يك هدايت مثل  قطـري رايك مثال  3-23شكل 
الگـو انقـدر  اليوت كشف نگرديده بود اما فراوانـي پيـدايش ايـن.ان.الگو بوسيله ار

  .بوده است كه در مورد اعتبارش ماراقان  سازد
 

  
 

    :                                             كننهد  موجهها  اصه   - 3.4  
سـتيز در . ستيز است ــــــــ حركت بازار بر خالف روند از درجه بزرگتر از خود ، يك

مـي  يك روند بـزرگ از تشـكيل يـك سـاختار حركـت تمـام رو بـه جلـو ، جلـوگيري
 ضاد ، موجهاي اصالح كننده از درجـه كـوچكتر را،اين ستيز بين دو روند مت. نمايد

اشكار و قابل شناسائي مـي سـازد ، كـه هميشـه باسـاني بامقايسـه بـا رونـد 
و نتيجه ديگر اين ستيز بين روندها ، در واق  موجهاي . شوند اصلي شناخته مي

بعـالوه ، . بعنوان بخشي از موجهاي حركت مي باشـد اصالحي با مسير متفاوت
پيميـدگي يـا بـه عبـارتي ، زيـر موجهـاي  انها افزايش يـا كـاهش در بعضي اوقات



طـول زمانشـان ، انهـا را در  تكنيكي از درجه اي كه مـي توانـد پيميـدگي انهـا يـا
، شناسـائي انهـا در  به همه اين داليل. درجه ديگري قرار دهد ، را اشكار سازند

و پشـت سـر  نشده اندموجهاي اصالح كننده الگو مي تواند، تا وقتيكه انها كامل 
ــه باشــند ، ســخت باشــد ــرار نگرفت ــر از . هــم ق ــان ، موجهــاي اصــالح كمت در پاي

تحليلگــران اليــوت بايــد تمــرين و .حركــت قابــل شناســائي مــي باشــند موجهــاي
بازار ، زمانيكه يك حالت اصالحي پيميـده وجـود دارد  هوشياري بيشتري در اناليز

  .اوم رو به جلو هستند ، داشته باشـندروند مد ،نسبت به زمانيكه قيمتها در يك
 

اصالح كننده هـا در الگوهـاي گونـاگون نتيجـه  يك قانون خيلي مهم كه از مطالعه
تـايي نيسـتند و فقـط  1هـا  گرفته شده ، نشـان مـي دهـد هرگـز اصـالح كننـده

مـوج اوليـه در  1بهمين دليل ، يـك . تايي مي باشند 1موجهاي حركت رو به جلو 
 .د اصلي ، پايان يك اصالح نيست و فقـط بخشـي از ان اسـتحركت مخالف رون

ايــن دوره ارائــه مــي شــود ايــن مبحــ  را تشــريح  1تصــاويري كــه در طــول درس 
اصالحهاي سري  ، كه . مرحله اصالح در دو ساختار پديدار مي شود .خواهد نمود

، كه هميشه يك  Sideway و اصالحهاي. روند اصلي مي سازند زاويه اي مخالف
بنوعي بازداشتن حركت يـك مـوج و برگشـت بـه  گيري اصلي از موج قبلي يا پي

پديـدار مـي  Sideway حركـت هـاي نقطه اول ، و بدين معني كه از مجموعه انها
ــد ــا در درس . گردن ــ  از معياره ــن مبح ــه 31اي ــيل ارائ ــد بتفص ــد گردي   .خواه

ــد ــي گردن ــدي م ــروه بن ــار دســته اصــلي گ ــژه بازگشــتي در چه   :الگوهــاي وي
مسـطح  ( يك مرحله ، دو مرحلـه ، سـه مرحلـه  :، در سه گونه  1-1-1)زيگزاگها 

  (عــــادي ، بســــط يافتــــه ، و مــــداوم: ، در ســــه گونــــه  3-3-5 ) هــــا
صعود كننده ، نزول كننـده ، )سه گونه ان: چهار گونه  ، در 1-1-1-1-1) مثل  ها 
 . (برگشت متقارن)يافته  و يك نوع ان توسعه( و متقارن

 
                                       زيگزاگههها - 3.5 

ــــــــ يك زيگزاگ تنها دريك بازار صعودي يك الگـوي كاهشـي سـه موجـه سـاده 
 1- 1- 1ترتيب بندي زيرموجها .عالمت گذاري مي گردد A - B - Cكه با مي باشد

ر قـرار مـي گيـرد ، تصـاويA پايينتر از مـوج B انتهاي موج است و بطور محسوسي
  .مي دهند اين موضوع را نشان 3-21و  22-3
 

 

 



 
 24چنانكـه درشـكلها  دريك بازار كاهشي ، يك اصالح برگشتي درجهت مخالف ،

يـك  اي شناسـائي ،ايلـب بـر. نشان داده شده ، تشكيل مي شـود 3- 21و  3-
زيگزاگ دريك بازار افزايشي بصورت يك زيگـزاگ معكـوس شـده يـا قرينـه زيگـزاگ 

 . قبلي است
 

  
وصا وقتيكـه مي افتند ، مخص بعضي اوقات زيگزاگها دوبار يا سه بار متوالي اتفاق

حقيقـت ، هـر  بـا ايـن. اولين موج ، بازگشـت نرمـال يـا كـوچكتري داشـته اسـت
 زيگزاگ بوسيله توليد يك فاصله سه تايي جدا مي شـود كـه زيگـزاگ دوگانـه يـا

اين شكلها شبيه توسعه يك (. را ببينيد 3-21شكل .) سه گانه خوانده مي شود
  .پــيش مــي ايــدمــي باشــد كــه معمــوال كــم (بازگشــت)العمــل  مــوج عكــس

يكــي از  Stock 500 :ترجمــه)111ســهام  در حقيقــت در اســتاندارد و ليســت
كـه مـي تـوان  3171مـارس  تا 3177رخداد ان در ژانويه ( سهامهاي بورس امريكا

مي تـوان (. ببينيد را 3-27شكل .)گفت يك زيگزاگ دوگانه مي باشد را مي بينيم

ژوالي تـا اكتبـر  را از( هام امريكايك گروه مهم از س: ترجمه)Dow اصالح در سهام
اسـت،  كه با برگشتها يش ، زيگزاگهاي متوالي دوگانه را بنمايش گذاشته 3171

 .  (را ببينيد 3-21شكل .)را ديد، كه موجهاي چهارم بندرت اتفاق مي افتد
 

 



 
 
 
 
 

  
و سـه تائيهـاي دوگانـه و  اليوت زيگزاگهاي دوگانـه و سـه گانـه را نامگـذاري.ان.ار

ــه  او  را مختصرنويســي نمــوده ،( در بخــش هــاي بعــدي خواهــد امــد)ســه گان
چنانكه اصـالحهاي دوگانـه . عالمت گذاري نموده بود X را با موج حركتهاي واسط

متاســفانه ايــن عالمــت گــذاري  .نامگــذاري نمــوده اســت A-B-C-X-A-B-Cبــا را
انهـا در . نظردرجه ، داراي زيرموجهايي از هر الگوي ساده بوده است نامناسب از

ه كـوچكتر انها دو درج. درجه اي كوچكتر از برگشت درست بود حقيقت نامگذاري
برچسـب گـذاري .بوسيله شيوه نمادسازي رف  كـرديم ما اين مشكل را. هستند

مي ناميده چنانكـه  Z,Y,W گانه را متوالي اجزاي موجهاي برگشت دوگانه و سه
 W حـرف. عالمتگـذاري مـي گـردد (W,X,Z) يا (W,X,Y) در الگو ، بصورت متوالي

گانـه مشـخص مـي  يـا سـه حاال اولين الگوي برگشتي را در يك برگشت دوگانه
از  هر زير موج. سومين برگشت سه گانه را نشان مي دهد Z دومين و Yنمايد ، 
 در بخش هاي بعدي خواهد -از يك مثل   E يا D بعالوه C يا A,B مانند)انجائيكه 

يـك  X هر مـوج. حال مي دانيم دودرجه كوچكتر از برگشت اصلي مي باشد( امد
يـا بعبـارت . يل هميشه يك موج اصالح كننده اسـتبوده و بدين دل موج واكنشي

  .است ديگر بنوعي يك زيگزاگ
                                          چههارم درس 

ــــــــ يك اصالح مسـطح بـا يـك زيگـزاگ كـه داراي (   3-3-5)ها مسرح - 4.1
 3-11و  3-21باشد ، متفاوت اسـت ، همانگونـه كـه در شـكل  3-3-5 زيرموجهاي

قدرت حركت رو به پايين بـا  A زمانيكه در اولين حركت ، موج تا.نمايش داده شده
 B تعجـب اور نيسـت كـه مـوج عكـس المعـل. اسـت موج راندارد ، يك زيگـزاگ 1

در  C مـوج. بـاز مـي گـردد A قدرت برگشت را نداشته و تـا نزديكـي شـروع مـوج
دورتـر پايـان  كمـي يـا A بازگشت ، معموال حركت خـود را در محـدوده پايـان مـوج

 .دهد مي



.   

 
اين موضـوع را  3-12و  1-31 شكل. در بازار نزولي ، الگو تقريبا معكوس مي گردد

  نشان مي دهد
 
 
 

  
 

انهـا . دنبـال مـي كننـد را كمتـر برگشتهاي مسطح معموال زيگزاگ امـواج سـابق
. هسـتند عالمت درگيري يك رونـد بـزرگ و قـوي و مقدمـه يـا پيـرو يـك گسـترش

معمـوال در داخـل . افزايش قدرت روند باع  پايان يافتن روندهاي مسطح ميشـود
العملها ، چهارمين موج وقتي كه دومين موج كوچك باشـد مسـطح هـا را  عكس

بهـر حـال اليـوت . كن است دو مسـطح بنـاميم چه رخدادي را مم .تكرار مي كند
مـا ايـن موضـوع را در درس . سه تايي دسته بندي كرده است اين فرمها را در دو

 1-1-1كه داراي زيـر موجهـاي  A-B-C مسطح براي يك لغت .بح  خواهيم كرد 1
چنــد در فرهنــگ اليــوت ســه نــوع از  هــر. باشــد مــورد اســتفاده قــرار مــي گيــرد

در يـك تصـحيح  .ساختارهاي مختلف شناسائي شده است با 1-1-1تصحيحهاي 
يـا  A در پايـان مـوج C پايان مي يابـدو مـوج A در محدوده اياز موج B عادي ، موج

 3-12تا  3-21و ما اين فرمها را در تصاوير . مقدار جزئي پس از ان تمام مي شود
نـد بجز فرمهاي عادي ، توسعه هاي مسطح فرمهـاي ديگـري نيـز دار.مي بينيم 

. افزايش قيمت كه مقدم بر يك موج عكس العمل است، مي باشد كه شامل يك
را مسطح خواند، اگر چه لغت بي ربطـي اسـت و  اليوت اين دگرگوني بي قاعده

  .انها بسيار معمولي تر از مسطح ها هستند



 
  :                                                       هها توسهع  مسهرح - 4.2 

 موج و A در بعد از نقطه شروع موج 1-1-1از الگوي  B توسعه مسطح ها موج در
C در نقطه اي پس از پايان موج A و 3-11اين موضوع در تصـاوير . پايان مي پذيرد 

 باي بازار 3-11و  3-11و در تصاوير ( روند رو به باال )براي يك بازار افزايشي  34-1
ارايش بـازار معـدل صـنعتي . ه شده استنشان داد( روند رو به پايين )كاهشي 
در مـاه هـاي اگوسـت تـا  (Dow Jones Industrial Average = DJIA) داو جـونز
مسطح توسعه يافته از نوع بـازار نزولـي ، يـا يـك مسـطح  يك اصالح 3171نوامبر 

  ) را ببينيد 3-17شكل. ) است توسعه يافته معكوس را تشكيل داده

  
 
 

  
 

مسـطح گسـترده پـس از  ماننـد B ، مـوج 1-1-1در بعضي حالتهـاي نـادر الگـوي 
 پايـان مـوج در حركت خود از نقطه C ان مي پذيرد اما موجپاي A نقطه شروع موج

A نمي گذرد و كمي قبل از ان پايان مي پذيرد كه انرا مسطح جاري مي ناميم. 



نيروهـادر يـك رونـد بـزرگ . اين موضـوع را نشـان مـي دهنـد 3-43تا  3-11تصاوير 
ايـن مهـم اسـت ، وقتـي يـك . هستند كه الگوها را ايجاد مـي كنـد همان چيزي

كه بخش هاي فرعي داخلي طبـق قـوانين اليـوت  مسطح جاري ايجاد مي گردد
بجاي سه موج به پنج موج تبديل شـود  B بعنوان مثال اگر موج. قرار گرفته باشند

قـدرت . درجه بزرگتر مي باشد موج عكس العمل از يك 1، انگاه بيشتر شبيه يك 
كـه تنهـا در  شدموجهاي عكس العمل در تشخيص اصالحهاي مداوم مهم مي با

اينجـا يـك هشـدار الزم اسـت، مـا بزحمـت . بازار هاي قوي و سري  رخ مي دهد
پس هرگز يـك مـوج اصـالحي . نمونه از اين اصالح را در ثبت قيمتها يافته ايم چند

بـار  1بـار ،  31شيوه قبل از پايان الگو شماره گذاري نكنيد ، وگرنه از هر  را با اين
در عـو  مثلثهـاي مـداوم بسـيار عموميـت . كنيـدشـماره گـذاري مـي  را بخطـا

  .خواهيم ديد 1موضوع را در درس  ما اين. بيشتري دارند
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
  :                                         مثلثهها - 4.3 

 SideWay ايجـاد يـك حركـت. ــــــــ مثلثها ظهور و بازتاب موازنـه نيروهـا هسـتند
مثلثهـا معمـوال . ، و تغييـرات ايجـاد مـي گـردد volume معموال از تركيـب كـاهش

كـه داراي ( رويهم افتادن موجها overlap : ترجمه)ل  شده بوده اور موج 1داراي 
 يك مثل  از اتصال نقاط پايـاني. مي باشند a-b-c-d-e و 3-3-3-3-3 زير موجهاي

a,c و b,d موج. تشكيل مي شود بيكديگر e مي توانـد در بـاال يـا پـايين خـط a-c 
اتفـاق  a-c از خـط e جداده كه در بيشتر موارد عبور مـو پايان پذيرد ، تجربه نشان

سـه نـوع . انقباضـي و گسـترده: مختلف از مثلثهـا وجـود دارد دو گونه. نمي افتد
نمـايش  3-42متقارن ، صعودي و نزولي كه در شـكل  :مثل  انقباضي وجود دارد

كميـاب وجـود نـدارد و هميشـه بـا همـان  در مثلثها نـوع نـادر و. داده شده است
  .شده ظاهر مي گردند نشان داده 3-42 الگوها و متقارنهاشان كه در شكل

 

   



 

 
قيمـت در انهاسـت  نشان دهنده مثلثهاي انقباضي و فضاي عملكرد 3-42شكل 

خيلـي مهـم  ، ايـن بهـر حـال. ، كه ممكن است انها را مثلثهاي با قاعده بخوانيم
شـروع يـك  a در يك مثل  انقباضـي عبـور كـرده و مـوج a از موج b است كه موج

امـده اسـت بـا وجـود ايـن انهـا  3-41اين موضوع در شـكل . گسترده باشد مثل 
همـه . ظـاهر مـي شـوند( حركـت مسـتقيم بـازار : ترجمـه  ) SideWay بصـورت

 لي موجهاي قبلي موج پايانيو نتيجه اص مثلثها زيرگروه مثلثهاي مداوم هستند
 e مي باشد.  

   
 

                                                                  مقهالهي مثله   - 4.4
. مـي كنـيم ها در چارتهـا را در ايـن دوره بيـانــــــــ حال چند مثال از تشكيل مثلث

 چنانكه مي دانيد ، زيرموجها در يك مثل  ، زيگزاگها هستند ، اما بعضـي اوقـات
شـكلهاي يه ، فرمهاي پيميده بخود گرفته وبيشتر از بق (c مثال موج) يك زير موج 

از زيـر در موارد كمياب يكـي . يا گسترده ، يا زيگزاگهاي تودرتو را مي سازد عادي
 1خود توليد يك مثلـ  را مـي نمايـد چنانكـه يـك الگـوي  ( e معموال موج ) موجها

بنـابراين مثلثهـا نيـز شـبيه زيگزاگهـا گـاهي اوقـات . توليد مي كند موجه كامل را
تـا  3171متوالي را توليد مي كنند ، يك نمونه در بازار نقره در  مثلثهاي متشابه و

  )را ببينيد 3-44شكل .) است اتفاق افتاده 3177

Error 

  



 
براي تشكيل يـك فـرم مثلثـي  اگر چه به احتمال قوي اين اتفاق نادر در موج دوم

ز نهايي در الگوي ا ظاهر مي گردد ، اما مثلثها تقريبا هميشه در يك موج عملكرد
در يـك  يك درجه بـاالتر ظـاهر مـي شـوند ، بعنـوان مثـال هنگاميكـه مـوج چهـارم

 در يك زيگزاگ دوگانه يا سه X يا موج پاياني A-B-C در يك B برگشت ، مانند موج
( توضيح داده خواهد شـد 1كه در درس .)گانه يا در يك اتصال باشد را عنوان نمود

رد پايـاني در يـك اصــالح هممنـين ممكـن اسـت در يـك الگـوي عملكـ يـك مثلـ 
ــوان ــال در درس  تركيبــي تشــكيل شــود ، بعن خــواهيم گفــت ، يــك مثلــ   1مث

بزرگتـر ، در حالـت اصـالح تركيبـي  هميشه قبل از موج نهايي در الگويي از درجه
موج چهـارم اتفـاق مـي افتـد ، در  در بازار سهام ، وقتي يك مثل  در .خواهد بود

اليـوت از . پيمايـد ش زيادي از مثلـ  را مـيموج پنجم گاهي پرسرعت بوده و بخ
اين قضيه اسـتفاده مـي كنـد ، موجهـاي حركتـي كوتـاه  در اشاره به پرتاب لغت

معمـوال يـك عكـس العمـل اسـت ،  پرتاب .ساخت مثل  را پي گيري مي نمايند
در بازار هاي نيرومند ، پرتاب وجود ندارد ، اما . تواند يك پايان قطري باشد اما مي
بنابراين اگر يـك مـوج پـنجم ادامـه . يك موج پنجم طوالني خواهد داشت در عو 

پرفشار باشد ، داراي يك نيرو و فشار معمولي خواهد بود ، ايـن  دهنده يك مثل 
پس از مثل  ، يك عكس العمل قوي از درجـه . بلند است احتماال عالمت يك موج

داده  21شـتر دردرس خواهـد امـد ، توضـيحات بي باال يا يك موج طوالني در ادامـه
نمـايش داده  1-31مثلثها بطـور مثـال در شـكل  شواهد تجربي ما از .خواهد شد
خطوط مرزي يـك مثلـ  فشـرده  بنظر ما بسياري اوقات محل تالقي. شده است

قرار دادن انـرا در رديـف  تعداد زياد اين رخداد. با يك دو راهي در بازار همراه است
  .نمايدتوجيه مي  اضل امواج معيارهاي

 
اشـاره بـه سـاخت مثلثهـاي  هنگاميكه كلمه افقي براي مثلثها بكار مـي رونـد ،

اسـتفاده  اصالحي مي نمايند ، در حاليكه بـر خـالف ان هنگاميكـه كلمـه قطـري
بح   1اين موضوع دردرس . مي شود اشاره به ارايش مثلثهاي حركتي مي كند

تفكيـك ايـن دو  قرهر مثلثهها   و مثلثها  افقي پس بكار بردن. شد خواهد
اسـت از  براي سـاده كـردن تحليلگـران ممكـن. است اصل امواج ويژگي انها در

 امـا. بجاي يكديگر اسـتفاده كننـد يا گو  wedge و يا مثل  triangle لغتهاي
بخاطر داشته باشيد كه مطالعه كنندگان تكنيكـال چـارت ، مدتهاسـت كـه از ايـن 

تفاوت گذاشـتن بـراي ايـن دو مـي توانـد . دمنظور استفاده مي نماين لغتها به يك
  .مفيد باشد

 

                                                                      پهنم  درس

  :                                                             اصه   ترکيبهها  - 5.1  
حرکـت : ترچمه ) SideWay ترکيبهای ــــــــ سه تایيهای دوگانه و سه گانه اليوت

کـه  .الگوی اصالحی را سه تایی های دوگانه و سـه گانـه نامنـد( مستقيم بازار 
یک سه تایی ساده از هر زیگزاگ یا مسطح یا مثل  را شـامل مـی شـود ، یـک 

و  3-42لطفـا شـ ل : ترجمـه ) از این مفهـوم شـناخته مـی شـود  مثل  ترکيبی
دوگانه یا سه گانه ترکيبـی از نـوع سـاده اصـالحها  یییک سه تا( را ببينيد 41-3

انهـا . ، مسطح ها و مثلثها مـی باشـند هستند که نوعهای مختلفی از زیگزاگها
بـرای . دیـدار مـی گردنـد SideWay در موجهای اصالحی مسطج از ادامه حرکـت

 W  ،Y با حروف نمونه هر زیگزاگ دو گانه یا سه گانه ، هر الگوی اصالحی ساده
هـر  ، مـی تواننـد X موجهای واکنشی بـا عالمتگـذاری. نامگذاری می گردند Z و



  .الگـــوی اصـــالحی را داشـــته باشـــند امـــا عمومـــا انهـــا زیگزاگهـــا هســـتند
مختلـف ترکيبهـای سـه تـایی ترکيبهـای سـه تـایی عالمتگـذاریهای  در زمانهـای

-41و  3-41اند ، اگر چه همانطور کـه در شـ لهای  مختلفی توسط اليوت داشته
بهر حال . ترکيبی از سه مسطح بوده است می بينيد ، ارایش الگوها هميشه 3

برای مثال یک مثل  پس از یک  . ترکيب الگوها عموما یک در ميان قرار گرفته اند
بينيـد ، یـک سـه تـایی  را مـی 3-47مسطح قرار گرفته و همانطور که در شـ ل 

 .است گانه را ساخته بنظر یک سه تایی سه: ترجمه ) دوگانه را می سازد
 

  

.................................................................................................................................. 

 

  
. 

اسـت کـه ایـن  در مثال بعدی یک مسـطح توسـط یـک زیگـزاگ پـی گيـری شـده

ــازار . امــده  3-41موضــوع در شــ ل  بــدیهی اســت ، ایــن شــ ل بخــش از یــک ب
مع ـوس کـردن دارد تـا یـک  این ش ل فقط نياز به. را نمایش می دهد افزایشی

  .دهد بازار کاهشی را نمایش
 

   



 
دارای خاصيت افقی هسـتند  در بيشتر موارد ، سه تایی های دوگانه و سه گانه

می توانند صحيح  بر خالف روند اصلی اليوت اشاره کرد بود که ارایشهای مورب. 
از یـک  به یک دليل هرگـز بـيش. اگر چه ما هرگز چنين موردی را نيافتيم . باشند

همانطور کـه بـيش از یـک مثلـ  ظـاهر نمـی . زیگزاگ در ترکيبها ظاهر می شود
. بياد بياورید که مثلثها در پایان یک حرکت از رونـد بـزرگ ظـاهر مـی شـوند .شود

این موضوع را تاُید می کنند و فعاليت مثلثها فقط در موج پایـانی در  ظهور ترکيبها
 .دوگانه یا سه گانه می باشد یک سه تایی

   
  :                                                موجهها معيارهها  ازايه  - 5.2  

سـاخته مـی  SideWay ــــــــ اگر چه ن ات ظریـف و مختلفـی در ترکيبهـای رونـد
 ند ، همانگونه کـه اليـوت در قـانون اصـلی خـود زکـر کـرده اسـت ، زیگزاگهـاشو

ــوان در ترکيبهــای ييــر افقــی شناســایی نمــود ــه را مــی ت   .دوگانــه و ســه گان
نه تنها در ساخت فرمها بل ـه در حرکـت رو بـه مقصـد سـه تـایی هـای  بهر حال

در یـک زیگـزاگ زیگزاگهای دوگانه و سه گانه تفـاوت دارنـد ،  دوگانه و سه گانه با
زیگزاگ بندرت قدرت ساخت یک اصالح قيمتی از اصـل  دوگانه یا سه گانه ، اولين

برابر الزم است تا یک تغيير قابل پی گيری در  حرکتی دوتا سه. امواج را داراست
ساده ايلـب یـک بازگشـت قيمتـی  بهر حال در یک الگوی. قيمت مشاهده گردد

مـدت مرحلـه  نـه هـا از طـوالنی شـدندوگانه و سـه گا. کافی تش يل می گردد
 اصالحی ، پس از ان ه مقصدهای قيمتی در واق  مالقـات گردیدنـد ، توليـد مـی

بعضی اوقات وقت بيشتری نياز است تا بازار مسيری را در پيش رو گرفته . گردند
قدرتمندی را بـا الگوهـای اصـالحی دیگـر در یـک مـوج انع اسـی توليـد  یا حرکت
ادامـه یابـد ، دوانشناسـی بـازار و فانـدامنتال هـای دیگـر  چنانمـه تقویـت. نمایـد

برای روشن تر شدن این بخش ، یـک اخـتالف  .دهند روندها را توليد و ادامه می
توجـه داشـته . وجـود دارد 5+4+4+4+... و 1+4+4+4...+کيغی بين سـریهای 

 1، با افزودن  1شمارش از  باشيد که تمام موجهای ع س العمل دارای یک موج
از سـه بـه  موج هستند ، و هممنين موجهای اصالحی یـک شـمارش 37یا  31 ،

 وهممنـين ، مثلثهـا دارای یـک اسـتثنا مـی. مـوج هسـتند 31یـا  33،  7عـالوه 
. مـوج نيـز مـی تـوان پنداشـت n اگر چه انها را یک سه تایی سه گانه با. باشند
ران مـی اگر یک شمارش داخلی نامشخص باشـد گـاهی اوقـات تحليلگـ بنابراین

،  1برای نمونه یـک شـمارش از . نتيجه معقول برسند توانند با شمارش امواج به
هـم افتـادن یـا بـه عبـارتی تـداخل فضـای  روی: ترجمـه )با چند اورلـ   37یا  31

،  7بـوده و هـر شـمارش از  شبيه یک حرکـت.( قيمتی امواج را اورل  می گویيم
یا به عبارتی تداخل  روی هم افتادن :ترجمه )با تعداد نامحدودی اورل   31یا  33

اسـتثنان  .شبيه یک اصـالح مـی باشـد.( فضای قيمتی امواج را اورل  می گویيم
های اصلی مثلثهای قطری از هر دو نوع می باشد که پيوندی از حرکت و اصـالح 

  .باشند می
  :                                  مهاکزما  منهيا  هها  درسهت

 
در چنـين مـواردی . ان الگو بـا حـداکثرهای قيمـت متفـاوت اسـتگاهی اوقات پای

این بدین منظـور اسـت کـه . الگو را ماکزیمم منيمم های درست می گویيم پایان
پایين های واقعی قيمت و انمه در داخل الگـو اتفـاق مـی اقتـد  تفاوتی بين باال و

واقعـی اسـت پایان موج پنجم یک مـاکزیمم  3-33تصویر  برای مثال در.قاُل باشيم
موج  3-32در تصویر . قيمت را توليد نموده است اما در حقيقت موج سوم باالترین



مـاکزیمم  A نقطه شروع موج 3-14و  1-33 در تصاویر. پنجم یک پایين واقی است
بـاالتر از ان قـرار  B ان ـه مـوج درست در یک بازار افزایشی می باشـد ، بـا وجـود

درسـت در بـازار نزولـی  یـک مينـيمم Y مـوج پایـان 3-47در تصـاویر . گرفته اسـت
ایـن مفهـوم بسـيار  .مـی باشـد W است با اینحال پایينترین قسـمت پایـان مـوج

انجـام مـی  مهمی است بدليل ان ه یک تحليل موفق بـا عالمتگـذاریهای درسـت
این ه ماکزیمم مينيمم های قيمـت درسـت در شـروع مـوج باشـند بعضـی . گردد
نگـران نباشـيد تـا وقتي ـه اطالعـات در خصـوم . یک ادعـای دريـين اسـت اوقات

ضمنا در موق  اسـتفاده از . دارد شما گمراه نخواهيد شد مفرارت رفتار موج وجود
معرفی خواهند شد نيز به خطـا نخواهيـد  20 مفاهيم پيش بينی ها که در درس

بوسـيله طـرح ریـزی و انـدازه  طول و مدت یک مـوج و نقـاط پایـانی درسـت. رفت

  .ن می گردندگيری تعيي
 

 :                                             اسلوب تربيق داد  عالكرد و - 5.3 
، و ( العمـل عمـل و عكـس)، ما دو عملكرد احتمـالي امـواج  4و1ــــــ در درس    

 مـا. را ، بحـ  نمـوديم( حركت و اصالح ) دوحالت احتمالي از توسعه ساختاري 
 براي( شمارش)برچسب   :در زير عنوان بندي مي كنيم اين مواد را بطور خالصه

  .هســـتند Z , Y , W , E , C , A،  1،  1،  3موجهــاي عمــل 
  .هسـتند X , D , B،  4،  2موجهـاي عكـس العمـل  بـراي( شـمارش)برچسـب 

كه همه موجهاي عكس العمل ، توسـعه اي  هممنين بزودي توضيح خواهيم داد
  .اي از حالـت حركـت هسـتند مواج عمل ، نوسعهاز حالت اصالح بوده و بيشتر ا

اصـالح باشـند را  و قبل از ان ، حالتي كـه موجهـاي عمـل ، توسـعه اي از حالـت
 شرح مي دهيم

ـــــــــك پايـــــــــان قطـــــــــري 1،  1،  3ــــــــــ موجهـــــــــاي    . در ي
ــــــــــــــوج ------- ــــــــــــــك اصــــــــــــــالح مســــــــــــــطحAم   .در ي
ـــــــــــــ EوC ،Aموجهـــــــــــــاي ------- ـــــــــــــك مثل   . در ي
ـــــاي ------- ـــــاي دYوWموجه ـــــهدر زيگزاگه ـــــالحهاي دوگان ـــــه و اص   .وگان
  .درزيگزاگهاي سه گانه و اصالحهاي سه گانهZموج -------

 
 

عمـل در جهـت مخـالف و در عـين حــال  بـدليل انكـه فهرسـت موجهـاي بـاال يـك

مـي  عاهل اصه حي توسعه يك حالت اصالحي هسـتند ، مـا انهـا را موجهـاي
امواج كه مي تواننـد در دانيم ، ما ليستي از تمام ارايشهاي  بطوريكه مي .ناميم

پهناور سهام تشكيل گردند را در اختيـار داريـم و ارايشـي  حركت قيمت ، در بازار
براسـتي از انجائيكـه مطالعـه چارتهـاي . نباشـد رخ نمي دهـد كـه در ليسـت مـا

نظر جزئيـات فيلتـر شـده هسـتند ،  و از Subminutte ساعتي تقريبا نزديك درجه
، كـه در  Subminutte درجـه ثـال موجهـاي بـاال را ازتحليلگران مي توانند بـدون م

حقيقـت ، موجهـاي  در. متد اليوت تا بـه حـال شناسـائي نشـده باشـند ، بيابنـد
كـامپيوتر  را بيشـتر بـا چارتهـاي ، دقيقـه اي توليـد Subminutte اليوت كـوچكتر از

حتـي چنـد داده در واحـد زمـان در ايـن قـانون ، يـك درجـه . شناسائي مي كننـد
بـراي بازتـاب صـحيح قـوانين امـواج بوسـيله ضـبط سـري  انتقـاالت از رفتـار  كافي

 1تـا  3كـه در درسـهاي ) همـه قـوانين  .سـتامبـادالت ارزي  انسـانها در ميـدان
اساسـا در حالـت ( امـده 31تـا  3كـه در درسـهاي )معيارها و( پوشش داده شده

ايـن . وجـود نـداردثبـت ثانيـه اي يـا كمتـر از ان  بازار واقعي بكـار مـي رود ، هـيچ
وقتـي قيمتهـا . قيمـت بـازار اسـت توضيحات اشـكار كننـده ي الزامـات مطلـق در



طال و نقره در قرن  توسط سيستم حكومتي ثابت مي گردند ، همانگونه كه براي
وقتـي . ندارنـد بيستم اتفاق افتاد ، موجها توسط قانون حبس شده و اجازه ثبـت

دقـت  سـت ، قـوانين و معيارهـا بايـد بـاقيمت ثبت شده متفاوت از قيمـت بـازار ا
 البته در طـوالني مـدت ، بـازار هـا بـر قـوانين چيـره مـي گردنـد ، و. مطرح گردند

 حـال كـه مـا قـوانين و. قوانين تنها اگر بازار اجازه دهد امكان اجرا خواهنـد يافـت
 مقدمات امواج را اماده نموده ايم ، مي تـوانيم اناليزهـاي موفـق و معيارهـا را در

  .اياز نمائيم صل امواجا
 
  :                                                  تنهاوب معيارهها  - 5.4  

يـك بـازار  ارائـه و توضـيح در خصـوم 31تـا  31ـــــــــ معيارهـاي موجـود در درس 

  .بجــز جــايي كــه كــه مخصوصــا مســتثني شــده باشــد. صــعودي مــي باشــد
  :               تنهههههاوب
( قوائـد راهنمـائي كننـده: ترجمـه )معيارهاي  . بولتون توضيح مي دهدهميلتون 

هميشه تحليلگران چشم انتظـار ديـدن  تناوب بسيار گسترده و پراستفاده بوده و
گنـاه نويسـنده نيسـت كـه  .تفاوتي در تشكيل بعـدي موجهـاي مشـابه هسـتند

اما تكـرار . دمي گردن تناوبها از نظر نوع موج به فرمهاي بسيار زيادي دسته بندي
خـالف ان  بسيار زيادشـان بـه انـدازه كـافي نشـان داده كـه شـخص بايـد منتظـر

امـا  بااينكه تناوبها دقيقا نمي گويند چـه اتفـاقي در حـال رخ دادن اسـت ، .باشد
 اطالعات با ارزشي ميدهند كه منتظر چه چيزي نبايد يود و بخاطر داشتن انها در

ايـن . حتمـال بعـدي بسـيار مفيـد هسـتندزمان تحليل ارايش موجها و تشخيص ا
. تحليل كه بيشتر مردم عالقمند به دانستنش هستند نيست  اموزش مقدماتي

انجـام   يـك شـيوه خـام كـه مـي خـواهيم بگـوئيم ، زيرا سرانجام گردش بازار در
روزي كـه بيشـتر . مـي باشـد در ضمن معكوس اين معيارها درسـت. خواهد شد

كـه همـه چيـز  ا در پـيش رو بگيرنـد ، روزي اسـتسرمايه گذاران شيوه ديگـري ر
در  اگر بخواهيم بيشتر توضيح دهـيم ، بايـد بگـوئيم اليـوت. كامال عو  مي گردد

ــازار اســت ــازي ب ــانون مج ــك ق ــاوب ي ــه تن ــد ك ــي خواســت بگوي ــت م   .حقيق
   :                             تنهاوب در دالهل عكهل العالهها

 
اصـالح تنـد و تيـز باشـد ، انتظـار مـي رود مـوج  عكس العمل يك از يك 2اگر موج 

مشخصـه بيشـتر عفـول  2-3شـكل . و برعكس  باشد Sidewayچهارم يك اصالح

نزولـي نشـان مـي دهـد ،  موجهاي عكس العمل را ، در هـر دوحالـت صـعودي و
تنــاوب  بطوريكــه معيارهــاي تنــاوب اشــاره مــي كننــد ، انهــا هميشــه از جــنس

گاهي نيز انها سه تايي دوگانه اي هستند ( گانه ساده ، دوگانه يا سه )هستند
شـامل مسـطح هـا ،  Sideway اصـالحهاي. بايك زيگـزاگ شـروع مـي شـوند كه

انهــا معمــوال شــامل يــك . دوگانــه يــا ســه گانــه مـي باشــند مثلثهـا واصــالحهاي
بعنوان مثال . جديد قيمت مي باشند( ماكزيمم يك مينيمم يا: ترجمه )اكسترمم 

. موج عكس العمل را مي توان گفـت يك پايان درست و قبل از يكموقعيت بعد از 
شـامل يـك اكسـترمم جديـد  بمعنـي انكـه) در موارد ناياب ، يك مثلـ  بـا قائـده 

نـوع ديگـري از  در موقعيت موج چهارم از يك اصالح سري  قرار مي گيرد و( نباشد
 وبهـا درمعنـاي متنا. در موقعيـت مـوج دوم توليـد مـي گردنـد Sideway الگوهاي

عكس العمل ها را مي تـوان اينگونـه خالصـه كـرد كـه يكـي از دو مـوج اصـالحي 
شامل برگشت يا عكس العمل و مـوج ديگـر بعكـس ان خواهـد  (4 يا 2: ترجمه )



                                 بــود

 
 

 
دهنـد ، بنـوعي هـر  نشـان نمـي 4و  2مثلثهاي قطري تناوب را در زيـر موجهـاي 

بطوريكـه طـول  گسترشها يك نمونه از تناوبها هستند. دوي انها زيگزاگ هستند 
 بـراي مثـال اولـين مـوج كوتـاه اسـت و. ، موجهاي حركت را متناوب مي گردانند

ظهور ديگر تناوب ايـن . باره كوتاه استسومين موج طوالني و پنجمين موج تيز دو
 1يـا  3گسترشها كه معموال در موج سوم رخ مي دهند گاهي در موج  است كه

 .                                                     اتفـاق مـي افتنـد
   :                                          اصه حي تنهاوب در موجهها   5.5 
را بسـازد ،  A مسطح شروع شده تـا مـوج a-b-c ر يك اصالح بزرگ با يكــــــــ اگ

 را 2-2شـكل )نيـز مـي رود B بـراي مـوج a-b-c انتظار توليـد يـك ارايـش زيگـزاگ
بـا يـك لحظــه (. را ببينيـد 2-1شـكل ) و بـر عكـس ان نيـز درسـت اسـت ( ببينيـد

كـه مي گردد كـه رخـداد محسوسـي وجـود دارد و ان اينسـت  انديشيدن معلوم
روبه باال در هر دو حالت ، و دومين بازتـاب يـك  اولين بازتاب بوجود امده يك حركت

  .حركت رو به پايين است
 

 

   
 



 
 

 

 
يك مـوج اصـالحي بـا يـك  مي بينيد ، اگر 2-4كال خيلي اوقات ، چنانكه در شكل 

يـك  گسـترش بيشـتري از B را شـروع كنـد ، مـوج A مـوج a-b-c زيگـزاگ سـاده
و گـاهي اوقـات . خواهد بود ، كه نوعي از يك تنـاوب را مـي سـازد a-b-c زيگزاگ
معكوس اين حالت از . امده ، پيميده خواهد بود 2-1كه در شكل  همانطور C موج

  .نادر است پيميدگي كمي
 

 
 

 



  
 

   :                                                اص حي پي  بيني موجها  - 5.6 
 

  )بازار نزولي محدود ) عاق موجها  اص حي
چقهدر  پاسخ دلپذيري بـه سـوال اصل امواج هيچ روش ديگري در بازار به اندازه
قائـده : ترجمـه )ن معيـار اولـي .دهد ، را نمي احتااال يك بازار پايين مي رود؟

بازار تمايل در انجـام حركـت در  اين است كه بخصوم در چهارمين موج ،( راهنما
نزديك  level ،عموما از يك يك ميزان و نسبتي از حركت موج چهارم درجه كوچكتر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان را دارد   .پاي
 

                              در بهازار نزولهي 1131 - 1191:  1مثهال شهاار  
 رت قيمتهـاي سـرمايه يـك تعـديل دائمـي دالر را بوسـيله فانـدامنتال ، بـرايچـا

 .وجـود دارد (IV) مطالعه سيكلها نشان مي دهد كه يك مثل  انقباضي در مـوج
low پايين در فضاي قبلي موج چهارم ، يك مثل  از درجه سيكل را سـاخته  هاي
  ) ببينيد چارت پايين را.)است

    
 



 
                       1199در بهازار نزولهي  Low : 9مثهال شهاار  

 
يـك . مي باشـد  3142 - 3117نزولي  از درجه سيكل در بازار II در اين مورد موج

 - 3112صـعودي سـالهاي  از بـازار[ 4]زيگزاگ ، پايان دهنـده فضـاي اصـلي مـوج 
 . ) را ببينيد 1-1شكل )مي باشد 3117

 

  
 

 

 
                          1199نهزول در بهازار  : 3مثهال شهاار  

 
از بـاالترين قيمـت  بـيشباع  كاهش قيمت كمي  3112در سال [4]سقوط موج 

 .گرديـد 3111تـا  3142از سـري موجهـاي اصـلي سـالهاي  3111مـوج پـنجم در 
. قـرار گيـرد   نشـان مـي دهـد ،[ 4]معموال نزول بازار بايد در منطقه اي كـه مـوج 

ايـن محـدوديت كـاهش بـا . مـي باشـد[ 1]چهارم موج اصالحي پس از موج  موج
قبـل از . ما ايـن معيـار يـك قـانون نيسـت هايي را مي دهد ، ا وجود اينكه توضيح

[ 4]در مـوج  B و قوي بـودن مـوج A عمق بودن موج توليد سومين موج قوي و كم
كه سرتاسر عمق اصلي اصالح را مي  نشان دهنده نيرو در ساختار موج است ،

 .  )را ببينيد 1-1شكل .)سازد
 

  :                             مهوج توسهع  هها  - 5.7  
 
                1199نزولههي  كههاه  در بههازار:  9ال شههاار  مثهه
 

 IV مـوج. است 3174 - 3111، پايان كاهش در سالهاي  3174كاهش نهايي در 
 و موجب كاهش ميانگين 3142از  III از درجه سيكل اصالح درست موج صعودي
دوبـاره . مـي باشـد( اوليـه [ 4]مـوج )فضاي قبلي موج چهـارم از درجـه كـوچكتر 

ناليســتهاي مــا از تــوالي  .رخ داده اســت را نشــان مــي دهــد انمــه 1-1ل شــك



بيســت ســال گذشــته ، پــي بــرده انــد كــه معمــوال  موجهــاي درجــه كــوچكتر در
از درجـه كـوچكتر مـي باشـد ،  محدوديت هر نزول بازار فضاي حركت موج چهـارم

ر بهـ. مـوج باشـد  مخصوصا وقتيكه بازار نزولي در توالي موجهـاي خـود چهـارمين
اول  حال يك معيار شناسائي شده اشكارا ، اين موضوع را مي گويد كه اگر مـوج

در ادامه متوالي اصالح مـوج پـنجم باشـد ، بنـوعي محـدوديت نـزول مـوج دوم از 
 : ترجمه) DJIA در 3171براي مثال ، كاهش در مارس . كوچكتر را داراست درجه

Dow Jones Industrials در حد پايين موج دوم ( يكاگروه سهام معروف صنعت امر
  .بــود 3174امــد كــه پيــرو امتــداد مــوج اول در دســامبر  پــايين 3171در مــارس 

مسـطح بخصـوم انهـا كـه از گسترشـها پيـروي  در خصوم مثلثها يا اصـالحهاي
صـعود را در فضـاي مـوج چهـارم مـي  اشـكارا( را ببينيـد 1مثال شماره )كرده اند 

مـوج دوم از درجـه  مـي شـكنند و در فضـايدر خصوم زيگزاگها عميقـا . شكنند 
هسـتند ،  اگر چه وقتي زيگزاگها در موج دوم خودشـان. كوچكتر حركت مي كنند

 گاهي اوقات ارايشي از اين رفتـار يـا همـان. اين اتفاق منحصر به فرد مي شود
  .را ساخته اند پايين ها  دو گان 

 
                            تعقيب يا ادام  رفتار موج پنم 

  :  
ايـن  بهترين تجربه قوانين كه مي تواند عصاره مشاهدات ما از رفتار بـازار باشـد ،

است ، وقتيكه موج پنجم با يك گسترش ادامه مي يابد ، اصالح پس از ان بسيار 
برخي . بوده و ساپورت موج دوم گسترش از درجه پايين را مالقات مي كند سري 

توضـيح داده  2-1خواهند يافـت ، ايـن مـورد در شـكل همانجا پايان  از اصالحها در
محدودي مثال واقعي وجود دارد ، دقت به اين موضوع  هر چند تعداد. شده است
دو از گسترش بعد از موج پنجم بازگشت مي  به نقطه پايين موج A كه كدام موج

گسترش يافتـه را نمـايش مـي  يك اصالح مسطح 2-7شكل . نمايد ، مهم است
درس اينـده مـي  اي مراجعه بعدي لطفا دو مثال واقعي كه در چارتهايبر.)) دهد

 از [a] پايين موج 1-1يك مثال وجود يك زيگزاگ در شكل . ايند را يادداشت نماييد
II و مثال بعدي يك توسعه مسطح كه مـي تـوان انـرا در. را مي توانيد پيدا كنيد 

خواهيـد  1-1ما در شـكل هممنين ش. پيدا نمود 4از  A در پايين موج 2-31شكل 
سـاخته اسـت كـه يـك [ 1]از ( 2)ي نزديـك مـوج  Low ــ (IV) از A ديـد كـه مـوج

پس از پايينترين نقطه از موج دوم .مي باشد 1929 تا 3123از  V گسترش در موج

قيمتي موج چهارم از يك درجـه بزرگتـر مالقـات مـي  يك گسترش ، معموال قلمرو
ايـن . يكسان شبيه پيش بيني قبلـي دارد تارياين پيش بيني اشاره بر رف. گردد

مـوج پـنجم را بـا  شايان توجه اسـت كـه قيمـت افزايشـي در حقيقـت گسـترش
 اين رخداد كه هشدار جدي از يك بازگشت هيجاني.سرعت پي گيري مي نمايد

اين پيش بيني را . ويژه است ، يك تركيب قدرتمند از دانسته هاست level در يك
ترجمـه )ر گسترشهاي موج پنجم از گسترشهاي موج پنجم جداگانه د نمي توان

 .بكار برد( موج پنجم  گسترشهاي تو در توي: 
 



    
 

     :                                                                         ششم درس

 
  :                                      كانالههها - 6.1  

 
  :                        شهههباهت مهههوج
متـوالي ،  مـوج 1اين است كه دو مـوج حركـت از  اصل امواج يكي از معيارهاي

 اين عمومـا طبيعـي. تمايل دارند از نظر مدت زمان و بزرگي شبيه يكديگر باشند
. وقتي كه يك موج گسترده وجود دارد ، دو موج ديگر ييـر گسـترده باشـنداست 

واگر يك شباهت كامل بين انها ديـده . موج سوم يك گسترش باشد بخصوم اگر
مشـاهده خواهــد  131/1نسـبت بعـدي مضــربي از  نشـود ، بـه احتمــال زيـاد در

.( ) دتوضـيح داده خواهـد شـ 16-25 استفاده از اين موضوع دردرسـهاي. ) گرديد
وقتيكـه موجهـا از درجـه  (.سـتايكـي از اعـداد فيبونـاچي  121/1عـدد : ترجمه 
مي بايسـت دردرصـدي  باشند ، نسبتهاي قيمت معموال Intermediate بزرگتر از

، يـك  3111تـا  3142بنـابراين درداخـل پيشـروي از . از رابطـه هـا محاسـبه گـردد
حركتي [ 3]افتيم كه موج ما دري. گسترش درست از درجه سيكل ، را داشته ايم

ماه توليد نموده ، در صورتيكه مـوج  41٪ را در 321پوينتي داشته و يك سود  321
برابـر سـود  131/1كه ) ٪ را 11پوينتي داشته و يك سود  411حركتي  [1]اصلي 
توليـد نمـوده ، و حركـت بسـيار ( را ببينيـد 1-1شـكل  ) مـاه 41در ( درصدي 321

مـاه توليـد نمـوده  321سـود را در طـول  درصـد 124 متفاوت موج اصلي سوم كه
كوچكترنـد ، معمـوال  يـا Intermediate وقتيكـه موجهـا از درجـه متوسـط  .اسـت

اعد صـت : ترجمـه) شباهت قيمتي مي تواند با رابطـه اي حسـابي برقـرار باشـد 
بـازار  بنابراين در تقويـت. ، از اينرو مقدار طول موجها هم ارز خواهد بود( حسابي 

 ساعت 47پوينتي را در  24/11، حركت  3، ما دريافتيم كه موج  3171ايان سال پ
سـاعت بـازار حركـت  47پوينـت را در  41/14،  1بازار انجام داده ، در حاليكه موج 

 .معيار شباهت در بازار خيلي اوقات بينهايت دقيق است. است نموده
 

  :               ترسههههي  موجههههها
 
A.  هميشه چارت ساعتي با قيمت( نويسنده درسها: ترجمه )هميلتون بولتون 



close چـارت سـاعتي توسـط بنيانگـذاران نيـز : بـراي نمونـه . را تهيـه مـي نمايـد
بعضـي از  خـود اليـوت اصهل امهواج است ، پس از معرفـي استفاده مي گرديده

 پي گيـري 3111فوريه تا مارس  21كارها را بر روي چارت ساعتي بازار سهام از 
 اصهل امهواج هر عالقمند به موجهاي اليوت يا هر دلبسته به. موده استمي ن

گـروه  Dow Jones Industrials : ترجمه) DJIA استفاده ازطرح نوسانات ساعتي
: ترجمـه ) جورنـال و يـا بـاروتر  را كـه وال اسـتريت( سهام معروف صـنعت امريكـا

. خواهـد يافـتمفيـد  منتشر مي سازند ،( نشريات معروف داراي بخش اقتصادي
را  اين وظيفه ساده الزامي است ، كـه فقـط چنـد دقيقـه از وقـت هفتگـي شـما

چارت ميله اي خوب است ولي مي تواند بـدليل اعـالم نوسـاناتي . خواهد گرفت
انجام مي گيرند و در داخل ميله ( كندل: ترجمه )زمان تعوي  هر ميله  كه نزديك

ترسيم شده حقيقـي مـي بايسـت  شكل.گمراه كننده مي باشند ها قرار ندارند
تئهور   و ( opening )بازشهد  انمـه تصـاوير .تمـام اطالعـات را نمـايش دهـد

 : ترجمـه) DJIA بـراي ميـانگين ( دو نوع چارت در حـال انتشـار: ترجمه ) روزان 
Dow Jones Industrials بطـور امـاري اختـراع  (گروه سهام معروف صنعت امريكـا
جمـ  از  بترتيـب ايـن تصـاوير يـك.لحظه اي نمي باشدگرديده بازتاب كننده دقيق 

مـي كنـد كـه مـي توانـد رخـداد زمانهـاي  را ارائه ( opening )بازشد  قيمتهاي
روزانه ، در داخـل خـود رخـدادهاي  هاي low ها و high متفاوتي را ارائه كرده ، و

يقت شيوه دسته بندي امواج در حق بهترين .بسيار زياد روزانه را پنهان مي سازد
زمانيكه شمارش امواج شـفاف  اين عمل تا. تعيين روند قيمتي بازار سهام است

بخصـوم در  هيجـان بـازار ، مـواردي چـون حركتهـاي سـري  ، لست اسان است ،
موجهاي عكس العمل ، وقتيكه حركتهاي كوچك بكلـي بـا رفتـاري پيميـده ظـاهر 

در چارتهـاي كوتـاه شوند ، در اين موارد پيميده الزم است همـه زيـر موجهـا  مي
بهـر حـال در بـي حـالي يـا كـم تالطمـي بـازار بخصـوم در . گردد مدت مشاهده

در . ساختارهاي موج پيميده و اهسته توليد گردنـد اصالحها ، بيشتر احتمال دارد
ايلب موثرتر و متـراكم تـر فعاليتهـا را نمـايش  اينگونه موارد چارتهاي بلند مدت تر
ــــد ــــه مــــي كننــــد تشــــكيل الگــــو داده و توضــــيح بهتــــري از رون   .، ارائ

بينـي  قابـل پـيش sideway زمانهـاي بـازار  ، اصل امواج بايك مطالعه مناسب از
درسـت ( يـك زيگـزاگ اسـت 2براي موج چهارم وقتيكه مـوج   براي مثال ،.) است
پيش بيني نموديد ، بهر حال پيميدگي و بي حالي دو مـوردي اسـت كـه  وقتيكه

بـاوجود ايـن ، بايـد پـذيرفت كـه اينهـا بخشـي از . ي سـازدم تحليلگران را نا اميد

تاكيد بسياري دارند كه در طول مدت چنين دورانـي  بزرگان. حقيقت بازار هستند
استفاده برده و ثمر سـخت كوشـي خـود را  شما گاهي اوقات مي توانيد از بازار

نيسـت هميشه فعال باشد اما عملـي  شما مي توانيد ازرو كنيد كه بازار. بگيريد
  .كنيـــد پـــس وقتيكـــه بـــازار اســـتراحت مـــي كنـــد ، شـــما هـــم اســـتراحت

مـي  متد درست براي پي گيري بازار سهام استفاده از چارتهاي نيمه لگـاريتمي
مهـم . از اينرو داستان بازار فقط به پايه هاي درصـدي وابسـته مـي باشـد. باشد
كـت در بـازار ، سرمايه گذار ، درصد سود يا زيان است نه عددهاي نقـاط حر براي

پوينـت اخـتالف زيـادي بـا دوره  1111، ده پوينـت تـا  DJIA بـازار بعنـوان مثـال در
بنابراين اصول كاناليزه كـردن ، . پوينت ندارد 1111پوينت تا  111درصدي تقويت از 

  .بـراي موجهـاي دوره كوتـاه تـر پذيرفتـه شـده اسـت بخـوبي بـا ميـزان حسـابي
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بـااليي و  اليوت مالحظه كـرد كـه بطـور نمونـه كانالهـاي رونـد مـوازي در مرزهـاي



تحليلگـران . پاييني از امواج عكس العمل ، ايلب بـا دقـت عجيبـي همـراه اسـت
بايست انها را بعنوان پـيش بـردن و كمـك در تعيـين مقصـدهاي مـوج و تهيـه  مي

اولـين تكنيـك كانـاليزه  .از پيشرفت روندها ، ترسيم نمايند بعدي معيار در توسعه
. مـوج را تعيـين نمـود 1عكـس العمـل بايـد نقـاط مراجعـه اخـرين  كردن بـراي يـك

را بيكديگر متصل مي كنـيم و سـپس يـك  1و  3نقاط  وقتيكه موج سه پايان يافت
رسـم مـي كنـيم ، ايـن  2-1هماننـد شـكل  را لمس نمايد 2خط موازي كه نقطه 

در بيشـتر مـوارد سـه . ) كند توليد مي 4ساختار يك تخمين يا ارزيابي براي موج 
پايـان نقـاط پايـاني را  موج به اندازه كافي از نقطه شروع خود دور مي گردند و در

 (ش ل بعد .)   )  لمس مي كنند
 

 
 

  
كانـال را بـراي تخمـين حـدود  خط موازي را لمس نكند شما بايـد 4اگر پايان موج 

بيكديگر متصـل كنيـد  را 4و  2نخست انتهاي موجهاي . موج پنجم بازسازي كنيد 
مـوج  ، اگر موجهاي اول و سـوم عـادي باشـند خـط مـوازي بـااليي كـه از انتهـاي

پيش بينـي پايـان مـوج پـنجم خواهـد  سوم كشيده شده است دقت بيشتري در
سـوم ييـر عـادي قـوي باشـد بطوريكـه تقريبـا عمـودي باشـد  اگـر مـوج. داشـت

است بسيار باال قرار گيرد ، تجربـه نشـان  كشيدن خط موازي از انتهاي ان ممكن
كشيده مـي شـود در ايـن مـوارد  داده است كه خط موازي كه از انتهاي موج اول

از اگوسـت  در تصويري از صـعود قيمـت شـمش طـالبيشتر مفيد است ، جنانكه 
 در برخـي مـوارد ، ممكـن اسـت( را ببينيد 1-32تصوير .)مي بينيد 3177تا  3171

خطوط دو نقطه از درجه باالتر را ترسـيم كنيـد مواظـب باشـيد كـه شـما شـماره 
هـا و رفتـار مناسـب را بـراي شـماره مـوج  levelايـن volume موجهـا و مشخصـه

  .كنترل كنيد



   
 

  
 

 :                                                                             باال جه  رو ب 
                   

نزديـك خـط  در كانالهاي موازي و خطوط همگراي يك مثل  قطري ، اگر موج پنجم
مالقات  روبرو شود نشانه ان است كه در پايان موج انرا volume بااليي با كاهش

 ايـانكمي پـايينتر از خـط بـااليي پ: ترجمه .)يا نزول كوتاهي از ان خواهد داشت
 در موج پنجم نزديك خط بـااليي رونـد افـزايش يابـد ، ايـن volume اگر (.مي يابد

نشانه ان است كه امكان عبور از خط بااليي وجود دارد كـه اليـوت انـرا جهـش رو 
نزديك نقطه جهش روبه باال ، يك موج چهارم از درجـه كـوچكتر  .مي خواند به باال
 از مـوج پـنجم را در پايـان حركـت بالفاصـله پـس sideway اسـت ، رونـد ممكـن

volume جهـش هـاي روبـه بـاال گـاهي بوسـيله يـك . مـوازي بشـكند به زير خـط
اينهـا همـانطور كـه در . را اطالع مي دهنـد جهش رو به پايين تلگرافي وقوع خود

تـايي هـا ، 5 از 2يـا مـوج  4اليـوت امـده ، در مـوج  اصل امواج كتاب 2-31شكل 
 .يـك برگشـت بالفاصـله در زيـر خـط تائيـد مـي گردنـدو توسط . توليد مي گردند

اليوت . جهش رو به باال هممنين با بعضي مشخصه ها در نزول بازار رخ مي دهد



درستي داده بود كه جهش رو بـه بـاال از درجـه بزرگتـري اسـت چـون در  هشدار
موجهـا از درجـه كـوچكتر بسـختي قابـل شناسـائي مـي  مدت جهش رو به بـاال

گـاهي اوقـات بوسـيله مـوج پـنجم در  ه كانالهـاي درجـه كـوچكترباشند ، بطوريك
بـه بـاال بـزودي در ايـن  مثالهايي از جهش رو. حركت روبه باال مختوش مي شوند

نيز پيـدا  1-19 و 3-37دوره نشان داده مي شوند ، انها را مي توانيد در شكلهاي 
  .كنيد
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. هاي بزرگتر ، معموال بيشتر يك مقياس نيمه لگاريتمي را بوجود مي اورند درجه

بـر روي مقيـاس  3121 - 3123، كانالهاي كامال مجازي كـه در بـازار  از طرف ديگر
بـر  3117 - 3112و در بـازار ( را ببينيد 2-33شكل ) گرديد  نيمه لگاريتمي تشكيل

نشـان مـي دهـد كـه ( را ببينيـد  2-32شكل )گرديده روي مقياس حسابي توليد
را ، فقط وقتيكـه طـرح ريـزي انتخـابي  موجهاي يك درجه ، كانالهاي اليوت صحيح

روي مقيـاس حسـابي ،  بـر. روي مقياس مناسب مي گردند ، توليـد مـي نمايـد
صـورتيكه  ت با سرعت از خط مرزي باال عبور مي كند ، دربازار صعودي دهه بيس

بر روي مقياس نيمه لگاريتمي بازار صعودي دهه سي افـت كمـي از خـط مـرزي 
 .دارد باال

 
 گذشته از اين تفاوت در كانالها ، اينها دو موج از درجه سيكل هستند كه بصورت 

ك قيمتـي را مـي انها تقريبـا چنـد اليـه هـاي نزديـ: شگفت اوري شبيه يكديگرند
مـوج گسـترده بـوده ، و قلـه  1انهـا هـر دو شـامل ( بار  1بار و 1بترتيب ) سازند ،

تفـاوت ضـروري مـابين دوبـازار صـعودي . هر مورد پـايينتر اسـت سومين موج ، در
 .است شكل و طول زمان هرزيرموج

 

 



  
 

  
 

 
 

مقياس نيمه لگـاريتمي اشـاره  بيش از همه ، ما مي توانيم براي توضيح ضرورت
ش مرحلـه افـزاي به موجي كنيم كـه بـا توجـه بـه داليـل روانشناسـي حجـم ، در

 اگر شخص بتواند كانـال مـوج اليـوت فرضـي خـوبي از. سرعت قرار گرفته است
خاستگاه هاي نقاط اصلي روي مقياس هاي حسابي و نيمه لگاريتمي بوسـيله 

چسبيده به امواج بكشد ، يك سيگنال قيمتي قابل مشـاهده و  خطوط شيب دار
  ، مهواز  از كانالهها بنابراين سوال. گردد يك طول زمان مشخص ، تعيين مي

هنـوز  مقياسها  حسابي و نيا  لگاريتاي چ  انتظهار  مهي رود؟ رو 
اگـر پيشـرفت قيمـت در هـر نقطـه نزولـي . نگرديـده اسـت به صورت قطعي حـل

هـر كـدام از مقياسـها حسـابي يـا  ) مرتب در داخل خط هاي مـوازي در مقيـاس
ر روي كانـال صـحيح بـ نبـود شـما مـي توانيـد بمنظـور مشـاهده( نيمه لگاريتمي



از هر دو حالـت  و در موقعيتهاي باال يك اناليست پيشرو ، بايد. مقياس ديگر برويد
  .استفاده نمايد
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طـرح  اليوت از حجم معامالت بعنـوان ابـزاري بـراي تشـخيص شـماره موجهـا و در
، او تشـخيص داد كـه در هـر بـازار صـعودي . ريزي گسترشها استفاده مي نمـود

تمايل طبيعي به افزايش و كاهش متناسب بـا سـرعت  (Volume)معامالت حجم
ايلـب  (Volume) حالـت اصـالحي ، يـك كـاهش در حجـم تغييـر قيمـت دارد و در

 ايلـب كـاهش حجـم معـامالت .نشاندهنده كاهش فشار معـامالت مـي باشـد
(Volume) معمـوال در  .همزمان با يـك نقطـه دو راهـي در بـازار شـكل مـي گيـرد

مايل اسـت كـه كمتـر  (Volume) موجهاي پنجم از درجه كوچكتر ، حجم معامالت
در يك پيشروي مـوج پـنجم  (Volume) اگر حجم معامالت. موجهاي سوم باشد از

مساوي يا بزرگتر از انست كه در موج سوم بوده ، يـك گسـترش  از درجه كوچكتر
تظـار مـي رود ، در هـر در حاليكه اين نتيجه ايلب ان . در موج پنجم رخ داده است

طول مساوي هسـتند ، ان هشـدار جـدي  صورت اگر اولين و سومين موج از نظر
در يـك . مـي باشـند از زمانهاي نادريست كه موج سوم و پنجم هـر دو گسـترش

طـول  در پيشروي موج پنجم ، فقط بدليل (Volume) درجه اصلي و بزرگتر ، حجم
بازار صـعودي ، گـرايش بـه افـزايش مدت طبيعي رشد در تعداد شركت كننده در 

 (Volume) نكته مورد نظر اليوت در حقيقت اين است كه ، حجـم معـامالت .دارد
بازار صعودي ، باالتر از درجه اصلي تمايل به حركـت افزايشـي  در نقطه پاياني از

پايـان ، بطــوري كـه بـزودي بحـ  خواهـد شـد ، حجــم  در. در تمـام مـدت اسـت
هايي را در نقطه هاي جهش روبـه  بطور خالصه تثبيت ايلب (Volume) معامالت

كانـال رونـد يـا پايـان يـك  باال در قله موج پنجم ، انجام مي دهد ، چه در يـك خـط
تواننـد بطـور  بمجـرد فرصـت مناسـب ، اينگونـه نقـاط مـي. )مثلـ  قطـري باشـد

 همزمان اتفاق بيافتند ، بطوريكه وقتـي يـك مثلـ  قطـري مـوج پـنجم ، درسـت
ط موازي از كانال پايان مي يابد شامل حركت قيمـت از يـك درجـه بزرگتـر باالي خ
بعــالوه اين چنــد نكتــه قــابل تـوجــه اسـت ، مـا تفسـيرهاي ديگــري از  (باشد
 .را در جاهاي مختلف اين دوره ارائه خواهيم نمود (Volume) معـــامالت حجــم

 
  :                                                        نگها  درسهت

 
اگـر چـه . رويهمرفته پيدايش يك موج بايد توسط توضيحات داده شـده تائيـد گـردد

باشـد ،  A موج متوالي مي تواند در يك سه موج كه اولين زبر مـوج ان مـوج 5 هر
مـي بينيـد ، امـا انجـام ايـن كـار  2-31گردد ، همانند انمه در تصـوير  عنوان بندي
وت اگر چنين تغييراتي مجـاز بـود بسـيا ر اسـيب پـذير الي سيستم. اشتباه است
 1پايـان يابـد ، بايـد در  3در باالي موج  4يك موج  بلند با 1اگر يك موج . مي گرديد

در اين فرضيه شـامل سـه مـوج  A اينكه موج نظر به. موج متوالي رده بندي گردد
در  ، همـانطور كـه A مـوج مـي بايـد نزولـي در حـدود شـروع B مي باشد ، مـوج

. اسـت  اصالح مسطح ست ، داشته باشد كه واضح اسـت ايـن اتفـاق نيافتـاده
هنگاميكه شمارش داخل يك موج معيار رده بندي ان است ، شكل كلي درسـت 

  .بهترين معيار براي شمارش داخلي صحيح مي باشد ايلب  ،
 



 

 

 

   
 

 

 
 

مي شود ، ما زمينـه دور  نگاه درست به يك موج بوسيله تمامي مالحظات ديكته
اجــازه خيلــي  هــر گــاه كــار ازمــوده شــديم ، ايــن. آن را در بخــش اوليــه داشــتيم

پـذيرفتن  خطرنا  را خواهيم داشت كه ، درگيري حساسي را با بازار، براي اجازه
بازتـاب ييـر متجـانس مـوج ارتبـاطي ، يـا در اسـاس فقـط  شمارش امـواجي كـه

    .شيمباداشته  اند  را مختصري كشيده اصل امواج ناقص كه الگوهاي الگوهاي

  :                                                    هفهت  درس
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سود ان  و بيشتر ين. موج يك گسترش قابل توجه ازاصل امواج است ايده اخالق
در فرموله سازي رفتار انسانهاست كـه از تخصـص تحليـل اسـتاندارد نيـز مهمتـر 

اخالق هر موج در تسلسل اليوت يك جزن جدانشدني ست كه بر انعكاس  .است
ايـن تغييـر حـس تـوده مـردم از بـدبيني تـا .جمعي داللـت مـي كنـد روانشناسي

عقب نشيني در شبه مسيري و يا ادامـه دادن  خوش بيني است و تمايل به يك
شـبيه و قرينـه در سـاختار مـوج مـي  در زماني ديگر كه توليد نقـاط و وضـعيتهاي

 subminuette سيكل و اخالق در هر نوع موج ، حتي در درجه هاي سوپر. نمايد
برحـذر مـي  بينـي يلـطوجود دارد كه اين خصوصيتها نه تنها تحليلگـر را از پـيش 

 دارد بلكه او را در تعيـين محـل حضـور بعـدي ، مـوجي يـاري مـي رسـاند كـه در
ايـن . شمارشهاي ديگر نامعلوم بـوده يـا باعـ  تفسـير يلـط مـي گرديـده اسـت

بعضي امواج قابل شناسائي نيستند يا طبـق قـوانين اليـوت بـه  موضوع انگاه كه
همانگونه كـه در .ا ارزش مي باشدهستند بسيار ب چند گونه قابل شماره گذاري

مشخصـه يـك مـوج تنهـا را تشـخيص  امده است اگر تحليلگر 2-31و  2-34شكل 
 .و تفسير نمايد بدهدايلب او مي تواند نمونه هاي پيميده بسياري را تعبير
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ديد كلي ، راج  به نيمه اول موجهاي شماره يك مي  بعنوان - موجها  اول (1

در . اصالح مـي گردنـد 2بسختي توسط موج  توان گفت كه انها بنيان موج بوده و
روند را تجديد سازمان مي كند و  ي اين موجمقايسه با كاهش روند در اصالح قبل

را در حجم و طـول خواهـد  اولين موج از نظر تكنيكي برجسته تر بوده و افزايشي
اصـالح كـرده و  وجود خواهد داشت تـا بـازار را مجبـور بـه Sell بحد كافي. داشت

كـه  معامله گران از معامالت خود سود دريافت كنند و بنوعي ديگر مي توان گفت
موجهـاي اول پايـه قيمتـي بـازار نسـبت بــه پايـه اصـالح قبلـي بسـمت بــاال ٪ 11

يـك  3112يـك وامانـدگي در نـزول و در سـال  3141چنانكـه در . دهند حركت مي

. نيز تكرار شـده اسـت 3174و  3112، در هر دو سال  فشردگي در ان مي بينيم
 .گريـده انـدحركت بوده و فقط كمي تعديل  در تمام اين شروع ها موجهاي اول پر

 
 
موجهاي دوم زماني بيش از زمـان پيشـرفت مـوج اول  ايلب - موجها  دوم (2

بويژه براي زمانهاي خريـد خـوب اسـت  اين. براي تصحيح خود نياز خواهند داشت
در اين نقطـه معاملـه . كند بطوريكه در طول عفول موج دوم تضميني را ايجاد مي

موجهـاي دوم ،  .لـي برخواهـد گشـتگران كامال متقائد مي شـوند كـه بـازار نزو
 موقعيكه حجم پايين و بي ثباتي يك كاهش در فشار نزولي را نشـان مـي دهـد

  .و نقاط فروش تائيد نشده اي را توليد مي كننـد Dow ،ايلب نقاط فروش تئوري
 
 
سـوم در نگـاه اول بسـيار عجيـب هسـتند ، انهـا  موجهـاي - موجها  سوم (3

بطـور قطـ  ، فانـدامنتال . ترديد اسـت ان يير قابل قوي و وسي  بوده و حركت در



معمـوال موجهـاي سـوم  .هاي مطلوب بصورت اعتماد برانگيزي ظاهر مـي شـوند
گسـترش  بيشترين حجم و بزرگترين حركتها را توليد مي كننـد و ايلـب يـك مـوج

و اين بديهي است كه موج سـوم ار سـه مـوج بـي ثبـات تـرين . يافته مي باشند
ز سري موجها خواهد بود ، چنـين نقـاطي هميشـه توليـد كننـده مقاومت ا نقطه

گسترشها حجم ، و پهناي استثنائي ، با تائيد روند حركت  شكستها ، شكافها ،
اينهـا بسـته بـه درجـه مـوج ، معـامالت . باشـند مـي Dow قيمـت توسـط تئـوري

ي ماهيانـه ، سـاالنه را در بـازار توليـد مـ سوداور سـاعتي ، روزانـه ، هفتـه اي ،
بـازار در مـوج سـوم اتفـاق مـي  بصورت مجازي مي توان گفت تمام حركـت. كنند

سـرنخها را در  از سـه مـوج ارزشـمندترين b افتـد ، عـالوه بـر اخـالق مـوج هـاي
 . شمارش موج بدست مي دهند بطوريكه بسيار واضح هستند

 

 
موجهـاي چهـارم از نظـر عمـق و فـرم قابـل پـيش بينـي  - موجهها  چههارم (4

زيـرا در حركـت توسـط مـوج دوم قبلـي محـدود  .(مي بينيم 33در درس )هستند 
حركت موج پـنجم را توليـد مـي  ندارند و پايه SideWay مي شوند ، ايلب حركت

مـي كنـد تـا وقتيكـه  روند سهام ماكزيممي را ساخته و روند نزولي را ايـاز. كنند
بـازار  يـه درمقاومت قبلي يك حركت از موج سوم را ساخته است ، ايـن نـزول اول

 .مرحله اي از عدم تائيد و عالئم ظريف ضعف در موج پنجم را توليد مي كند
 

 
از موجهاي سـوم پويـا  هميشه موجهاي پنجم در بازار كمتر - موجها  پنم  (5

تغييـرات  بوده و عر  كمتري دارند ، معمـوال انهـا اهسـته تـر از حـداكثر سـرعت
پـنجم يـك گسـترش باشـد ، سـرعت گرچه ، اگر موج . قيمت را نشان مي دهند

قيمت در موج سوم از پنج موج گسترش ، مي توانـد از مـوج سـوم فراتـر  تغييرات
براي حجم موجهـاي اصـالحي متـوالي ، از درجـه سـيكل يـا  بطور مشابه ،. برود

 باشـد معمـوال در درجـات كـوچكتر از درجـه بزرگتر ، اگر موج پنجم يـك گسـترش
Primary ـــــــــي ـــــــــاق م ـــــــــم اتف ـــــــــزايش حج ـــــــــد اف   .افت

بيان ديگر ، كاهش حجم بعنوان يك قانون در موج پنجم نسبت به موج سـوم ،  به
  .قــــــــــــرار مــــــــــــي گيــــــــــــرد مــــــــــــورد توجــــــــــــه

ترجمـه . )گويند مي Blowoffs بعضي اوقات تازه كاران بازار انتهاي يك روند بلند را
بـاال در اوج  اما هيچ سابقه اي در بازار سهام از يك شـتاب (Blowoffs = انفجار: 
 حتي اگر يك مـوج پـنجم گسـترش يافتـه باشـد ، مـوج پـنجم. يمت وجود نداردق

در طـي پيشـرفت . گسترش از موج پنجم ، نيـز فاقـد چنـين شـتابي خواهـد بـود
سـاخت يـك مـاكزيمم خـوش بينانـه خواهـد بـود و بـا وجـود يـك   موجهاي پنجم ،

ـــــــان ـــــــت نماي   .خواهـــــــد شـــــــد محـــــــدوديت در طـــــــول حرك
 بـازار بـراي مثـال حركـت. قبلي را اصـالح نمـي كنـدهرگز ، حركت بازار محدوده 

Dow  امـا انموقـ  بـا اينكـه يـك مـوج حركـت . يير منتظره بود 3171در پايان سال
يك اصالح در اوريل ، ژوالي و سپتامبر اصالح گرديد ، ييـر منتظـره قلمـداد  توسط
تضـاد ، كمتـرين نفـوا را روي شـاخص هـاي ثانويـه و خـط كلـي  كـه بـدليل. شـد

هر سهم بجز بـر رسـي خـود سـهم در بـين هـم  در بازار سهام: ترجمه )داشت 
ـــز بررســـي مـــي ـــر گـــروه هـــاي خـــود ني   .(شـــود گـــروه هـــاي خـــود و زي

 بعنوان مثال از بررسي هاي مفيد موج پنجم مي توان گفت ، موجهاي پنجم مي
توانند سرويس پيش بينـي بـازار را تـا دو هفتـه ارائـه نماينـد بـدون انكـه كمتـرين 



٪ از موجهـاي پـنجم 4.1از سوابق ثبت شده تنها . كاهش را داشته باشند درصد
 .را نساخته اند حداكثر پيش بيني
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