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  اولفصل
 

 مفهوم كلي: معرفي    1.1-
  .توسط نلسون اليوت كشـف گرديدكـه حركـت و برگشـت انـرا تشـخيص مـي دهـد         اصل امواج 

 اطالعات بازار سهام كشف كرد كه تغييرات قيمت در بازار با ساختار خاصي انجام مي گيرد اليوت در
منطقـي   شف ، او سيستمهاياز اين ك. كه در واكنشهاي چرخشي يك اهنگ اصلي را دنبال مي كند

. شدند را ترسيم نمود  نوع موج مجزا كه در بازار سهام تكرار مي13اليوت . بررسي بازار را توسعه داد
او مسيرها را تعريـف ، ترسـيم و   . ندارند اين امواج هيچ الزامي براي تكرار در زمان و يا دامنه خاصي

ه يكديگر متصل مي شـوند، چگونـه انهـا در يـك     ساختارها ب او توصيف كرد كه چگونه اين. نام نهاد
يكديگر متصل مي شوند وّّّّّهمينطـور در مـورد الگوهـاي بزرگتـر و      الگوي قابل پيش بيني بزرگتر به

  .بزرگتر
 خالصه اصل امواج يك مجموعه از مسيرهاست ويـك تفسـير از ايـن فرمهـا كـه شـبيه همـه        بطور

قاعده  توصيف اليوت تشكيل شده از يك سري. ق افتادهمسيرهايست كه تا بحال در حركت بازار اتفا
نمود كه حاال بنام اصل  اليوت پيشگوئي قيمت براي بازار را مطرح. تجربي راهنما براي تغييرات بازار

 .امواج اليوت ناميده مي شود
 

  تاريخچه كوتاه- 1.2
ـ   اصل امـواج نخسـتين   . هر چند اين بهترين ابزار فوركست موجود اسـت  زار فوركسـت  ، يـك اب

 با اينحال ، ان توضيحات سهم بزرگـي در . ان يك توضيح جزئيات چگونگي رفتار بازار است .نيست

 اصـل امـواج   مفاهيم اوليه از. رسيدن به تسلسل رفتار و سپس احتمال مسيرهاي بعدي داراست 
 كلي بازار مـي  اين مفهوم زمينه ساز نظم فكر ويك دورنماي. است زمينه ساز مفهوم اناليز بازار بوده

خيلـي  . در شناخت و پيش بيني تغييرات مسير تقريبا غير قابل باور اسـت  باشد، بهرصورت دقت ان
بـازار سـرمايه جـايي اسـت كـه بيشـتر        اما. عمل مي نماينداصل امواج مردم طبق جاها و خيلي از

  .اينچنين عمل مي كند
رجـه تـراكم قيمـت بـازار يـك هـدايت و       د.از اين قاعده پيروي مي كنـد  براستي بازار سرمايه بسيار

كه اين ارزيابي ايست كـه در حقيقـت انقالبـي در علـوم     . قابليت براي ان قائلند مقداريست كه مردم
  .بوجود اورده است بهر صورت اين بحث براي وقتي ديگريست اجتماعي

 ي وشرح بهتئوريهايي دارد در خصوص مفهوم الگوهايي كه كشف كرده ، ما مي خواهيم معرف اليوت
كنـيم كـه    تا ان زمان به اين بسنده مـي  .توضيح دهيم19 تا 16هاي فصلتفصيل اين موضوع را در 

  .توضيح دهيم 15 تا 1 فصلالگوها را در 



                           فارآس -و جزوه آموزشي اليوت وي

                                          

 
 وقتي با عجله ، مخصوصاً مختلف از موقعيت اليوت بازار بشنوند اغلب اشخاص مي خواهند چند بيان

  .ان روز جمع اوري مي كنندعجوالنه در پاي مطالعات كارشناسان را
توانـد از داشـتن چارتهـا روي دو انـدازه حسـابي و نيمـه        بهر صورت بسياري از بال تكليفي هـا مـي  

در ايـن مبحـث    laid down قائده هاي خطوط راهنما چـون  و مواظب پيروي از. لگاريتمي باشد
 .باشيد

 
  مد موج1.3- 

 مـوج  5 امواج حركـت داراي   .حركت و اصالح كننده. امواج گفته مي شود ازتوسعه مد دو  در اينجا
مـد حركـت   .صورتيكه امواج اصالحي داراي سـاختار سـه موجـه مـي باشـند      در مي باشد ساختاري

 3 ، 1بطور مثال موجهـاي  .سير شكل مي گيردو حركتهاي هم م 1-1     موج اصلي شكل5بوسيله 
مـد اصـالح بوسـيله    . خوانده مي شود چون انها قدرت حركت بازار هستند اين ساختار حركت . 5و 

ايـن  .  هسـتند 1-1 در شـكل  4 و 2معكوس شكل مي گيرد كـه شـامل موجهـاي     جبران كننده ها
شـت يـا انتقـالي را كـه موجهـاي      ناميده مي شود چون انها بخشـي از مسـير را بازگ   ساختار جبراني
بدينسان دو گونه اساسي و مختلف در ساختار و صورت انها . كرده را تصحيح مي كنند حركت ايجاد

  . وجود داردفصلتمامي اين  در
 Financial درمجلـه 1939و بـار دگـر در مقـاالت منتشـر شـده       اصل امواج  او1938در كتاب 
World موجه رو به بـاال و  5هام داراي يك حركت اصلي يا الگوي س اليوت اشاره مي كندبازار.ان.ار 

 موجه رو به پـايين  3 موجه رو به باال و 5موجه را مي سازدالگوي  8سه موج روبه پايين يك سيكل 
 . مي كنيم  مشاهده1-2را در شكل 
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  هـم 5كـه  (مرحله حركت. موج مي باشدكه شامل دو مرحله اساسي است8يك سيكل كامل شامل 

مـي   هم خوانـده 3كه (شخص مي شوندو مرحله اصالحي ن با عدد م آزير موجهاي) خوانده مي شود
موجهـاي    بـراي 5 4 3 2 1بترتيـب . داراي زير موجهاي است كه با حروف مشخص مي گردند)شود

كامـل   1-2  موجه شكل8در نهايت سيكل  .1-2براي موجهاي اصالحي در شكل a b cحركت و
بـه پـايين     مـوج رو 3و ) حركـت ( مـوج روبـه بـاال    5مي شود و سيكل دوم شبيه به سـيكل اول بـا  

اصالحي ،كـه    موج3 موج حركت مي باشد و 5سومين حركت شامل . دوم اغاز مي گردد) اصالحي(
نتيجـه رادر شـكل    اين. اختار موجي بزرگتر را كامل مي كننداين سيكلها سه موج حركت از يك س

  .مي بينيد) 5( با برچسب 3-1
 

               
ايـن سـه    كي از سه موج ،حركت نزولي اغاز مي شود در ساختار بزرگتر ي) 5(در باالترين نقطه موج 

 1-3در شـكل   نتيجـه ايـن سـيكل   . موج بزرگ رو به پايين قرينه موجهاي بزرگ رو به باال هسـتند 
سيكل كامل شامل   توضيح داده شده كه هر بخش از موج حركت و هر1-3در شكل . كامل شده اند

 بخشي از يك نسخه كوچكتر از خودش مي باشد
 مـي باشـد و ايـن نيـز همچنـين      1-2تصوير بزرگتر از شكل  يك 1-3شكل  :اين يك واقعيت است
 هر موج به زير موجهاي كه خود از يـك سـيكل تشـكيل    1-2در شكل . بزرگتر جزئي از يك سيكل

 را a b c  نقاط اصالحي4 و 2هر زير موج مانند . ... ن موجهاآشده و هر كدام از  شده اند تقسيم
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يك   اگر در زير يك ميكروسكوپ نگريسته شوند خود1-3در شكل ) 2(و ) 1(موجهاي . دارا هستند
متفـاوت از بـازار    همه اين اشكال توضيح پديده دائمي از يك تغيير با درجه. هستند] 2[و ] 1[موج 

 .مي باشند
 

  طراحي ضروري1.4-

كـوچكتر    مـوج از درجـه  8ساختمان تركيبي بازار چنان است كه در موج از يك درجـه خـاص بـه    
اصل امواج  . موج با سايز كوچكتر تشكيل شده است34 موج در حقيقت از 8 اين تقسيم مي شود و

هم به درجـه هـاي    بازتاب اين واقعيت است كه موجها از هر درجه در هر سري هميشه تقسيم و باز
ــي     ــر را م ــواج بزرگت ــواج ، ام ــن ام ــه اي ــان هم ــوندو همزم ــي ش ــوچكتر تقســيم م ــازند ك   .س

 مـوج  34هشت مـوج از    بعنوان دو موج استفاده كنيم ،1-3ر شكل بهر حال ما مي توانيم از ساختا
ــيم را       ــي كن ــاره م ــه ان اش ــا ب ــه م ــر را ك ــك بزرگت ــديگر ي ــا يك ــال ب ــازد  در اتص ــي س   .م

 و a موجهاي 1-3در شكل ] 2[حال مشاهده مي كنيم كه در داخل الگوي اصالحي همچون موج 
c  موج همچون5 4 3 2 1 موج 5كه رو به پايين هستند شامل  (b) موج3باال شامل  كه بسمت  

a b وc هميشه رو به باال نيستند  اين يك وافعيت را اشكار مي سازد كه موجهاي حركت. مي باشد
موج يك مسير مطلـق نيسـت    حالت يك. و موجهاي اصالحي هميشه رو به پايين حركت نمي كنند

 بحث خواهيم كـرد  فصلگر در اين دي بغير از چهار استثنا كه جاي. اما در كل مسير خودش را دارد
 مـوج  3(با موجهاي بزرگتر بوده و مد اصـالح   وقتيكه روند در ان مسير) موج 5(امواج به مد حركت 

موجهـاي   c و a موجهـاي . مي باشدتقسيم مي شـود  وقتيكه روند در مسير مخالف) يا تغيير مسير
را اصـالح   (a) شـدچون مـوج  اصالح كننده مي با (b) موج] 2[حركت هستند در روند مسير موج 

 ، حركـت در يـك   اصـل امـواج   خالصه اساس گرايش بطور. مي باشد] 2[مي كندو مخالف موج 
انـدازه    موج و واكنش مخالف ان با سه مـوج در همـه  5مسير با يك روند بزرگ توسعه داده شده با 

  .هاي روند مي باشد
ف داخل دايره و امـواج اصـلي بـا اعـداد و     همه امواج نرمال با اعداد و حرو  ،فصلبراي اين  :نكته*

  . نگاه كنيد1-4به شكل  .براكت نمايش داده مي شوند حروف داخل
اين مثـال نتيجـه   . حركت و انتقال ان در يك مرحله بزرگتر را نشان مي دهد فرم مثالي اندازه مسير

 تقسيم مي شوند زير بخشهاي كوچكتر و موجها به كه در هر بازاري وجود دارد اصل امواج شده از
 را نشان مي دهد
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  امواج شمارش 1.6-

  :تعداد امواج در هر درجه
  سيكل= اصالح + حركت 

 
  2 = 1 + 1موج  بزرگترين

 
  8 = 5 + 3بزرگترين زيرموج 

 
  34 = 21+  13زيرموج بعدي 

 
  144 = 89 + 55زيرموج بعدي 

 
 حالـت  1-4هيچكدام از ايـن دو شـكل و شـكل     1 فصل در 1-3 و 1-2همچنانكه مي دانيد تصوير 

) موج رو به پايين يا اصالحي3موج رو به باال و 5)  موج8همانطور كه در قبل امده هر . نهايي نيست
تـا زمانيكـه   .  بـا درجـه بزرگتـر را مـي سـازند     موج از سيكل يك سيكل را كامل مي كنندو اينها دو

برگشت هر زير موج در . ادامه درجه بزرگتري از موجها را مي سازند پيشرفت ادامه دارد، حركتها در
در نهايت ما مي توانيم همه امواج را بـا دو حالـت   . ادامه بدون پايان ماجراست درجه كوچكتر ظاهرا

ــه از ــد   كـــ ــده انـــ ــكيل شـــ ــا تشـــ ــ(موجهـــ ــدانيم) الححركـــــت و اصـــ   .بـــ
 مـوج بازگشـت تشـكيل    3 موج پيشرفت و 5اساس بازارها از  اليوت خودش هرگز نيانديشيد كه چرا

 مـوج  3و) حركـت  ( مـوج  5ايا الزامـي بـراي بـودن    . رويداد مي ديد او بصورت ساده ان را. شده اند
و كارامـدترين  . شـد باره ان فكر كنيد تا درك كنيد اين حداقل نياز مي با وجود دارد؟ در) بازگشت (

مقـدار موجهـاي كـه    . براي درك نوسان و پيشرفت در حركت خطي بازار مي باشد متد بدست امده
هستند سه موج در حركت كه برعكس پيشـرفت عمـل   ) اصالحي( موج 3را مي سازند  ميزان نوسان

 م مـي  مـوج انجـا  5پيشرفت در مسير اصلي روند با وجود دوره هاي برگشتي ، با حـداقل  .كنند مي
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-3گذاري  مي توان گفت عالمت.كه به سادگي برگشت با سه موج ارام نوسان را ادامه مي دهد.گيرد
  .بگذارد و نمونه واقعي زير مي تواند اين را بنمايش. بيشترين كارائي را دارد5
 

 قابليت تغيير در ريشه هاي اصلي
 

بسادگي مورد اسـتفاده   اصل امواج اگر اصول اصلي كه در باال تشريح گرديد كامال نشان داده شوند
 بهر صورت جهان واقعي خوشبختانه يـا بدبختانـه  . نشان دهنده رفتار بازار مي باشد قرار مي گيرد و

. تشريح كنيم  ما مي خواهيم چگونگي رفتار واقعي بازار را15 فصلاز اينجا تا . اينقدرها ساده نيست
  .انچه كه اليوت تشريح نمود و در ان موفق بود

 
  درجه موج1-7-

از .  درجـه از امـواج را يافتـه بـود    9اليـوت  . واقعي دسته بندي شـوند  همه موجها مي توانند با اندازه
چارت يك ساعته تـا بزرگتـرين مـوج كـه او مـي پنداشـت در داده هـاي         حركتهاي كوچك در يك
  : نمـود او نامهـاي ليسـت زيـر از كـوچكترين تـا بزرگتـرين را انتخـاب        .شناخته شده وجـود دارد 

Grand Supercycle  
Supercycle  
Cycle  
Primary  
Intermediate  
Minor  
Minute  
Minuette  
Subminuette  

 
  سيكل - سوپر سيكل- سوپر سيكل بزرگ :بترتيب

 
بعنوان مثال وقتي مـا  . درجه موجها را قابل شناسائي مي سازد فهم اين نكته مهم است كه اين نامها

ما از يك سوپر سيكل بـا زيـر بخشـهاي    .  مراجعه مي كنيم1932امريكا از سال  امبه صعود بازار سه
  .گوئيم زير سخن مي

 
 موج اول از درجه سيكل  1937 - 1932

  
 سيكل دومين موج از درجه  1942 - 1937

  
  سومين موج از درجه سيكل  1966 - 1942
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 سيكل چهارمين موج از درجه  1974 - 1966

  
 پنجمين موج از درجه سيكل  19?? - 1974

  
تشـكيل   Intermediate كه خود از موجهـاي  Primary درجه موجهاي سيكل به موجهاي از
  ... بـه موجهـاي كـوچكتر تقسـيم مـي شـوند و       Intermediate شده اند تقسـيم و موجهـاي  
وسيله جغرافيايي براي شناسائي مكانهاي جغرافيايي استفاده مي گردد ب همانطور كه از طول و عرض

فهرست ، اناليزورها مي توانند موقعيت يك مـوج را در كـل حركـت بـازار تشـخيص       استفاده از اين
 از مــوج Minor 1 از موج Minute V  ميانگين صنعت داو جونز در موج"بعنوان مثال  .دهند

(Intermediate (3 شناساننده موقعيت حركت در امتداد تاريخچه بازار مي باشد... و.  
 

                  
انوقـت خوانـدن    شايد از اين خوشايندتر براي دانشمندان ، عالمت گذاري با اعداد انديس دار بود اما

چارتها را . مي باشد نائي چشم شماجدول باال جهت اش. عالمتها روي چارت چيز وحشتناكي مي بود
  .ممكن است با رنگهاي مختلف براي درجه هاي مختلف ترسيم كنند

نمي  استفاده گرديده است و اين به معناي خاص كلمه سيكل در واژگان پيشنهادي اليوت ، از واژه
 و " Primary swing" ،"Primary" ايـن در حقيقـت چـون   . باشـد و فقـط يـك نـام اسـت     

"Primary bull" كه در گذشته بدون دليل خاص بوسيله تئوريسين هاي بازار Dow  اسـتفاده 
  .مي گرديده ، استفاده گرديده است

توليد نمي كننـد و نويسـندگان هـيچ اسـراري بـر       اين واژگان هيچ اشكالي را در شناسائي درجه ها
شناسائي دقيق .  راحت هستيمانها نيز ما در استفاده از انها اگر چه بدون عادت به.تصحيح انها ندارند
در شروع يك موج جديـد ،   بخصوص. مي باشد اصل امواج جاري بخش دشوار درجه موج در زمان

دليل اصـلي سـختي ايـن    . باشد تصميم گرفتن براي اينكه درجه اولين زير موج چيست ، سخت مي
ته بـه فرمشـان   درجه موجهـا وابسـ   .كار در عدم وابستگي درجه موج به قيمت و يا طول زمان است

وابسـته بـه انـدازه و موقعيـت حركـت بـه        درجه يك موج. است كه تابعي از قيمت و زمان مي باشد
  .بازگشت ، مجاورت و احاطه موجهاست
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خوشبختانه . بازار واقعي را تفسير مي كند است كه اصل امواج نسبي يكي از صورتهاي اين فرضيه
پيش بينـي ارتبـاط زيـادي نـدارد بـا اينكـه ارتبـاط         تعيين دقيق درجه يك موج معموال با موفقيت

  .هستند درجات امواج اهميت بيشتري را دارا
 نهم ايـن دوره تشـريح خواهـد    فصلتغيير پذيري فرمهاست كه در  اصل امواج يك چالش ديگر از

 .شد
 

  عمل موج 1.8-

 خاصـيت  نقش عمل يا برگشت را بازي مي كند بخصوص يك موج ممكن اسـت   هر موج يكي از دو
هـر  . عملكرد يك موج وابسته به مسير اوسـت . بزرگتر يا برعكس داشته باشد متفاوتي در يك درجه

مسير روند بوده و بخشي از يك موج درجه بزرگتر را مـي سـازد را مـوج حركـت مـي       موجي كه در
  مـوج هر موجي كه در مسير مخالف روند بوده و بخشي از موج درجه باالتر را مي سازد را و. گويند

شـوند و   موجهاي حركت با شماره ها و حروف فرد شماره گذاري مي. واكنشي يا اصالحي مي گويند
  .موجهاي برگشتي يا اصالحي با اعداد يا حروف زوج شماره گذاري مي شوند

 فصـل  5يك درك كلي از جزئيـات الگوهـا در   . موجهاي اصالحي در خالف جهت روند هستند همه
  .ا اين معرفي در اين بخش انجام گرديدخواهد گفت كه چر اينده

 
 

  دوم فصل
  موجهاي حركت- 2.1

در مسـير    موج تقسيم مي شوندكه بـا مشخصـات قطعـي ، هميشـه حركـت     5 موجهاي حركت به 
  .شــوند انهــا نســبتا اســان تشــخيص داده مــي. رونــدي از درجــه بزرگتــر را انجــام مــي دهنــد

هرگـز بـيش از     موج اول برگشت و موج چهـارم ٪100در موجهاي حركت ، موج دوم هرگز بيش از 
اول خواهـد   ضمنا موج سوم هميشـه حركتـي بـيش از مـوج    .  موج سوم برگشت نمي نمايد 100٪
  .بيمه مي كنـد  هدف موجهاي حركت ساخت يك پيشرفت است، و اين موارد ارايش انها را. داشت

طول بزرگتري دارد و هرگز  قاتاليوت ضمنا كشف كرد كه در دوره هاي قيمت ، موج سوم بيشتر او
موج سوم بخش بيشتري از حركـت   بنابراين. نمي باشد) 1،3،5(كوتاهترين موج از موجهاي حركت 

پـس در  : ترجمـه  (خوش اينديسـت  اين قانون. را بخود اختصاص مي دهد) 5و1نسبت به موجهاي (
دازه مـوج اول حركـت   حداقل به ان تعقيب حركت امواج در زمان شكل گيري موج سوم مي دانيم كه

اينجـا دو گونـه مـوج حركـت     . مي باشد تقريبا داشتن يك پايه و اساس رياضي خوب.) خواهد نمود
زير براي ياداوري قضيه مثلثهـاي قطـري بـه     شكل: ترجمه( وجود دارد ، واكنشها و مثلثهاي قطري 

 .)متن اضافه شده است
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در يك واكنش موج چهارم وارد محدوده موج .باشند بيشتر موجهاي حركت يك واكنش مي حركت
در خصوص پيشگوئي بازارها .است Leverage بازارهاي بدون اين قانون براي تمام. نمي گردد اول
وره هاي كوتاه مدت قيمت بسيار تحريك مي شود كه در گفت در د زياد ، مي توان Leverage با

روي هـم  : ترجمـه (اورلپ overlap رخ نمي دهد و همچنين (Leverage بدون(بازارهاي ارزي
بصورت روزانه اتفاق مي افتد و در طول روز نوسانات قيمت بندرت اورلپ مي  معموال) افتادن موجها

در ضـمن سـهم موجهـاي    .) مي باشـد  Leverage يك بازار داراي Forex بازار : ترجمه.(كنند
تحرك ميزان حركت رو به جلوي انهاست و موج سوم مشخصا حركت بيشـتري نشـان     از يك1،3،5

  .شـرح مـي دهـد    C و A، 5،3،1 سـوم حركتهـا را در موجهـاي    فصل در 1-4تصاوير  .خواهد داد
 ده از تفسـير حركـت امـواج   اين چند قانون سا: توضيح بيشتر سه پاراگراف اول مي توان گفت براي
امـواج را   بنوعي چاره اي نيست كـه مشخصـات  . يك رفتار حاكم بر امواج را قانون مي گوييم . است

سازي ، تناوب ،  خطوط راهنما اطالعات حركات امواج هستند كه شامل كوتاه. خطوط راهنما بناميم
اين موضـوع در  . مي باشند  امواجيكساني ، كاناليزه كردن ، خصوصيات و سهم انها در ارتباطات بين

ايجاد كنندگان قـوانين  . نقض گردد يك قانون نبايد هرگز.  از اين دوره بحث خواهد گرديد24 فصل
 بعنــوان مثــال در درجــه. پيــدا كــرده انــد در ســالهاي زيــاد از كــار بــا الگوهــاي بيشــمار انهــا را

Subminuette ست قانون بودند تحليلگـران  نشان دهنده شك وقتي تمام قوانين و خطوط راهنما
 ايـن . را يافتنـد  اصـل امـواج   و قانون جديدي از مسير شكست قانون را جزء به جزء دنبال نموده

 .قوانين ابزار بسيار قوي و صحيحي است كه ما در اين بحث وسيع تشريح خواهيم كرد
 

  گسترش 2.2-
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 گسترشـها كشـيده شـدن بـا     .چيزي است كه اليوت ان را گسترش مي خواند  بيشتر حركتها داراي
شـامل تنهـا يـك گسـترش در     ) سيكلهاي حركت (بيشتر موجهاي حركت  .يك موج فرعي هستند
)  با يك گسترش ساخته مـي شـوند  1،3،5يكي از سه موج : ترجمه (هستند درجه رو به جلوي خود
ز نظـر  گسترش داده شود ان گسترش ا) سيكل از درجه پايينتر (بخشي فرعي  هر وقت ، يك موج با

 مـوج را بصـورت   9ترجيحا ايـن  . زمان در محدوده چهار موج ديگر حركت خواهد بود دامنه و مدت
 موج متوالي خيلي سخت مـي تـوان گفـت كـه كـدام مـوج       9در يك . عددگذاري مي نمائيم تايي5

 تايي يـا 9هر چند اين موضوع بي ارتباط به سيستم اليوت بوده و عدد گذاري . يافته است گسترش
 . تصوير گسترش توضيح داده شده است1-5در شكل . ي يك مفهوم تكنيكال را دارندتاي5
 
 

 
 حقيقت اين است كه از خصوصيات گسترشهاست كه فقط يك موج گسترش يابد و راهنمايي ديگر

 بعنوان مثال اگر اولـين و سـومين مـوج داراي طـول يكسـان     . و به جلوي موجهاستطول حركت ر
گسترش يك  در موجهايي از درجه اصلي ،. ( هستند ، پنجمين موج داراي طولي مشابه خواهد بود 

) خواهـد امـد   13 فصـل در  Volume بحث. زياد تائيد مي شود  Volume  تايي با يك5الگوي 
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ساده و يـك مـوج را    ول داشته باشد ، پنجمين موج بايد داراي ساختاربنوعي ديگر اگر موجي سه ط
  .توليد كند

اين حقيقت داراي اهميت خاص است . مي افتند در بازار سهام ، بيشتر گسترشها در موج سوم اتفاق
موج سوم هرگز كوتاهترين موج نمي : امواج مطرح مي شود  وقتيكه در ارتباط با دو قانون از حركت

بـراي وضـوح اجـازه دهيـد مـا دو      . وارد محدوده موج اول نمي گـردد  انكه موج چهارم هرگزباشد و 
  . نشان دهيم1-7 و 1-6در وسط يك موج در شكلهاي   رادرستشماره گذاري نا

 

 
از   مـوج سـوم كوتـاهتر   1-7در تصوير .  چهارم وارد محدوده موج اول شده است موج1-6در تصوير 

يكبـار  . نيسـت   مطابق قوانين هيچكدام از اين شماره گذاريها مورد قبول. موج اول و پنجم مي باشد
در حقيقت تقريبـا   .و بايد بصورت صحيح شماره گذاري شود. ديگر موج سوم غير قابل پذيرش است

در عادت خود براي  . شماره گذاري و گسترش موج سوم را انجام مي دهند1-8هميشه طبق شكل 
سازد و همچنين ما در  تمرين اين مسئله را روشن مي. شماره گذاري گسترش سه موج مردد نشويد

 ممكن است راهنماي مفيـدي  1-8شكل . را تشريح خواهيم كرد امواج اصل  اين بحث از14 فصل
  .در ايـن دوره باشـد  ) زمان شكل گيـري الگـو  (كت در زمان واقعي گذاري موجهاي حر براي شماره

 ممكن است در گسترشهاي ديگر اتفاق بيافتد، مثال در بازار سهام ، سـومين مـوج از يـك    گسترش
-9 گسترش موجها ، بنوعي خود يك گسترش باشد در نتيجه يك نمودار همانند انچه در شكـلهاي

 . مـوج گسـترش را نمـايش مـي دهـد     5رش يافتـه از   موج گسـت 5 تصوير گرديده يك 1-10و  1
  ايـن موضـوع را  28 فصـل  موجه در حركت صعودي بازار بسيار كمياب هستند در 5گسترش هاي 

  .تشريح مي كنيم
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  كوتاه سازي 2.3-

 وامانـدگي   موج از ميزان موج سوم بيشتر پيشروي ننمايد از لغت5براي تشريح حالتي كه  اليوت
.  تايي ناقص استفاده نمائيم5اين دوره از كوتاه سازي يا  ما ترجيح مي دهيم در طول. استفاده نمود

سـير توسـط مـوج پـنجم      موج بـدون الـزام بـه ادامـه م    5تواند با فرض  يك كوتاه سازي معموال مي
 كوتاه سازي اغلب با يك موج سوم بسيار قوي اتفاق مـي  1-12و  1-11 مانند تصاوير.تشكيل شود

  .افتد
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بار در اكتبر  اولين.  بوجود امده است1932دو مثال در بازار سهام امريكا از درجه بزرگ پس از سال 

دومـين بـار در   .اسـت  كه در ان موج سوم شكسـته شـده   ) 1-13شكل ( در زمان بحران كوبا 1962
 تـا مـارچ   1975اكتبـر   بـزرگ ، از ) 3(كـه در ان صـعود يـك مـوج     )1-14شكل (1976پايان سال 

  .را بخود اختصاص داده است1976
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   سومفصل
  مثلثهاي قطري 3.1-

حركت است كه هنوز عكس العمل خود راظاهر ننموده ، همچنان ايـن   يك مثلث قطري يك الگوي
مثلثهاي قطـري سـاختار مـوج در يـك محـل خـاص را       . كننده مي باشد يكي از خصوصيات اصالح

 ، مسير سابق را دنبال نمي كنند و سـومين مـوج هرگـز    با حركت خود بطوريكه. تعويض مي نمايند
 موجه در مسير روند اصلي مـي  5بهر حال مثلثهاي قطري تنها يك ساختار . نيست كوتاه تر از بقيه

بندرت يـك مثلـث قطـري    . موج چهارم هميشه حركتي در محدوده حركت موج اول دارد باشند كه
 تد اگر چه در تجربه ما هـر كوتـاه سـازي فقـط در    در پايان يك كوتاه سازي اتفاق بياف ممكن است

  .حاشيه هاي كوچك رخ مي دهد
 

 پايان قطري
كرده است ، هر پايان قطري يـك نـوع ويـژه از مـوج اصـلي اسـت كـه در         همانطور كه اليوت تعبير

درصـد  . حركت قبلي بسيار سريع و بسيار طوالني بوده باشد اتفاق مي افتد  موج ، وقتيكه5موقعيت 
در دومين يا سـومين سـه    a-b-c از سري موجهاي C پايان هاي قطري در موج ر كوچكي ازبسيا

 C انها فقط در مـوج پايـاني  ).  بيشتر تشريح خواهد شد9 فصلاين بخش در (شوند تايي ظاهر مي
خستگي  شوند با اين همه انها در نقاط پاياني از الگوهاي بزرگ پديدار شده و نشان دهنده ديده مي
  . بزرگ مي باشنديك روند

 
همگرا ساخته ، هـر زيـر مـوج انهـا شـامل موجهـاي        پايانهاي قطري يك شكل گوه مانند با دو خط

-15شكل .فرعي تقسيم و يك موج يكدست را پديد مي اورند  بوده و هر كدام به سه زير موج1،3،5
ايش گـذارده  موقعيت در يك موج حركتي بزرگ است را به نمـ   پايانهاي قطري كه نوعي1-16 و 1
 .اند
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اسـتثناء مـي    يافت يك گسـترش واگـرا يـك   . مرزي را يافتيم كه واگرا بودندما در يك مورد الگوي 

انكه سـومين مـوج ،    بهر حال وجود چنين مواردي از نظر تجزيه و تحليل خوش ايند نيست با. باشد
امكـان پـذير بـود بهمـين      حركت كوتاهتري نموده و الگو بزرگتر از نرمال بود و تقسيرهاي ديگـري 

 .گوني بحساب نياورديمداليل ما انرا يك دگر
 
 

  قطريها- 3,2
در فبريـه تـا    Minute  و در درجه1978در سال  Minor درجه پايانهاي قطري در اين اواخر در

 1-18 و 1-17شكل .  اتفاق افتاده است1976در ژوئن  Subminuette  و در درجه1976مارس 
 1-19شكل . حقيقي مي باشنددهد كه يكي باال رونده و ديگري پايين رونده و  دو مورد را نشان مي

نكته مهم در تمام اينها تغيير در پـي گيـري مسـير    . يك مثلث قطري را نشان مي دهد وقوع واقعي
 .است
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يـك    نيست ، موجهاي پنجم از مثلثهاي قطري اغلب پايان1-16 و 1-15اگر چه در مثالهاي شكل 
و  1-17 شـكل . ند را در پايان موجهاي اول و سوم قطع مي كنندبراي مثال خط رو. جهش هستند

مثلـث   در حـال كـاهش در   volume در صورتيكه. يك مثال واقعي از اين موضوع مي باشد19-1
باال اتفاق مـي   زمانيكه جهش رو به volume قطري مي باشد ، پايان الگو با يك افزايش نسبي در

يـك صـعود قطـري      .نمايد جم خط رزيستنس را قطع نميو بندرت زير موج پن. افتد ، همراه است
بازگشت به نقطـه اول پـي گيـري مـي      يك نزول سريع است كه هميشه پس از يك سقوط سريع با

پس از يك حركت رو به باال نزول مي  يك سقوط قطري يك اوج گيري سريع است كه معموال. شود
 كننده و پايان دهنده مثلث قطري بوده هاي پنجم قطع براي توضيح بيشتر موج پنجم ، موج  .كند

امتداد مسير و اشاره به تغييـر در درجـه هـاي مختلـف و در هـم        نشانه برگشت هيجاني بهو جمعاً
  .در مسير مخالف است اميختن شدت موج هاي بعدي

 هدايت قطريها 3.3 -
 كه اليوت تشريح كرده انها الگويي را   اتفاق مي افتد ،3 يا 5قطري در موقعيت موج   وقتي مثلثهاي

در  اگر چه روشن شده است كه تغيير در اين الگـو بعضـي از اوقـات   .  مي سازند3-3-3-3-3بشكل 
اينحالـت   مشخصـه . از زيگزاگهـا ظـاهر مـي شـوند     A موقعيت موج اول از حركت در موقعيت موج

يك مثلـث  در  تداخل موج اول و چهارم و همگرايي خط هاي مرزي در داخل يك شكل گوه مانند و
  .قطري مي باشد

.  را ترسـيم مـي نماينـد   5ــ 3ــ 5ـ3ـ5الگوي  اگرچه بخشهاي فرعي يا زير موجها متفاوت بوده ويك
  موج5اتفاق مي افتد كه حركت بزرگ به  اصل امواج در قوانين)1-20در شكل (ساختار اين الگو 

ايـن   ران بايـد مراقـب  تحليلگ. تقسيم و حركت در جهت مخالف با سه موج پايان قطري را مي سازد
و ثانويـه ،   موضوع باشند كه اين الگو براي بيشتر توسعه هاي معمولي شامل يكسري موجهاي اوليـه 

پنجم نسبت بـه   كليد اصلي شناخت اين الگو كندي مشخص تغيير قيمت موج. بدون خطا مي باشد
كوتاه افزايش يافته دوره  در مقايسه پيشرفت موجهاي اول و دوم ، سرعت در دو. موج سوم مي باشد
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 )ويـا زيـر شـاخه هـاي انهـا      بعنـوان مثـال تعـدادي از سـهام شـركتها     (عرض اغلب پهن مي گـردد 

 

 
 

 ن الگـو بوسـيله  ايـ .  يك مثال واقعي از يك هدايت مثلـث قطـري را نشـان مـي دهـد     1-21شكل 
مـورد اعتبـارش    اليوت كشف نگرديده بود اما فراواني پيدايش اين الگو انقدر بوده اسـت كـه در  .ان.ار

  .قانع سازد مارا

            
  موجهاي اصالح كننده 3.4-
 ستيز در يـك رونـد بـزرگ از   . بازار بر خالف روند از درجه بزرگتر از خود ، يك ستيز است  حركت

متضـاد ،   اين ستيز بـين دو رونـد  . تشكيل يك ساختار حركت تمام رو به جلو ، جلوگيري مي نمايد
هميشـه باسـاني    موجهاي اصالح كننده از درجه كوچكتر را، اشكار و قابل شناسائي مي سـازد ، كـه  

رونـدها ، در واقـع موجهـاي     و نتيجه ديگر اين ستيز بـين . يسه با روند اصلي شناخته مي شوندبامقا
بعـالوه ، بعضـي اوقـات انهـا     . باشـد  اصالحي با مسير متفاوت بعنوان بخشي از موجهاي حركت مـي 

موجهـاي تكنيكـي از درجـه اي كـه مـي توانـد        افزايش يا كاهش در پيچيدگي يا به عبـارتي ، زيـر  
بـه همـه ايـن    . درجه ديگري قرار دهد ، را اشـكار سـازند   انها يا طول زمانشان ، انها را درپيچيدگي 
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اصالح كننده الگو مي تواند، تا وقتيكه انها كامل نشده اند و پشـت   داليل ، شناسائي انها در موجهاي
ابـل  در پايان ، موجهاي اصالح كمتر از موجهـاي حركـت ق  . باشند ، سخت باشد سر هم قرار نگرفته

 تحليلگران اليوت بايد تمرين و هوشياري بيشتري در اناليز بازار ، زمانيكـه يـك  .باشند شناسائي مي
هسـتند ،   حالت اصالحي پيچيده وجود دارد ،نسبت به زمانيكه قيمتها در يك روند مداوم رو به جلو

 داشته باشند
 

گون نتيجه گرفته شده ، نشـان  الگوهاي گونا يك قانون خيلي مهم كه از مطالعه اصالح كننده ها در
.  تايي مي باشند5و فقط موجهاي حركت رو به جلو   تايي نيستند5مي دهد هرگز اصالح كننده ها 

مخالف رونـد اصـلي ، پايـان يـك اصـالح نيسـت و فقـط          موج اوليه در حركت5بهمين دليل ، يك 
يـن مبحـث را تشـريح     ايـن دوره ارائـه مـي شـود ا    9 فصل تصاويري كه در طول. بخشي از ان است

  .خواهد نمود
اصالحهاي سريع ، كه زاويه اي مخالف روند اصلي مـي  . ساختار پديدار مي شود مرحله اصالح در دو

، كه هميشه يك پي گيري اصلي از موج قبلي يا بنوعي بازداشـتن   Sideway اصالحهاي و. سازند
 Sideway عه انها حركت هاييك موج و برگشت به نقطه اول ، و بدين معني كه از مجمو حركت

  . بتفصيل ارائه خواهد گرديد10 فصلاين مبحث از معيارها در . پديدار مي گردند
  :الگوهاي ويژه بازگشتي در چهار دسته اصلي گروه بندي مي گردند

ــا ــه  5-3-5) (زيگزاگهـ ــه گونـ ــه    : ، در سـ ــه مرحلـ ــه ، سـ ــه ، دو مرحلـ ــك مرحلـ    يـ
 ) عادي ، بسط يافته ، و مداوم: سه گونه  ، در) 3-3-5( مسطح ها 
و ) صعود كننده ، نـزول كننـده ، و متقـارن   (سه گونه ان : ، در چهار گونه) 3-3-3-3-3( مثلث ها 

 )متقارن برگشت(يك نوع ان توسعه يافته 
 
  

 زيگزاگها-   3.5
 - A - Bبازار صعودي يك الگوي كاهشي سه موجه ساده مي باشد كه بـا  يك زيگزاگ تنها دريك

C است و بطور محسوسي انتهاي موج5- 3- 5ترتيب بندي زيرموجها .گردد المت گذاري ميع  B 
 . اين موضوع را نشان مي دهند1-23 و 1-22قرار مي گيرد ، تصاوير A پايينتر از موج
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Error!

 
نشـان   1- 25 و 1- 24بازار كاهشي ، يك اصالح برگشتي درجهت مخالف ، چنانكه درشكلها دريك 

بصـورت يـك    اغلب براي شناسائي ، يك زيگزاگ دريك بازار افزايشـي . داده شده ، تشكيل مي شود
 . زيگزاگ معكوس شده يا قرينه زيگزاگ قبلي است
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مـوج ،   بعضي اوقات زيگزاگها دوبار يا سه بار متـوالي اتفـاق مـي افتنـد ، مخصوصـا وقتيكـه اولـين       

يك فاصـله سـه    با اين حقيقت ، هر زيگزاگ بوسيله توليد. بازگشت نرمال يا كوچكتري داشته است
ايـن  ). را ببينيـد  1-26شـكل  .(  گانه خوانده مـي شـود  تايي جدا مي شود كه زيگزاگ دوگانه يا سه
  .پـيش مـي ايـد    مـي باشـد كـه معمـوال كـم     )بازگشت(شكلها شبيه توسعه يك موج عكس العمل 
سـهامهاي بـورس    يكـي از  Stock 500 :ترجمـه (500در حقيقت در استاندارد و ليسـت سـهام   

زيگزاگ دوگانه مـي باشـد    ت يك كه مي توان گف1978 تا مارس 1977رخداد ان در ژانويه ) امريكا
يـك گـروه مهـم از    : ترجمـه )Dow مي توان اصالح در سـهام ).  را ببينيد1-27شكل .(را مي بينيم
يش ، زيگزاگهاي متوالي دوگانـه را بنمـايش     كه با برگشتها1975را از ژوالي تا اكتبر ) سهام امريكا

 ) را ببينيد1-28شكل .(اتفاق مي افتد گذاشته است، را ديد، كه موجهاي چهارم بندرت
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در بخش هاي (و سه تائيهاي دوگانه و سه گانه  اليوت زيگزاگهاي دوگانه و سه گانه را نامگذاري.ان.ار

عالمـت گـذاري نمـوده     X او حركتهاي واسط را با موج را مختصرنويسي نموده ،) بعدي خواهد امد
  .نامگذاري نموده است A-B-C-X-A-B-Cبا چنانكه اصالحهاي دوگانه را. بود

. نظردرجه ، داراي زيرموجهايي از هر الگوي ساده بوده است متاسفانه اين عالمت گذاري نامناسب از
ما . نها دو درجه كوچكتر هستند آ. بوددرستدرجه اي كوچكتر از برگشت  انها در حقيقت نامگذاري

برچسب گذاري متـوالي اجـزاي موجهـاي برگشـت          .اين مشكل رابوسيله شيوه نمادسازي رفع كرديم      
 (W,X,Z) يا (W,X,Y) ميناميده چنانكه در الگو ، بصورت متواليZ,Y,W گانه را دوگانه و سه

گانـه   حاال اولين الگوي برگشتي را در يك برگشت دوگانه يـا سـه   W حرف. عالمتگذاري مي گردد
از  هـر زيـر مـوج   . نشـان مـي دهـد   سومين برگشت سه گانـه را   Z دومين و Yمشخص مي نمايد ، 

حـال  ) مـد آ  در بخش هاي بعدي خواهـد -از يك مثلث  E يا D بعالوه C يا A,B مانند(انجائيكه 
بـوده و بـدين    يك مـوج واكنشـي   X هر موج. مي دانيم دودرجه كوچكتر از برگشت اصلي مي باشد

  .اسـت  يـا بعبـارت ديگـر بنـوعي يـك زيگـزاگ      . دليـل هميشـه يـك مـوج اصـالح كننـده اسـت       
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  چهارمفصل
 )3-3-5(مسطح ها-4.1

 باشد ، متفاوت است ، همانگونه كه 3-3-5با يك زيگزاگ كه داراي زيرموجهاي   يك اصالح مسطح
 قدرت حركت رو به A تا زمانيكه در اولين حركت ، موج. نمايش داده شده1-30و  1-29 در شكل
 قـدرت  B ج عكـس المعـل  تعجـب اور نيسـت كـه مـو    .  موج راندارد ، يك زيگزاگ است5پايين با 

حركـت   در بازگشـت ، معمـوال   C مـوج . باز مي گردد A برگشت را نداشته و تا نزديكي شروع موج
ــوج   ــان مـ ــدوده پايـ ــود را در محـ ــد     A خـ ــي دهـ ــان مـ ــر پايـ ــي دورتـ ــا كمـ   .يـ

 
Error!

 
 .دهد  اين موضوع را نشان مي1-32 و 1-31شكل . ر بازار نزولي ، الگو تقريبا معكوس مي گرددد
 

Error!
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يـك   رگيـري انهـا عالمـت د  . برگشتهاي مسطح معموال زيگزاگ امواج سابق را كمتر دنبال مي كنند
يـافتن   افـزايش قـدرت رونـد باعـث پايـان     . روند بزرگ و قوي و مقدمه يا پيرو يك گسترش هستند

مـوج   معموال در داخل عكس العملها ، چهـارمين مـوج وقتـي كـه دومـين     . روندهاي مسطح ميشود
  .كوچــــــــك باشــــــــد مســــــــطح هــــــــا را تكــــــــرار مــــــــي كنــــــــد

وت اين فرمها را در دو سـه تـايي دسـته    بهر حال الي. بناميم  چه رخدادي را ممكن است دو مسطح
ــت   ــرده اسـ ــدي كـ ــن . بنـ ــا ايـ ــوع را در  مـ ــلموضـ ــرد  9 فصـ ــواهيم كـ ــث خـ   . بحـ

هر .  باشد مورد استفاده قرار مي گيرد3-3-5موجهاي  كه داراي زير A-B-C لغت مسطح براي يك
در .  با ساختارهاي مختلف شناسائي شده است3-3-5تصحيحهاي  چند در فرهنگ اليوت سه نوع از

يـا   A در پايـان مـوج   C پايان مي يابدو مـوج  A محدوده اغاز موج در B يك تصحيح عادي ، موج
بجـز  . مـي بينـيم   1-32 تا 1-29و ما اين فرمها را در تصاوير . تمام مي شود مقدار جزئي پس از ان

، توسعه هاي مسطح فرمهاي ديگري نيز دارند كه شامل يك افزايش قيمت كه مقدم  فرمهاي عادي
اليوت اين دگرگوني بي قاعده را مسـطح خوانـد، اگـر چـه     . عكس العمل است، مي باشد بر يك موج

ــي  ــت بـ ــتند      لغـ ــا هسـ ــطح هـ ــر از مسـ ــولي تـ ــيار معمـ ــا بسـ ــت و انهـ ــي اسـ   .ربطـ

 
  توســــــــــــعه مســــــــــــطح هــــــــــــا-  4.2

در نقطـه اي   C و مـوج  A  در بعد از نقطه شروع موج3-3-5از الگوي  B در توسعه مسطح ها موج
 براي يك بازار افزايشـي  1-34 و 1-33اين موضوع در تصاوير . پايان مي پذيرد A ن موجپس از پايا

شـده   نشان داده) روند رو به پايين ( باي بازار كاهشي 1-36 و 1-35و در تصاوير ) به باال  روند رو(
 = Dow Jones Industrial Average) ارايـش بـازار معـدل صـنعتي داو جـونز     . اسـت 

DJIA) يك اصالح مسطح توسعه يافته از نوع بـازار نزولـي ،يـا    1973 اگوست تا نوامبر در ماه هاي 
 ) را ببينيد1-37شكل. ( يك مسطح توسعه يافته معكوس را تشكيل داده است
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 A مانند مسطح گسترده پس از نقطه شـروع مـوج   B  ، موج3-3-5در بعضي حالتهاي نادر الگوي 

ان پايان  نمي گذرد و كمي قبل از A در حركت خود از نقطه پايان موج C يان مي پذيرد اما موجپا
. نشـان مـي دهنـد     اين موضـوع را 1-41 تا 1-38تصاوير . مي پذيرد كه انرا مسطح جاري مي ناميم

ايـن مهـم اسـت ، وقتـي      .نيروهادر يك روند بزرگ همان چيزي هستند كه الگوها را ايجاد مي كند
. اليوت قرار گرفته باشند  مسطح جاري ايجاد مي گردد كه بخش هاي فرعي داخلي طبق قوانينيك

 مـوج  5انگـاه بيشـتر شـبيه يـك      بجاي سه موج به پنج موج تبديل شود ، B بعنوان مثال اگر موج
العمـل در تشـخيص اصـالحهاي     قدرت موجهاي عكـس . عكس العمل از يك درجه بزرگتر مي باشد

اينجا يك هشدار الزم است، ما . دهد اشد كه تنها در بازار هاي قوي و سريع رخ ميمداوم مهم مي ب
پس هرگز يك موج اصالحي را بـا ايـن   . يافته ايم بزحمت چند نمونه از اين اصالح را در ثبت قيمتها

  بار را بخطا شماره گذاري مـي 9 ؛ بار 10نكنيد ، وگرنه از هر  شيوه قبل از پايان الگو شماره گذاري
 خـواهيم  8 فصلما اين موضوع را در . مداوم بسيار عموميت بيشتري دارند در عوض مثلثهاي. كنيد
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ــد   .ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
  مثلثهـــــــــــــــــا  4.3-

 از تركيـب  معمـوالً  SideWay ايجـاد يـك حركـت   . موازنه نيروها هسـتند   مثلثها ظهور و بازتاب
 مـوج اورلـپ شـده بـوده     5مثلثهـا معمـوال داراي   . تغييرات ايجاد مي گـردد  ، و volume كاهش

 a-b-c-d-e  و3-3-3-3-3وجهـاي  كه داراي زير م) رويهم افتادن موجها overlap : ترجمه(
مي تواند  e موج. بيكديگر تشكيل مي شود b,d و a,c از اتصال نقاط پاياني يك مثلث. مي باشند
 از خـط  e پايان پذيرد ، تجربه نشان داده كه در بيشتر موارد عبور مـوج  a-c پايين خط در باال يا

a-c اتفاق نمي افتد.  
متقارن : سه نوع مثلث انقباضي وجود دارد .انقباضي و گسترده: ختلف از مثلثها وجود دارددو گونه م

در مثلثها نـوع نـادر و كميـاب وجـود     . شده است  نمايش داده1-42، صعودي و نزولي كه در شكل 
  . نشان داده شده ظاهر مي گردند1-42متقارنهاشان كه در شكل  ندارد و هميشه با همان الگوها و
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انها   نشان دهنده مثلثهاي انقباضي و فضاي عملكرد قيمت در انهاست ، كه ممكن است1-42شكل 

ر يـك مثلـث   د a از مـوج  b بهر حال ، اين خيلي مهم است كه مـوج . را مثلثهاي با قاعده بخوانيم
امـده   1-43 ايـن موضـوع در شـكل   . شروع يك مثلث گسترده باشـد  a انقباضي عبور كرده و موج

همـه  . مي شوند ظاهر) حركت مستقيم بازار : ترجمه  ) SideWay است با وجود اين انها بصورت
  .مـي باشـد   e پايـاني  مثلثها زيرگروه مثلثهاي مداوم هستند و نتيجه اصلي موجهـاي قبلـي مـوج   
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 ي مثلثاالهثم 4.4-

چنانكـه مـي دانيـد ،    . تشكيل مثلثها در چارتها را در اين دوره بيـان مـي كنـيم     حال چند مثال از
 بيشـتر از  (c مثال موج( يك زير موج در يك مثلث ، زيگزاگها هستند ، اما بعضي اوقات  زيرموجها

. مـي سـازد   بقيه ، فرمهاي پيچيده بخود گرفته و شكلهاي عادي يا گسترده ، يا زيگزاگهاي تودرتو را
مـي نمايـد چنانكـه     خود توليد يك مثلث را ( e معموال موج( در موارد كمياب يكي از زير موجها 

زيگزاگها گاهي اوقات مثلثهـاي    مثلثها نيز شبيهبنابراين.  موجه كامل را توليد مي كند9يك الگوي 
.(  اتفاق افتاده اسـت 1977 تا 1973نقره در  متشابه و متوالي را توليد مي كنند ، يك نمونه در بازار

 ) را ببينيد1-44شكل 
 

 
گردد ، اما  ر چه به احتمال قوي اين اتفاق نادر در موج دوم براي تشكيل يك فرم مثلثي ظاهر مياگ

ظـاهر مـي شـوند ،     مثلثها تقريبا هميشه در يك موج عملكرد نهايي در الگوي از يك درجـه بـاالتر  
 يا موج پايـاني  A-B-C در يك B بعنوان مثال هنگاميكه موج چهارم در يك برگشت ، مانند موج

X توضـيح  9 فصـل كـه در  .(عنوان نمود در يك زيگزاگ دوگانه يا سه گانه يا در يك اتصال باشد را 
عملكـرد پايـاني در يـك اصـالح      يك مثلث همچنين ممكن است در يـك الگـوي  ) داده خواهد شد

يك مثلث هميشه قبل از موج نهـايي    خواهيم گفت ،9 فصلتركيبي تشكيل شود ، بعنوان مثال در 
ــويي ــي  در الگــ ــالح تركيبــ ــت اصــ ــر ، در حالــ ــه بزرگتــ ــود  از درجــ ــد بــ   .خواهــ

 
موج پنجم گاهي پرسرعت بوده و  در بازار سهام ، وقتي يك مثلث در موج چهارم اتفاق مي افتد ، در

 در اشاره به اين قضيه استفاده مي كنـد ،  پرتاب اليوت از لغت. بخش زيادي از مثلث را مي پيمايد

معموال يك عكس العمل است  پرتاب .لث را پي گيري مي نمايندموجهاي حركتي كوتاه ساخت مث
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در بازار هاي نيرومند ، پرتاب وجود ندارد ، امـا در عـوض يـك    . پايان قطري باشد ، اما مي تواند يك
،  بنابراين اگر يك موج پنجم ادامه دهنده يك مثلث پرفشار باشـد . پنجم طوالني خواهد داشت موج

از مثلـث ،   پس. مولي خواهد بود ، اين احتماال عالمت يك موج بلند استداراي يك نيرو و فشار مع
توضـيحات بيشـتر    يك عكس العمل قوي از درجه باال يا يك موج طـوالني در ادامـه خواهـد امـد ،    

  . داده خواهــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــد29 فصــــــــــــــــــلدر
 

وقات بنظر ما بسياري ا.  نمايش داده شده است3-15در شكل  شواهد تجربي ما از مثلثها بطور مثال
تعـداد زيـاد ايـن    . فشرده با يك دو راهي در بازار همـراه اسـت   محل تالقي خطوط مرزي يك مثلث

ــرا در   ــرار دادن ان ــداد ق ــاي  رخ ــف معياره ــواج  ردي ــل ام ــد   اض ــي نماي ــه م   .توجي

 
نماينـد ، در   هنگاميكه كلمه افقي براي مثلثها بكار مي روند ، اشاره به ساخت مثلثهاي اصالحي مي

مثلثهـاي حركتـي مـي     ف ان هنگاميكه كلمه قطري استفاده مي شود اشاره به ارايشحاليكه بر خال
 مثلثهـاي قطـري   و مثلثهاي افقي پس بكار بردن.  بحث خواهد شد5 فصلاين موضوع در. كند

 است از لغتهاي براي ساده كردن تحليلگران ممكن. است اصل امواج تفكيك اين دو ويژگي انها در

triangle و يا مثلث wedge بخاطر داشـته باشـيد    اما. بجاي يكديگر استفاده كنند يا گوه
. منظور استفاده مـي نماينـد   كه مطالعه كنندگان تكنيكال چارت ، مدتهاست كه از اين لغتها به يك

 .تفاوت گذاشتن براي اين دو مي تواند مفيد باشد
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   پنجمفصل
 

   اصالحيبهايترك 5.1-
 

) م بـازار  يحركـت مسـتق  : مه جتر SideWay (يبهايوت تركيدوگانه و سه گانه ال يهايي  سه تا
 ايـ گـزاگ  ي ساده از هـر ز ييك سه تايكه .  دوگانه و سه گانه نامندي هايي را سه تاياصالح يالگو

 : ترجمـه (  شـود  يهوم شناخته من مفي از ايبيك مثلث تركي شود ، يا مثلث را شامل ميمسطح 
سـاده اصـالحها     از نوعيبيا سه گانه تركي دوگانه ييك سه تاي) ديني را بب1-43 و 1-42لطفا شكل 

 ي اصـالح يانهـا در موجهـا   . باشنديگزاگها ، مسطح ها و مثلثها مي از زي مختلفيهستند كه نوعها
ا سـه گانـه ،   يگزاگ دو گانه يز هر نمونه يبرا.  گردنديدار ميد SideWay مسطج از ادامه حركت

 بـا  ي واكنشـ يموجهـا . گردنـد  ي مـ ينامگـذار  Z و W  ،Y  سـاده بـا حـروف   ي اصـالح يهر الگـو 
  .گزاگها هستندياما عموما انها ز  را داشته باشندي اصالحي توانند هر الگوي، م X يعالمتگذار

 
وت يـ  توسـط ال ي مختلفـ يهاي عالمتگـذار يي سه تايبهايترك يي سه تايبهاي مختلف تركيدر زمانها

شـه  يش الگوهـا هم يـ د ، ارايـ ني بي مـ 1-46 و 1-45 يدر شـكلها  داشته اند ، اگر چه همانطور كـه 
 يبـرا . ان قرار گرفته انـد  يك در ميب الگوها عموما يبهر حال ترك . از سه مسطح بوده استيبيترك

ك سـه  يد ، يني بيا م ر1-47ك مسطح قرار گرفته و همانطور كه در شكل ي ك مثلث پس ازيمثال 
ــا ــه راييت ــ  دوگان ــبنظــر : ترجمــه (  ســازديم ــاي ــه را ســاخته اســت ييك ســه ت   ). ســه گان

Error!
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 1-48ن موضوع در شكل ي شده است كه ايري گيگزاگ پيك زيك مسطح توسط ي يدر مثال بعد
از بـه  ين ن شكل فقطيا.  دهديش مي را نمايشيك بازار افزاين شكل بخش از ي است ، ايهيبد. امده 

 .ش دهدي را نمايك بازار كاهشيمعكوس كردن دارد تا 

 
 

اشاره كرد بود  وتيال.  هستند يت افقي خاصي دوگانه و سه گانه داراي هاييشتر موارد ، سه تايدر ب
ا  رين مـورد يهرگز چنـ  اگر چه ما. ح باشندي توانند صحي مي مورب بر خالف روند اصليشهايكه ارا

ـ   . شـود  يبها ظاهر ميگزاگ در تركيك زيش از يل هرگز بيك دليبه . م يافتين ش از يهمـانطور كـه ب
 يحركـت از رونـد بـزرگ ظـاهر مـ      كيـ ان يد كه مثلثها در پاياورياد بيب.  شوديك مثلث ظاهر نمي

سـه  ك يـ  در يانيـ مثلثها فقط در موج پا تي كنند و فعاليد مين موضوع را تاُيبها ايظهور ترك. شوند
  باشديا سه گانه مي دوگانه ييتا
 

  ايش موجهاآرمعيارهاي   5.2-
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 يي شناساير افقيغ يبهاي توان در تركيگزاگها دوگانه و سه گانه را مي زشد كهكر ذ يقانون اصل  در
  .نمود

 دوگانـه و سـه گانـه بـا     ي هاييمقصد سه تا بهر حال نه تنها در ساخت فرمها بلكه در حركت رو به
ـ   يـ گزاگ دوگانـه  يك زي  دوگانه و سه گانه تفاوت دارند ، دريگزاگهايز گـزاگ  ين زيا سـه گانـه ، اول

 دوتا سه برابر الزم است تـا  يحركت. امواج را داراست  از اصليمتيك اصالح قيبندرت قدرت ساخت 
ك بازگشـت  ي ساده اغلب يك الگويبهر حال در . مشاهده گردد متي در قيري گير قابل پييك تغي
 ، پس از ي شدن مدت مرحله اصالحيدوگانه و سه گانه ها از طوالن . گردديل مي تشكيف كايمتيق

از يـ  نيشـتر ي اوقات وقت بيبعض.  گردنديد ميدند ، توليواقع مالقات گرد  دريمتي قيانكه مقصدها
ك يـ گر در ي دي اصالحي را با الگوهايا حركت قدرتمنديش رو گرفته ي را در پيريمس است تا بازار

گـر  يد ي بـازار و فانـدامنتال هـا   يابـد ، دوانشناسـ  يت ادامه يچنانچه تقو. ديد نماي تولينعكاسا موج
  . دهنديد و ادامه ميروندها را تول

ـ يفـ ياخـتالف ك  كيـ ن بخش ، ي روشن تر شدن ايبرا  5+4+4+4...+ و 3+4+4+4 ...+يهاين سـر ي ب
 ، بـا  5ك مـوج شـمارش از   يـ  ي عكس العمـل دارا يتمام موجها د كهيتوجه داشته باش. وجود دارد

 ، 7ك شمارش از سه بـه عـالوه   ي ي اصالحين موجهاي، و همچن  موج هستند17ا ي 13 ، 9افزودن 
 ييك سه تـا ياگر چه انها را .  باشنديك استثنا مي ي، مثلثها دارا نيوهمچن.  موج هستند15ا ي 11

 ي نامشـخص باشـد گـاه   يخلـ ك شمارش داين اگر يبنابرا.  توان پنداشتيز مين موج n سه گانه با
 ، 9ك شمارش از ي نمونه يبرا. جه معقول برسندي توانند با شمارش امواج به نتيم لگرانياوقات تحل

ورلپ آ  امواج رايمتي قي تداخل فضايا به عبارتي هم افتادن يرو: ترجمه (با چند اورلپ  17 اي 13
ترجمه (اورلپ  ي با تعداد نامحدود15ا ي 11 ، 7ك حركت بوده و هر شمارش از يه يشب.) ميي گويم
 يك اصالح ميه يشب.) مييگو يورلپ مآ امواج را يمتي قي تداخل فضايا به عبارتي هم افتادن يرو: 

 ي از حركت و اصـالح مـ  يونديباشد كه پ ي از هر دو نوع مي قطري مثلثهاي اصلياستثناء ها. باشد
  .باشند
  تدرس يمم هايمم منيماكز
مم يان الگـو را مـاكز  ي پاين موارديدر چن. مت متفاوت استي قيالگو با حداكثرها اني اوقات پايگاه
 متي قي واقعين هايين باال و پاي بين منظور است كه تفاوتين بديا. ميي گوي مدرست يها مميمن

ك يـ پـنجم   ان مـوج يـ  پا1-11ر ي مثال در تصـو يبرا.مي اقتد قاُل باشيو انچه در داخل الگو اتفاق م
 1-12ر يدر تصـو  .د نموده استيمت را تولين قيقت موج سوم باالتري است اما در حقيعمم واقيماكز

 در درسـت مم يماكز A  نقطه شروع موج1-34 و 1-33ر يدر تصاو.  استين واقييك پايموج پنجم 
 1-47ر يدر تصـاو . گرفتـه اسـت   باالتر از ان قـرار  B  باشد ، با وجود انكه موجي ميشيك بازار افزاي
 يم W ان موجين قسمت پاينتريينحال پايا  است باي در بازار نزولدرستمم ينيك مي Y جان مويپا

  .باشد
 
.  گرددي انجام مدرست يهايل موفق با عالمتگذاريك تحليل انكه يبدل  استيار مهمين مفهوم بسيا
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ن ي درغـ يك ادعـا يـ  اوقـات  ي در شروع موج باشند بعضـ درستمت ي قيمم هاينيم ممينكه ماكزيا
كه اطالعـات در خصـوص مفـرارت رفتـار مـوج وجـود دارد شـما گمـراه         يد تا وقتينباش  نگران.است
 خواهنـد شـد   ي معرفـ 20 فصل ها كه در ينيش بيم پيضمنا در موقع استفاده از مفاه. شد دينخواه

  و انـدازه يزيـ له طرح ري بوسدرست يانيك موج و نقاط پايطول و مدت . د رفتيبه خطا نخواه زين
  . گردندي منيي تعيريگ
 

  تطبيق دادن عملكرد و اسلوب 5.3-
توسـعه   ، و دوحالت احتمالي از) عمل و عكس العمل( ، ما دو عملكرد احتمالي امواج 4و3 فصل  در

عنـوان   ما اين مواد را بطـور خالصـه در زيـر   . را ، بحث نموديم) حركت و اصالح (         ساختاري 
  :بندي مي كنيم

  .هسـتند  Z , Y , W , E , C , A ، 5 ، 3 ، 1 موجهـاي عمـل   بـراي ) شـمارش (برچسـب   -
ــاي عكــس العمــل  ) شــمارش(برچســب  - ــراي موجه   .هســتند X , D , B ، 4 ، 2ب
 

اي از حالت اصالح بوده  همچنين بزودي توضيح خواهيم داد كه همه موجهاي عكس العمل ، توسعه
  .وسعه اي از حالت حركت هستندتو بيشتر امواج عمل ، 

 
  :از ان ، حالتي كه موجهاي عمل ، توسعه اي از حالت اصالح باشند را شرح مي دهيم قبلو 
 
 

  .  در يك پايان قطري5 ، 3 ، 1ـ موجهاي 
 
  .در يك اصالح مسطح A موج -
 
  . در يك مثلث E و C ،A موجهاي -
 
  .دوگانه و اصالحهاي دوگانه در زيگزاگهاي Y و W موجهاي -
 
  .گانه هاي سه گانه و اصالحهاي سهدر زيگزاگ Z موج -
 

توسـعه يـك حالـت     بدليل انكه فهرست موجهاي باال يك عمل در جهـت مخـالف و در عـين حـال    
  .مي ناميم عمل اصالحي اصالحي هستند ، ما انها را موجهاي

ما ليستي از تمام ارايشهاي امواج كه مـي تواننـد در حركـت قيمـت ، در بـازار       بطوريكه مي دانيم ،
. تشكيل گردند را در اختيار داريم و ارايشـي رخ نمـي دهـد كـه در ليسـت مـا نباشـد        اور سهامپهن

 و از نظر جزئيات Subminutte از انجائيكه مطالعه چارتهاي ساعتي تقريبا نزديك درجه براستي



                           فارآس -و جزوه آموزشي اليوت وي

                                       

، كه  Subminutte فيلتر شده هستند ، تحليلگران مي توانند بدون مثال موجهاي باال را از درجه
 موجهـاي اليـوت كـوچكتر از    در حقيقـت ، . متد اليوت تا به حال شناسائي نشده باشند ، بيابنددر 

Subminutte حتـي چنـد   . مي كنند  شناسائي  را بيشتر با چارتهاي ، دقيقه اي توليد كامپيوتر
بازتاب صحيح قوانين امـواج بوسـيله ضـبط     داده در واحد زمان در اين قانون ، يك درجه كافي براي

  .مبادالت ارزي ست يع انتقاالت از رفتار انسانها در ميدانسر
)  امـده 15 تـا  1هاي فصـل كـه در  (معيارهـا  و)  پوشش داده شده9 تا 1هاي فصلكه در ( همه قوانين 

ايـن  . ثبـت ثانيـه اي يـا كمتـر از ان وجـود نـدارد        در حالت بازار واقعي بكار مـي رود ، هـيچ  اساساً
وقتي قيمتها توسط سيستم حكـومتي  . قيمت بازار است ات مطلق درتوضيحات اشكار كننده ي الزام

طال و نقره در قرن بيستم اتفـاق افتـاد ، موجهـا توسـط قـانون       ثابت مي گردند ، همانگونه كه براي
وقتي قيمت ثبـت شـده متفـاوت از قيمـت بـازار اسـت ، قـوانين و        . ندارند حبس شده و اجازه ثبت

 البته در طوالني مدت ، بازار ها بر قوانين چيـره مـي گردنـد ، و   . ددقت مطرح گردن معيارها بايد با
مقدمات امواج را اماده  حال كه ما قوانين و. قوانين تنها اگر بازار اجازه دهد امكان اجرا خواهند يافت

ــا را در    ــق و معياره ــاي موف ــوانيم اناليزه ــي ت ــم ، م ــوده اي ــواج  نم ــل ام ــائيم  اص ــاز نم  .اغ
 

 معيارهاي تناوب- 5.4
بجـز  .  ارائه و توضيح در خصوص يك بازار صـعودي مـي باشـد   15 تا 10 فصلموجود در   معيارهاي

  . مستثني شده باشدكهجايي 
 

  تناوب
بسيار گسـترده   تناوب) قوائد راهنمائي كننده: ترجمه (معيارهاي . هميلتون بولتون توضيح مي دهد 

بعدي موجهـاي مشـابه    تفاوتي در تشكيلو پراستفاده بوده و هميشه تحليلگران چشم انتظار ديدن 
  .هستند

امـا  . فرمهاي بسيار زيادي دسته بندي مي گردنـد  گناه نويسنده نيست كه تناوبها از نظر نوع موج به
  .نشـان داده كـه شـخص بايـد منتظـر خـالف ان باشـد        تكـرار بسـيار زيادشـان بـه انـدازه كـافي      

ال رخ دادن است ، اما اطالعات با ارزشـي ميدهنـد   اتفاقي در ح بااينكه تناوبها دقيقا نمي گويند چه
يود و بخاطر داشـتن انهـا در زمـان تحليـل ارايـش موجهـا و تشـخيص         كه منتظر چه چيزي نبايد
ايـن امـوزش مقـدماتي تحليـل كـه بيشـتر مـردم عالقمنـد بـه          . هستند احتمال بعدي بسيار مفيد
  يوه خاص كه مـي خـواهيم بگـوئيم ،   زيرا سرانجام گردش بازار در يك ش . دانستنش هستند نيست

روزي كه بيشـتر سـرمايه گـذاران    .  مي باشددرستضمن معكوس اين معيارها  در. انجام خواهد شد
اگـر بخـواهيم   . پيش رو بگيرند ، روزي است كه همه چيز كامال عوض مي گـردد  شيوه ديگري را در

يد كه تناوب يك قانون مجـازي  دهيم ، بايد بگوئيم اليوت در حقيقت مي خواست بگو بيشتر توضيح
  .است بازار
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  تناوب در داخل عكس العملها

يـك    از يك عكس العمل يـك اصـالح تنـد و تيـز باشـد ، انتظـار مـي رود مـوج چهـارم         2اگر موج 
  مشخصه بيشتر عفول موجهاي عكس العمل را ، در2-1شكل . باشد و برعكس  Sidewayاصالح

انهـا   دهد ، بطوريكـه معيارهـاي تنـاوب اشـاره مـي كننـد ،      هر دوحالت صعودي و نزولي نشان مي 
دوگانه اي هستند  گاهي نيز انها سه تايي) ساده ، دوگانه يا سه گانه (هميشه از جنس تناوب هستند

مثلثهـا واصـالحهاي    شامل مسطح هـا ،  Sideway اصالحهاي. كه بايك زيگزاگ شروع مي شوند
) يك مينـيمم يـا مـاكزيمم    : ترجمه( شامل يك اكسترمم انها معموال. دوگانه يا سه گانه مي باشند

 و قبـل از يـك مـوج عكـس     درسـت  بعنوان مثال موقعيت بعد از يك پايان. جديد قيمت مي باشند
بمعنـي انكـه شـامل يـك اكسـترمم       ) در موارد ناياب ، يك مثلث با قائـده . العمل را مي توان گفت

 قرار مي گيرد و نوع ديگـري از الگوهـاي   ح سريعدر موقعيت موج چهارم از يك اصال) جديد نباشد
Sideway معناي متناوبها در عكس العمل ها را مي تـوان   .در موقعيت موج دوم توليد مي گردند

شامل برگشت يا عكـس العمـل و   ) 4 يا 2: ترجمه (اصالحي  اينگونه خالصه كرد كه يكي از دو موج
 .موج ديگر بعكس ان خواهد بود

 

 
 

زيگـزاگ    نشان نمي دهنـد ، بنـوعي هـر دوي انهـا    4 و 2 مثلثهاي قطري تناوب را در زير موجهاي 
متنـاوب مـي    گسترشها يك نمونه از تناوبها هستند بطوريكـه طـول ، موجهـاي حركـت را    . هستند 
تيـز دوبـاره كوتـاه     ي مثال اولين موج كوتاه است و سومين موج طوالني و پنجمين موجبرا. گردانند

مي دهند گاهي در موج  ظهور ديگر تناوب اين است كه گسترشها كه معموال در موج سوم رخ. است
  . اتفاق مي افتند5 يا 1
 

  تناوب در موجهاي اصالحي- 5.5
 را بسـازد ، انتظـار توليـد يـك     A ده تا موجشروع ش مسطح a-b-c يك اصالح بزرگ با يك  اگر

 درستو بر عكس ان نيز )  را ببينيد2-2شكل (نيز مي رود B براي موج  a-b-c    رايش زيگزاگآ
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 با يك لحظه انديشيدن معلوم مي گردد كه رخداد محسوسـي وجـود  ).  را ببينيد2-3شكل ( است 
دومـين   روبـه بـاال در هـر دو حالـت ، و    دارد و ان اينست كه اولين بازتاب بوجود امده يك حركـت  

 .بازتاب يك حركت رو به پايين است
  

 

 
-a سـاده   مي بينيد ، اگر يك موج اصالحي با يك زيگزاگ2-4 خيلي اوقات ، چنانكه در شكل كالً

b-c موج A را شروع كند ، موج B  گسترش بيشتري از يك زيگـزاگ a-b-c   ، كـه   خواهـد بـود
پيچيـده    امـده ، 2-5همانطور كـه در شـكل    C و گاهي اوقات موج. نوعي از يك تناوب را مي سازد

 .عكوس اين حالت از پيچيدگي كمي نادر استم. خواهد بود
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 پيش بيني موجهاي اصالحي 5.6-

ــالحي ع ــاي اصــــ ــق موجهــــ ــي ( مــــ ــازار نزولــــ ــدوده بــــ  )محــــ

چقدر احتماال يك بازار  پاسخ دلپذيري به سوال اصل امواج  هيچ روش ديگري در بازار به اندازه
  .دهد ، را نمي پايين مي رود؟

بازار تمايـل در انجـام    اين است كه بخصوص در چهارمين موج ،) قائده راهنما: ترجمه (اولين معيار 
نزديـك   level ،عموما از يـك  يزان و نسبتي از حركت موج چهارم درجه كوچكترحركت در يك م

  .پايان را دارد
 

   در بازار نزولي1939 - 1929 : 1مثال شماره 
مطالعه سيكلها نشان مي  چارت قيمتهاي سرمايه يك تعديل دائمي دالر را بوسيله فاندامنتال ، براي

پايين در فضاي قبلي موج چهارم  هاي low .د داردوجو (IV) دهد كه يك مثلث انقباضي در موج
 )ببينيد چارت پايين را.(، يك مثلث از درجه سيكل را ساخته است
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  1942در بازار نزولي  Low : 2مثال شماره 
زيگزاگ ، پايـان   يك.  مي باشد 1942 - 1937از درجه سيكل در بازار نزولي  II در اين مورد موج

 را 5-3شـكل  (باشـد   مـي 1937 - 1932از بـازار صـعودي سـالهاي    ] 4[دهنده فضاي اصلي مـوج  
 )ببينيد

 

 
 

در   باعث كاهش قيمت كمـي بـيش از بـاالترين قيمـت مـوج پـنجم      1962در سال ]4[ج سقوط مو
منطقـه اي   معموال نزول بازار بايد در.  گرديد1959 تا 1942 از سري موجهاي اصلي سالهاي 1956

ايـن  . مي باشـد  [3] موج چهارم موج اصالحي پس از موج.  قرار گيرد  نشان مي دهد ،] 4[كه موج 
قبـل از  . يك قانون نيسـت    وجود اينكه توضيح هايي را مي دهد ، اما اين معيارمحدوديت كاهش با

نشان دهنده نيرو ] 4[در موج  B و قوي بودن موج A توليد سومين موج قوي و كم عمق بودن موج
 ) را ببينيد5-3شكل .(سازد در ساختار موج است ، كه سرتاسر عمق اصلي اصالح را مي

  توسعه هاي موج- 5.7
 
  1974كاهش در بازار نزولي  : 3ل شماره مثا

درجـه سـيكل    از IV مـوج .  است1974 - 1966 ، پايان كاهش در سالهاي 1974كاهش نهايي در 
چهارم از درجه   و موجب كاهش ميانگين فضاي قبلي موج1942از III  موج صعوديدرستاصالح 

  .را نشـان مـي دهـد    ه اسـت  انچـه رخ داد 5-3دوبـاره شـكل   . مي باشد) اوليه ] 4[موج (كوچكتر 



                           فارآس -و جزوه آموزشي اليوت وي

                                       

، پـي بـرده انـد كـه معمـوال       ناليستهاي ما از توالي موجهاي درجه كوچكتر در بيست سال گذشتهآ
مي باشـد ، مخصوصـا وقتيكـه     محدوديت هر نزول بازار فضاي حركت موج چهارم از درجه كوچكتر

شناسائي شده اشـكارا ،  حال يك معيار  بهر. بازار نزولي در توالي موجهاي خود چهارمين موج باشد 
متوالي اصالح موج پنجم باشد ، بنوعي محـدوديت   اين موضوع را مي گويد كه اگر موج اول در ادامه

 DJIA  در1978بـراي مثـال ، كـاهش در مـارس     . داراسـت  نزول موج دوم از درجـه كـوچكتر را  
ن مـوج  در حـد پـايي  ) گروه سهام معروف صنعت امريكا Dow Jones Industrials : ترجمه)

  . بود1974امتداد موج اول در دسامبر   پايين امد كه پيرو1975دوم در مارس 
مثال شـماره  (انها كه از گسترشها پيروي كرده اند  در خصوص مثلثها يا اصالحهاي مسطح بخصوص

در خصـوص زيگزاگهـا عميقـا مـي     . فضاي موج چهارم مي شـكنند   اشكارا صعود را در)  را ببينيد3
اگر چه وقتي زيگزاگها در موج دوم . درجه كوچكتر حركت مي كنند ضاي موج دوم ازشكنند و در ف

 گاهي اوقات ارايشي از ايـن رفتـار يـا همـان    . اتفاق منحصر به فرد مي شود خودشان هستند ، اين

  .را ساخته اند پايين هاي دو گانه
 

  تعقيب يا ادامه رفتار موج پنجم
مـوج   صاره مشاهدات ما از رفتار بازار باشد ، اين است ، وقتيكـه تجربه قوانين كه مي تواند ع بهترين

دوم  پنجم با يك گسترش ادامه مي يابـد ، اصـالح پـس از ان بسـيار سـريع بـوده و سـاپورت مـوج        
يافـت ، ايـن    برخي از اصالحها در همانجا پايان خواهنـد . گسترش از درجه پايين را مالقات مي كند

وجـود دارد ، دقـت    هر چند تعداد محدودي مثال واقعي. ده است توضيح داده ش2-6مورد در شكل 
موج پـنجم بازگشـت مـي     به نقطه پايين موج دو از گسترش بعد از A به اين موضوع كه كدام موج

بـراي مراجعـه   .(( مي دهد  يك اصالح مسطح گسترش يافته را نمايش2-7شكل . نمايد ، مهم است
يك مثال وجـود  . يادداشت نماييد  اينده مي ايند رافصلي بعدي لطفا دو مثال واقعي كه در چارتها

و مثال بعدي يك توسـعه  . توانيد پيدا كنيد را مي II از [a]  پايين موج5-3يك زيگزاگ در شكل 
 5-3همچنين شما در شـكل .  پيدا نمود4از A موج  در پايين2-16نرا در شكل آمسطح كه مي توان
ساخته است كه يـك گسـترش در   ] 5[از) 2(ديك موج نزLow ـ (IV) از A خواهيد ديد كه موج
ــوج ــا 1921از   Vمــــــــــــــ ــد1929 تــــــــــــــ  ). ميباشــــــــــــــ

از يـك درجـه    پس از پايينترين نقطه از موج دوم يك گسترش ، معموال قلمرو قيمتي مـوج چهـارم  
ايـن  . بيني قبلـي دارد  اين پيش بيني اشاره بر رفتاري يكسان شبيه پيش. مي گردد بزرگتر مالقات 

سـرعت پـي گيـري مـي      است كه قيمت افزايشي در حقيقت گسترش موج پنجم را بـا شايان توجه 
ويژه اسـت ، يـك تركيـب     level اين رخداد كه هشدار جدي از يك بازگشت هيجاني در يك.نمايد

گسترشـهاي مـوج پـنجم از     اين پـيش بينـي را نمـي تـوان جداگانـه در     . قدرتمند از دانسته هاست
 .بكار برد سترشهاي تو در توي موج پنجمگ: ترجمه (گسترشهاي موج پنجم 
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   ششمفصل

 
  كانالها- 6.1

 
  شباهت موج

متوالي ، تمايـل دارنـد از نظـر      موج5اين است كه دو موج حركت از  اصل امواج يكي از معيارهاي
است وقتي كه يك موج گسترده وجـود   اين عموما طبيعي. دت زمان و بزرگي شبيه يكديگر باشندم

واگـر يـك   . مـوج سـوم يـك گسـترش باشـد      بخصوص اگر. دارد ، دو موج ديگر غير گسترده باشند
 مشـاهده  618/0نسـبت بعـدي مضـربي از     شباهت كامل بين انها ديده نشود ، به احتمـال زيـاد در  

: ترجمـه  .) ( توضـيح داده خواهـد شـد    16-25 هايفصل استفاده از اين موضوع در. (خواهد گرديد
 ) . يكي از اعداد فيبوناچي ست628/0عدد 

مـي بايسـت    باشند ، نسبتهاي قيمت معمـوال  Intermediate وقتيكه موجها از درجه بزرگتر از
، يـك گسـترش    1966 تا 1942بنابراين درداخل پيشروي از . دردرصدي از رابطه ها محاسبه گردد

پـوينتي داشـته و يـك     120حركتي ] 1[ما دريافتيم كه موج .  از درجه سيكل ، را داشته ايمدرست
 پـوينتي داشـته و      438حركتي  ]5[ ماه توليد نموده ، در صورتيكه موج اصلي          49 را در    ٪129سود  

توليـد  ) ينيـد  را بب5-3    شـكل  ) ماه40 در درصدي 129 برابر سود 618/0كه  (  را٪80يك سود 
 مـاه توليـد   126سـود را در طـول     درصـد 324نموده ، و حركت بسيار متفاوت موج اصلي سوم كه 

معمـوال شـباهت    يـا كوچكترنـد ،   Intermediate وقتيكه موجها از درجه متوسط . نموده است
ر طـول  ، از اينـرو مقـدا   ( تساعد حسابي: ترجمه ( قيمتي مي تواند با رابطه اي حسابي برقرار باشد 

 ، 1 ، مـا دريـافتيم كـه مـوج     1976 بنابراين در تقويت بازار پايـان سـال  . موجها هم ارز خواهد بود
 پوينـت را در  40/34 ، 5در حاليكـه مـوج     ساعت بازار انجام داده ،47 پوينتي را در 24/35حركت 

  .اسـت بـازار خيلـي اوقـات بينهايـت دقيـق       معيار شـباهت در .  ساعت بازار حركت نموده است47

 
  ترسيم موجها
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را تهيـه مـي    close هميشه چارت ساعتي با قيمـت ) هافصلنويسنده : ترجمه (هميلتون بولتون   
است ، پس از  چارت ساعتي توسط بنيانگذاران نيز استفاده مي گرديده:  براي نمونه             .نمايد

 فوريـه تـا   23ي بازار سـهام از  بعضي از كارها را بر روي چارت ساعت خود اليوت اصل امواج معرفي
اصـل   هر عالقمند به موجهاي اليـوت يـا هـر دلبسـته بـه     . مي نموده است  پي گيري1938مارس 
گـروه   Dow Jones Industrials : ترجمـه ) DJIA استفاده ازطرح نوسانات سـاعتي  امواج

ات معـروف داراي  نشري: ترجمه ( جورنال و يا باروتر  را كه وال استريت) سهام معروف صنعت امريكا
اين وظيفه ساده الزامي است ، كه فقط چند . مفيد خواهد يافت منتشر مي سازند ،) بخش اقتصادي

چارت ميله اي خوب است ولي مي توانـد بـدليل اعـالم    . را خواهد گرفت دقيقه از وقت هفتگي شما
 داخل ميله ها قرار انجام مي گيرند و در) كندل: ترجمه (زمان تعويض هر ميله  نوساناتي كه نزديك

 شكل ترسيم شده حقيقي مي بايست تمام اطالعات را نمـايش دهـد  .گمراه كننده مي باشند ندارند

 دو نوع چارت در حال انتشار: ترجمه (تئوري روزانه و ( opening )    بازشدن نچه تصاويرآ
 گـروه سـهام معـروف صـنعت     Dow Jones Industrials : ترجمه) DJIA براي ميانگين (

بترتيـب ايـن   . نمـي باشـد         بطور اماري اختراع گرديده بازتاب كننـده دقيـق لحظـه اي    )امريكا
مـي كنـد كـه مـي توانـد رخـداد        را ارائـه  ( opening )بازشدن جمع از قيمتهـاي  تصاوير يك

روزانه ، در داخل خود رخـدادهاي بسـيار    هاي low ها و high زمانهاي متفاوتي را ارائه كرده ، و
  . روزانه را پنهان مي سازدزياد

زمانيكه  اين عمل تا. شيوه دسته بندي امواج در حقيقت تعيين روند قيمتي بازار سهام است بهترين
بخصـوص در   هيجـان بـازار ،   مواردي چون حركتهاي سريع ، شمارش امواج شفاف لست اسان است ،

شـوند ، در ايـن    ه ظاهر ميموجهاي عكس العمل ، وقتيكه حركتهاي كوچك بكلي با رفتاري پيچيد
بهـر حـال در بـي    . گـردد  موارد پيچيده الزم است همه زير موجها در چارتهاي كوتاه مدت مشـاهده 

سـاختارهاي مـوج پيچيـده و     حالي يا كم تالطمي بازار بخصوص در اصالحها ، بيشتر احتمـال دارد 
رتر و متـراكم تـر فعاليتهـا را    اغلب مـوث  در اينگونه موارد چارتهاي بلند مدت تر. اهسته توليد گردند

  .، ارائه مي كنند نمايش داده و توضيح بهتري از روند تشكيل الگو
  براي مثال ،.( بيني است قابل پيش sideway  زمانهاي بازار ، اصل امواج بايك مطالعه مناسب از

حـال  پيش بينـي نموديـد ، بهـر      وقتيكهدرست)  يك زيگزاگ است2براي موج چهارم وقتيكه موج 
باوجود اين ، بايد پـذيرفت  . مي سازد پيچيدگي و بي حالي دو موردي است كه تحليلگران را نا اميد

تاكيد بسياري دارند كه در طول مدت چنين دوراني  بزرگان. كه اينها بخشي از حقيقت بازار هستند
شما مي توانيـد  . استفاده برده و ثمر سخت كوشي خود را بگيريد شما گاهي اوقات مي توانيد از بازار

هميشه فعال باشد اما عملي نيست پس وقتيكه بازار استراحت مي كند ، شما هم  ازرو كنيد كه بازار
  .كنيد استراحت

از اينرو داسـتان  . مي باشد  براي پي گيري بازار سهام استفاده از چارتهاي نيمه لگاريتميدرستمتد 
سرمايه گذار ، درصد سود يا زيـان اسـت    هم برايم. بازار فقط به پايه هاي درصدي وابسته مي باشد

 پوينت اختالف 5000، ده پوينت تا  DJIA بازار نه عددهاي نقاط حركت در بازار ، بعنوان مثال در
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بنابراين اصول كاناليزه كـردن ،  .  پوينت ندارد6000پوينت تا  300زيادي با دوره درصدي تقويت از 
  .وره كوتاه تر پذيرفته شده استبراي موجهاي د بخوبي با ميزان حسابي

 
 اصول كاناليزه كردن 6.2-

 كرد كه بطور نمونه كانالهاي روند موازي در مرزهاي بااليي و پاييني از امواج عكـس  اليوت مالحظه
و كمـك   تحليلگران مي بايست انها را بعنوان پيش بـردن . العمل ، اغلب با دقت عجيبي همراه است

  .نماينـد  هيـه معيـار در توسـعه بعـدي از پيشـرفت رونـدها ، ترسـيم       در تعيين مقصدهاي موج و ت
.  موج را تعيين نمـود 3اخرين  اولين تكنيك كاناليزه كردن براي يك عكس العمل بايد نقاط مراجعه

مي كنيم و سپس يك خـط مـوازي كـه      را بيكديگر متصل3 و 1وقتيكه موج سه پايان يافت نقاط 
اين ساختار يك تخمين يا ارزيـابي بـراي     رسم مي كنيم ،2-8ل  را لمس نمايد همانند شك2نقطه 
به اندازه كافي از نقطه شروع خود دور مي گردند و  در بيشتر موارد سه موج. (  توليد مي كند4موج 

  )كنند در پايان نقاط پاياني را لمس مي

 

 
بازسازي   خط موازي را لمس نكند شما بايد كانال را براي تخمين حدود موج پنجم4اگر پايان موج 

سوم عادي باشند   را بيكديگر متصل كنيد ، اگر موجهاي اول و4 و 2نخست انتهاي موجهاي . كنيد 
پيش بيني پايان مـوج   تري درخط موازي بااليي كه از انتهاي موج سوم كشيده شده است دقت بيش

عمودي باشد كشـيدن خـط    اگر موج سوم غير عادي قوي باشد بطوريكه تقريبا. پنجم خواهد داشت
نشان داده است كه خط مـوازي كـه از    موازي از انتهاي ان ممكن است بسيار باال قرار گيرد ، تجربه

نانكـه در تصـويري از صـعود    مفيـد اسـت ، ج   انتهاي موج اول كشيده مي شود در اين موارد بيشـتر 
در برخـي مـوارد ،   )  را ببينيـد 6-12تصوير .(بينيد  مي1977 تا 1976قيمت شمش طال از اگوست 

باالتر را ترسيم كنيد مواظب باشيد كه شـما شـماره موجهـا و     ممكن است خطوط دو نقطه از درجه
 .يدرفتار مناسب را براي شماره موج كنترل كن ها و levelاين volume مشخصه
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  جهش رو به باال
 گر موج پنجم نزديك خط بااليي با كاهشو خطوط همگراي يك مثلث قطري ، ا در كانالهاي موازي

volume شود نشانه ان است كه در پايان موج انرا مالقات يـا نـزول كوتـاهي از ان خواهـد     روبرو 
 ) .كمــــي پــــايينتر از خــــط بــــااليي پايــــان مــــي يابــــد      : ترجمــــه .(داشــــت

مكـان  پنجم نزديك خط بااليي روند افزايش يابد ، اين نشانه ان اسـت كـه ا   در موج volume اگر
  .بــااليي وجــود دارد كــه اليــوت انــرا جهــش رو بــه بــاال مــي خوانــد          عبــور از خــط 

 sideway روبه باال ، يك موج چهارم از درجه كوچكتر ممكـن اسـت ، رونـد    نزديك نقطه جهش
جهـش هـاي   . به زير خط موازي بشـكند  volume موج پنجم را در پايان حركت بالفاصله پس از
اينها همـانطور  . جهش رو به پايين تلگرافي وقوع خود را اطالع مي دهندبوسيله يك  روبه باال گاهي

تايي ها ، توليد مـي  5 از 2 يا موج 4، درموج  استمدهآاليوت  اصل امواج  كتاب2-10شكل  كه در
جهـش رو بـه بـاال همچنـين بـا      . تائيد مي گردند و توسط يك برگشت بالفاصله در زير خط. گردند

 از  ي داده بود كه جهش رو به باالدرستاليوت هشدار  .بازار رخ مي دهدبعضي مشخصه ها در نزول 
رو به باال موجها از درجه كوچكتر بسختي قابل شناسائي  درجه بزرگتري است چون در مدت جهش

درجه كوچكتر گاهي اوقات بوسيله موج پـنجم در حركـت روبـه بـاال      مي باشند ، بطوريكه كانالهاي
از جهش رو به باال بزودي در اين دوره نشان داده مي شوند ، انها را مي  يمثالهاي. مختوش مي شوند

 . نيز پيدا كنيد1-19 و 1-17شكلهاي  توانيد در
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  معيارهاي بيشتر 6.3-
 

 مقياس
از طـرف ديگـر ،   . مقياس نيمه لگاريتمي را بوجود مي اورنـد  وال بيشتر يكدرجه هاي بزرگتر ، معم

(  بر روي مقياس نيمه لگاريتمي تشـكيل گرديـد   1929 - 1921بازار  كانالهاي كامال مجازي كه در
 2-12شكل ( بر روي مقياس حسابي توليد گرديده1937 - 1932در بازار  و)  را ببينيد2-11شكل 

دهد كه موجهاي يك درجه ، كانالهاي اليوت صـحيح را ، فقـط وقتيكـه طـرح     مي  نشان) را ببينيد 
بـر روي مقيـاس حسـابي ، بـازار     . روي مقياس مناسب مي گردند ، توليد مـي نمايـد   ريزي انتخابي
بيست با سرعت از خط مرزي باال عبور مي كند ، در صورتيكه بـر روي مقيـاس نيمـه     صعودي دهه

 گذشته از اين تفاوت در كانالها ،.  افت كمي از خط مرزي باال داردبازار صعودي دهه سي لگاريتمي
چنـد اليـه    انها تقريبا: اينها دو موج از درجه سيكل هستند كه بصورت شگفت اوري شبيه يكديگرند

موج گسترده بـوده ، و   5انها هر دو شامل )  بار 5بار و 6بترتيب (هاي نزديك قيمتي را مي سازند ، 
دوبازار صعودي شكل و طول زمان  تفاوت ضروري مابين.  در هر مورد پايينتر استقله سومين موج ،
 .هرزيرموج است

 

 
 

كنيم كه بـا   بيش از همه ، ما مي توانيم براي توضيح ضرورت مقياس نيمه لگاريتمي اشاره به موجي
اگـر شـخص بتوانـد     .توجه به داليل روانشناسي حجم ، در مرحله افزايش سرعت قرار گرفتـه اسـت  

ابي و نيمـه  حسـ  كانال موج اليوت فرضي خوبي از خاسـتگاه هـاي نقـاط اصـلي روي مقيـاس هـاي      
قابـل مشـاهده و    لگاريتمي بوسيله خطوط شيب دار چسبيده به امواج بكشد ، يك سيگنال قيمتـي 
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از كانالهاي ، مـوازي روي مقياسـهاي    بنابراين سوال. يك طول زمان مشخص ، تعيين مي گردد
اگـر  . هنوز به صورت قطعي حل نگرديـده اسـت   چه انتظاري مي رود؟ حسابي و نيمه لگاريتمي

هر كدام از مقياسها ( هر نقطه نزولي مرتب در داخل خط هاي موازي در مقياس  رفت قيمت درپيش
 نبود شما مي توانيد بمنظور مشاهده كانال صحيح بر روي مقياس ديگـر ) نيمه لگاريتمي حسابي يا

 .و در موقعيتهاي باال يك اناليست پيشرو ، بايد از هر دو حالت استفاده نمايد. برويد
 
 

  (Volume) حجم - 6,4
معامالت بعنوان ابزاري براي تشـخيص شـماره موجهـا و در طـرح ريـزي گسترشـها        اليوت از حجم

تمايـل   (Volume)او تشخيص داد كه در هر بـازار صـعودي ، حجـم معـامالت    . نمود استفاده مي
افزايش و كاهش متناسب با سرعت تغيير قيمت دارد و در حالت اصالحي ، يـك كـاهش    طبيعي به
اغلـب كـاهش حجـم    . اغلب نشاندهنده كـاهش فشـار معـامالت مـي باشـد      (Volume) در حجم
معمـوال در موجهـاي   . همزمان با يك نقطه دو راهي در بازار شكل مي گيرد (Volume) معامالت

. مايل است كه كمتر از موجهاي سـوم باشـد   (Volume) از درجه كوچكتر ، حجم معامالت پنجم
 در يك پيشروي موج پنجم از درجه كوچكتر مساوي يا بزرگتر از (Volume) حجم معامالت اگر

اغلب  در حاليكه اين نتيجه. انست كه در موج سوم بوده ، يك گسترش در موج پنجم رخ داده است 
ان هشـدار   انتظار مي رود ، در هر صورت اگر اولين و سومين موج از نظـر طـول مسـاوي هسـتند ،    

درجـه اصـلي و    در يـك . وم و پنجم هر دو گسترش مي باشندجدي از زمانهاي نادريست كه موج س
رشد در تعداد  در پيشروي موج پنجم ، فقط بدليل طول مدت طبيعي (Volume) بزرگتر ، حجم

اليوت در حقيقت اين اسـت   نكته مورد نظر. شركت كننده در بازار صعودي ، گرايش به افزايش دارد
باالتر از درجه اصلي تمايـل بـه    ي از بازار صعودي ،در نقطه پايان (Volume) كه ، حجم معامالت

 بزودي بحث خواهد شد ، حجم معامالت در پايان ، بطوري كه. حركت افزايشي در تمام مدت است
(Volume) هاي جهش روبه باال در قله مـوج پـنجم ،    اغلب بطور خالصه تثبيت هايي را در نقطه

بمجرد فرصت مناسـب  . (ايان يك مثلث قطري باشدپ انجام مي دهد ، چه در يك خط كانال روند يا
اتفاق بيافتند ، بطوريكه وقتي يك مثلث قطري موج پـنجم ،   ، اينگونه نقاط مي توانند بطور همزمان

) كانال پايان مي يابد شامل حركت قيمـت از يـك درجـه بزرگتـر باشـد       باالي خط موازي ازدرست
  مـا تفسـيرهاي ديگــري از حجـــم معــــامالت     نكتـه قـابل تـوجــه اسـت ،   بعــالوه اين چنـد

(Volume) جاهاي مختلف اين دوره ارائه خواهيم نمود را در.   
 

  درستنگاه 
موج متـوالي   5 اگر چه هر. رويهمرفته پيدايش يك موج بايد توسط توضيحات داده شده تائيد گردد

گردد ، هماننـد انچـه در    بنديباشد ، عنوان  A مي تواند در يك سه موج كه اولين زبر موج ان موج
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اليوت اگر چنين تغييراتي مجاز بـود   سيستم.  مي بينيد ، اما انجام اين كار اشتباه است2-13تصوير 
 پايان يابد ، بايد در 1 در باالي موج 4يك موج   بلند با3اگر يك موج . بسيا ر اسيب پذير مي گرديد

 در اين فرضيه شامل سه موج مي باشد ، موج A اينكه موج نظر به.  موج متوالي رده بندي گردد5
B موج مي بايد نزولي در حدود شروع A  داشته باشـد  وجود دارد، همانطور كه در اصالح مسطح ، 

ن آهنگاميكه شمارش داخـل يـك مـوج معيـار رده بنـدي      . است  كه واضح است اين اتفاق نيافتاده
 .رش داخلــي صــحيح مــي باشــدبهتــرين معيــار بــراي شــما  اغلــب  ،درســتاســت ، شــكل كلــي 

 

 
بخـش    به يك موج بوسيله تمامي مالحظات ديكته مـي شـود ، مـا زمينـه دور آن را در    درستنگاه 

كـه ، درگيـري    رناك را خواهيم داشتهر گاه كار ازموده شديم ، اين اجازه خيلي خط. اوليه داشتيم
متجانس موج ارتبـاطي ، يـا    حساسي را با بازار، براي اجازه پذيرفتن شمارش امواجي كه بازتاب غير

 .را مختصري كشيده اند ، داشته باشيم اصل امواج در اساس فقط الگوهاي ناقص كه الگوهاي
   هفتمفصل

 
  اخالق موج  7.1-

ن در فرمولـه سـازي   آو بيشـترين سـود  . بل توجه ازاصل امواج استقا ايده اخالق موج يك گسترش
  .از تخصـــص تحليــــل اســـتاندارد نيــــز مهمتـــر اســــت    رفتـــار انسانهاســــت كـــه  

جزء جدانشدني ست كه بر انعكاس روانشناسي جمعي داللـت   اخالق هر موج در تسلسل اليوت يك
ايل به يـك عقـب نشـيني در    از بدبيني تا خوش بيني است و تم اين تغيير حس توده مردم.مي كند

در زماني ديگر كه توليد نقاط و وضعيتهاي شـبيه و قرينـه در سـاختار     شبه مسيري و يا ادامه دادن
 subminuette اخالق در هر نوع موج ، حتـي در درجـه هـاي سـوپر سـيكل و      .موج مي نمايد

 دارد بلكـه او را در  خصوصيتها نه تنها تحليلگر را از پيش بيني غلط برحـذر مـي   وجود دارد كه اين
 محل حضور بعدي ، موجي ياري مي رساند كه در شمارشهاي ديگر نامعلوم بـوده يـا باعـث    تعيين

طبـق   اين موضوع انگاه كه بعضي امـواج قابـل شناسـائي نيسـتند يـا     . تفسير غلط مي گرديده است
انگونه كه در شكل هم.باشد قوانين اليوت به چند گونه قابل شماره گذاري هستند بسيار با ارزش مي

تشـخيص بدهـداغلب او مـي توانـد       امده است اگر تحليلگر مشخصه يك موج تنها را2-15 و 14-2
 .نمونه هاي پيچيده بسياري را تعبير و تفسير نمايد
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  موج نواعا 7.2-
موجهاي شماره يك مي توان گفـت كـه    بعنوان ديد كلي ، راجع به نيمه اول - موجهاي اول -1

در مقايسه با كاهش رونـد در اصـالح   . گردند  اصالح مي2انها بنيان موج بوده و بسختي توسط موج 
 و اولـين مـوج از نظـر تكنيكـي برجسـته تـر بـوده و        قبلي اين موج روند را تجديد سازمان مي كند

وجود خواهد داشت تا بازار را مجبور بـه   Sell بحد كافي .افزايشي را در حجم و طول خواهد داشت
معامالت خود سود دريافت كنند و بنوعي ديگـر مـي تـوان گفـت كـه       اصالح كرده و معامله گران از

كه چنان. قيمتي بازار نسبت به پايه اصالح قبلي بسمت باال حركت مي دهند  موجهاي اول پايه50٪
ان مي بينـيم ، در هـر دو سـال     يك فشردگي در 1962واماندگي در نزول و در سال   يك1949در 

 در تمام اين شروع ها موجهاي اول پرحركـت بـوده و فقـط كمـي     . نيز تكرار شده است   1974و1962
 .ده اندديتعديل گر

 
تصحيح خود پيشرفت موج اول براي  اغلب موجهاي دوم زماني بيش از زمان - موجهاي دوم  2-

اسـت بطوريكـه در طـول عفـول مـوج دوم       اين بويژه براي زمانهاي خريد خوب. نياز خواهند داشت
 متقائد مي شوند كه بازار نزولي برخواهـد  كامالً در اين نقطه معامله گران. تضميني را ايجاد مي كند
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 نشان مي دهـد  و بي ثباتي يك كاهش در فشار نزولي را موجهاي دوم ، موقعيكه حجم پايين. گشت
 .فروش تائيد نشده اي را توليد مي كنند و نقاط Dow ،اغلب نقاط فروش تئوري

 
هستند ، انها قـوي و وسـيع بـوده و     موجهاي سوم در نگاه اول بسيار عجيب - موجهاي سوم -3

فاندامنتال هاي مطلوب بصـورت اعتمـاد برانگيـزي     بطور قطع ،. حركت در ان غير قابل ترديد است
بيشترين حجم و بزرگترين حركتها را توليد مي كنند و اغلـب   معموال موجهاي سوم. ي شوندظاهر م

و اين بديهي است كه موج سوم ار سه موج بي ثبات ترين نقطـه  . باشند يك موج گسترش يافته مي
موجها خواهـد بـود ، چنـين نقـاطي هميشـه توليـد كننـده شكسـتها ، شـكافها ،           مقاومت از سري
. مـي باشـند   Dow پهناي استثنائي ، با تائيد روند حركت قيمت توسط تئـوري   وگسترشها حجم ،

بـازار   درجه موج ، معامالت سوداور ساعتي ، روزانه ، هفته اي ، ماهيانه ، سـاالنه را در  اينها بسته به
افتد ، عالوه  بصورت مجازي مي توان گفت تمام حركت بازار در موج سوم اتفاق مي. توليد مي كنند

بدسـت مـي دهنـد     از سه موج ارزشـمندترين سـرنخها را در شـمارش مـوج     b اخالق موج هايبر 
  .بطوريكه بسيار واضح هستند

 
 11 فصلدر (قابل پيش بيني هستند  موجهاي چهارم از نظر عمق و فرم - موجهاي چهارم  4-

 SideWay مـي شـوند ، اغلـب حركـت     زيرا در حركت توسط موج دوم قبلي محدود). مي بينيم
سهام ماكزيممي را ساخته و رونـد نزولـي را    روند. ندارند و پايه حركت موج پنجم را توليد مي كنند
از موج سوم را ساخته است ، ايـن نـزول اوليـه در     اغاز مي كند تا وقتيكه مقاومت قبلي يك حركت

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

 بـوده و عـرض   از موجهاي سـوم پويـا   هميشه موجهاي پنجم در بازار كمتر - موجهاي پنجم 5-
گرچـه ،  . تغييرات قيمت را نشان مـي دهنـد    انها اهسته تر از حداكثر سرعتكمتري دارند ، معموال

قيمت در موج سوم از پنج موج گسـترش ، مـي    اگر موج پنجم يك گسترش باشد ، سرعت تغييرات
براي حجم موجهاي اصالحي متوالي ، از درجه سيكل يـا   بطور مشابه ،.  سوم فراتر برودتواند از موج

افـزايش   Primary باشد معموال در درجات كوچكتر از درجه بزرگتر ، اگر موج پنجم يك گسترش
  .حجم اتفاق مي افتد

قـرار   وجـه بيان ديگر ، كاهش حجم بعنوان يك قانون در موج پنجم نسبت به موج سوم ، مورد ت به
  .مي گيرد

 = انفجـار : ترجمـه  . (گويند مي Blowoffs بعضي اوقات تازه كاران بازار انتهاي يك روند بلند را
Blowoffs) حتي اگر . باال در اوج قيمت وجود ندارد اما هيچ سابقه اي در بازار سهام از يك شتاب

نيـز فاقـد چنـين شـتابي     گسترش از موج پـنجم ،   يك موج پنجم گسترش يافته باشد ، موج پنجم
ساخت يك ماكزيمم خـوش بينانـه خواهـد بـود و بـا        در طي پيشرفت موجهاي پنجم ،. خواهد بود

  .خواهد شد وجود يك محدوديت در طول حركت نمايان
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در پايان سـال   Dow بازار براي مثال حركت. هرگز ، حركت بازار محدوده قبلي را اصالح نمي كند
يـك اصـالح در اوريـل ، ژوالي و     ا انموقع با اينكه يك موج حركت توسطام.  غير منتظره بود1976

تضاد ، كمترين نفوذ را روي شاخص هاي  كه بدليل. سپتامبر اصالح گرديد ، غير منتظره قلمداد شد
هر سهم بجز بر رسي خود سهم در بين هـم گـروه    در بازار سهام: ترجمه (ثانويه و خط كلي داشت 

ــروه هــــ    ــر گــ ــود و زيــ ــاي خــ ــي  هــ ــي مــ ــز بررســ ــود نيــ ــود اي خــ   .)شــ
تواننـد سـرويس    بعنوان مثال از بررسي هاي مفيد موج پنجم مي توان گفت ، موجهـاي پـنجم مـي   

از سوابق . كاهش را داشته باشند پيش بيني بازار را تا دو هفته ارائه نمايند بدون انكه كمترين درصد
 .اخته اندرا نس  از موجهاي پنجم حداكثر پيش بيني٪4,5ثبت شده تنها 

 

 
 

نزولي ، جهان سرمايه گذاري متقاعد  بازار هاي "A"  در طي موجهايعموماً - "A"موجهاي 6-
تهايي بـا الگوهـاي   تقدم حقيقي تكنيكالي شكسـ   موجهاي بلند خريد با وجودشده است ، كه عموماً

 همين زمينه را توليد كـرده كـه بوسـيله مـوج     "A" مي كنند، موج     مخصوص به خود را توليد 
"B"    ــردد ــي گـــــــــــ ــري مـــــــــــ ــي گيـــــــــــ   .پـــــــــــ

نشاندهنده يـك   "A" ست ، و يك سه موج "B" عالمت يك زيگزاگ براي موج "A" يك پنج موج
  .مي باشد "B" موج مسطح يا مثلث براي

 
 A-B-C در بـين موجهـاي   B  يـك مـوج  1930بـاالي سـال     رو بـه اصالح- "B"موجهاي 7-

بسياري اين بازار صعودي را ديـده انـد ،   . را مي ساخت  بود كه يك زيگزاگ1932 تا 1929سالهاي 
 بر عكس شد و پس از ان همـه در اكتبـر   1929سريع در دسامبر  من بياد مي اورم روند بازار خيلي

بـاالتر از  (  ، اما جلوتر در ژانويه و فوريه حركت بسـمت بـاال   راميآزمان  چه. پوزيشن فروش گرفتند
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من فراموش نمي كـنم كـه همـه    .... گرديد ، من وحشتزده و غرق در ضرر شده بودم  تعويض) قبل 
 يا بيشـتر ) در مقياس نيمه لگاريتمي : ترجمه (  درصد 66انتظار داشتند كه حتي بازار  بطور عادي

فـوق   همـه ي رونـدها  . مه چيز يك بازار صعودي جديد اعالم مي كـرد تقريبا ه.  نزول كند1929از 
  . را ساخت1929العاده صعودي بود و ماكزيممي بيش از ماكزيمم 

در نقطه باالي بـازار نزديـك   . يك اصالح مسطح بود  (c)-(b)-(a) صعود موج 1962 - 1961
 ود و تا بحال نيز ديـده نشـده  داراي فروش بي سابقه اي بود كه تا انزمان ديده نشده ب  سهام1962
  . ديده شده بود1959باالترين تجمع قبل از ان در سه موج . است

بود احساسات عمومي  Cycle در يك الگوي اصالحي از درجه B در موج1988  تا1966صعود از  
انهـا  . ن جمع شده بود و قيمت انها بصورت باال رفتن موشك بي قاعده باال مي رفـت آ به ارزان بودن

بصورت بي قاعـده اي   Dow سهام صنعت. بودند بعد از موجهاي اول و سوم اصل امواج در اساسا
ماكزيمم هاي جديـدي را در شاخصـهاي ثانويـه نتوانسـت      د ر باال رفتن تالش مي نمود و سر انجام

بصورت خود سهم ، در گروه و در زير شاخصها يا زير مجموعه هاي  هر سهام: ترجمه . ( توليد نمايد
 ) .خود بررسي مي شود

 موج باال رفت و يك ماكزيمم را در يك) يكي از سهامهاي امريكا: ترجمه (ميانگين ترابري 1977در 
B توليد نمود، اما متاسفانه اين مورد توسط تئوري Dow  هوائي و زميني  خطوط. تائيد نمي گردد

و نقـل زغـال سـنگ     ي حمـل بكندي عمل مي نمود تنهـا ريلهـا  ) يكي از سهامهاي امريكا: ترجمه (
  عمومـاً  نمـود ،  بدين سان تحرك شـاخص بسـيار ضـعيف مـي    . بعنوان بخشي از عملكرد انرژي بود

ــد         ــي نماي ــد م ــوج را تائي ــودن م ــالحي نب ــل ، اص ــس العم ــوج عك ــك م ــوب ي ــرك خ   .تح
كاهش حجـم   از درجه مياني يا پايين تر يك B  مشاهدات نشان مي دهد ، موجهايچنانكه معموالً

صعودي نمـوده و   را نشان مي دهند كه مي تواند بازار را Primery از درجه B به موجهاينسبت 
 .معموال نشان دهنده مشاركت گسترده عمومي مي باشد

 
 انهـا سـومين مـوج بـوده و      ، تعديل كننـده هسـتند   C  موجهايمعموالً - "C"- موجهاي  8-

هستند و هيچ قانون پنهـاني در خـود    يانها مدت زمان كاهش. بيشتر خاصيت موجهاي سوم را دارند
وسـيع و سـمج    C اور مي باشند ، اما موجهاي ترس B و A برداشتهاي اشتباه در موجهاي. ندارند 

ــتند ــال  . هســ ــراي مثــ ــاي 1962 و 1932 - 1930بــ ــد C موجهــ   .بودنــ
 C موجهـاي . بندي نمـود  رده C  را مي توان بعنوان موجهاي1974 - 1973و  1970 - 1969

پويايي است و مي تواند بـا شـروع يـك     حهاي رو به باال در يك بازار نزولي بزرگ ، تنها يكدر اصال
بـراي نمونـه در   . يك پنج موج اتفـاق مـي افتـد    موج رو به باال اشتباه گردد ، بخصوص زماني كه در

 ) را ببينيد1-37شكل .(معكوس شده بود از يك اصالح گسترده C  يك موج1973اكتبر 
 

يك افزايش حجم همراه هسـتند   در مثلثهاي گسترده با D اغلب موجهاي "D"- موجهاي 9- 
دورگه هستند و بخشي از اصالح  در مثلثهاي گسترده D  مي رسد چون موجهايدرستاين بنظر . 
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بوده ولي  C در ادامه موجهاي D موجهاي .بوده و بخشي از خصوصيات موجهاي اول را دارا هستند
 B  همچون موجهاي مدت پيشرفت موجهاي اصالح ، در D موجهاي. كنندكامال انها را پيروي نمي 
 Cycle از درجه IV در يك موج بزرگ D موج 1973  تا1970صعود از . گمراه كننده مي باشند

مـنعكس كننـده نظـر تمـام سـرمايه گـذاران باشـد و در         يك پيش بيني خوب انست كه. مي باشد
همچنين يك مثال واقعي سـهام ترابـري   . بقيه جا مي مانندو   موفق بوده٪50بسياري از موارد تنها 

 معاملـه گـران ايـن مـاكزيمم چنـد گانـه را       ٪50خود رسـيد امـا     خيلي زود به اوج1972در سال 
توهم براي رفاه خيالي قبل از انتخابات ايجاد تورم نمـود بدينگونـه ايـن     و يا واشنگتن در. نپذيرفتند

  .بود B جبراي ايجاد يك مو يك توصيف مناسب
 

و بيشتر پيـرو بـازار مـي باشـند      در مثلثها ظاهر مي شوند "E" موجهاي - "E" موجهاي- 10
هميشـه انهـا   . صـعودي توليـد نماينـد    بدون انكه تخطي كرده و يك روند نزولي را پس از يك روند

 يك شكست كـاذب  E تلفيق با گرايش موجهاي تقريبا توسط اخبار قويا همراهي مي شوند ، كه در
نزول بازار در ان لحظه تشديد شـود كـه انهـا بـراي      در مرزهاي مثلث ايجاد نموده و باعث مي شوند

پايـان دهنـده موجهـا     E بدين گونه ، موجهاي. مي گردند حركت قابل توجه در جهت مخالف اماده
  .نظر رفتار شبيه موجهاي پنجم مي باشند و از) در مثلثها : ترجمه (بوده 

 
  موجتمايل هاي  7.4-

اگر چـه انهـا   . در اينجا اجتناب ناپذير است) تمايل موجها: ترجمه (موجها  بحث در خصوص گرايش
بـراي   .الزامي نبودنشان هرگز از استفاده انها نمـي كاهـد  . كننده هستند اما قانون نيستند راهنمائي

 DJIA ركتح را در Minor نمودار ساعتي ، چهار موج اول از درجه.  را ببينيد2-16مثال شكل 
  . نشان ميدهد1978در پايان مارس 

از طول موجها به الگوهاي حجـم  . پايان بترتيب زير مي باشد ي موجهاي اليوت از شروع بهفصلروند 
كانالهاي روند به شباهتها و معيارهاي به ادامـه موجهـا توسـط گسترشـها بـه       به) نشان داده نشده( 

  .بيني مي رسيم قوانين پيش
روي زمان رسم مي شـود   خلي كامل موجهاي چهارم از سري اعداد فيبوناچي كه بربراي شمارش دا

 توضيح داده خواهنـد شـد ،   كامالً در بحت بعدي فيبوها ، فيبوهاي زمان: ترجمه (، استفاده كرديم 
و رابطه هـاي فيبونـاچي   .) پيش بيني مي كند ولي مختصر انكه فيبوي زماني ، زمان رسيدن بازار را

 عالمـت گـذاري   1978 تـا  1976از  0.618  ممكـن را بـا يـك كـاهش    914قول بـا  يك هدف مع
 .نموديم
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 مـي  معيارها را مي اوريم ، كه بدون انها علم بازار بسيار دقيـق و بـدون احتمـال    اين چند استثناء از
 انكه شما دانش معيارهاي اليوت ويو در سـاختارهاي مـوج را مـي گذرانيـد ، مـي توانيـد از       با. بود

 در حقيقت شما مي توانيـد عملكـرد بـازار را بوسـيله شـمارش     . شمارش موجهايتان مطمئن گرديد
 همچنـان . امواج پيش بيني كنيد بهمان نسبت دقتي كـه بتوانيـد شـمارش موجهـا را تائيـد كنيـد      

 momentum ارهاي اليوت ويو جنبه هاي بسيار زيادي از تحليـل سـنتي بـازار را همچـون    معي
تحليل تخصصـي   نتيجه ان. و يا احساسات معامله گران را تائيد مي نماييد) شتابهاي بازار : ترجمه )

سـاختار اليـوت ويـو     سنتي حاال در اينجا افزايش يافته و كمك مي كند حركـات بـازار را دقيـق در   
  .در پايان استفاده از اين ابزارها توصيه مي گردد. دببيني

 
 ها شنايي با پايهآ- 7.5

تواند تحليل اليوت ويو را ماهرانه   امده يك دانشجوي فعال و پي گير مي15 تا 1هاي فصلبا انچه در 
كنند و هر كسي كه قبل از تالش بخواهد چنـين   و انهايي كه از مطالعه دقيق غفلت مي. انجام دهد

  .منصرف شود زار دقيقي را داشته باشد بهتر استاب
كنيـد تمـامي الگوهـاي     بهترين روش يادگيري مطالعه بر روي چارت يك ساعته بوده و انكـه سـعي  

مقياسها بـه ذهـن و چشـم شـما      رفته رفته. اليوت ويو را در ذهن داشته و وقايع را پيش بيني كنيد
حيـرت خواهيـد   ) پيش بيني هايتان : ترجمه( بينيد اشنا شده و در ادامه شما از انچه در چارت مي

حركت و الگوها ، معيارها و يا پيش بينـي هـا    F12 مي توانيد بر روي چارت با كليد: ترجمه .(نمود
 ) .نگران نباشيد بسيار سريع چشمانتان اشنا مي شود ي گفته شده را بر روي چارت تعقيب كنيد ،

كه تاكتيك معامله گران بايد با شمارش صحيح امواج همراه نكته مهم است  بخاطر داشته باشيد اين
داشتن به احتماالت گوناگون مي تواند گزينه فوق العـاده مفيـد در پـيش بينـي حـوادث       علم. باشد
اسـتحكامهاي   حـال انكـه  . انها را سريعا در نظر گرفته و چهارچوب بازار را با ان تطبيق دهيد .باشد

اگـر بـا انعطـاف    . هسـتند  زش زيادي در نقطه ورود و خـروج بـازار دارا  قوانين و اطالعات امواج از ار
 .كاري انجام مي دهد ، غير ممكن است پذيري در پذيرفتن الگوها بخواهيم بازار فرياد بزند حاال چه

هر چند نا محتمل بنظر برسد  موقعيكه شما ناممكن ها را حذف كنيد هر چه باقي مي ماند



                           فارآس -و جزوه آموزشي اليوت وي

                                       

واتسون همراه ثابت شرلوك هلمز با فصـاحت كـالم    انگونه كه دكترهم .بايد حقيقت داشته باشد
بهتـرين  . براي كساني است كه با اليوت كار مي كننـد  سياين يك جمله معجزه اسا. مي گويد... در 

شناختن انچه قوانين اليوت اجازه نمي دهند ، شخص مي تواند  شيوه استدالل قياسي است ، بوسيله
با تائيد تمامي قوانين بسـط  . حتمل ترين چيزه ها براي اتفاقات بازار استم استنتاج كند انچه مانده

را  ها ، كانا لهاي تودرتو ، حجم ها و بقيه چيزها ، اناليست يك انبـوه هولنـاك از امكانهـا    ها ، تناوب
يـك سـيگنال    متاسفانه زيادي شـيوه هـا ، كارهـا و نـدرتا اعـالم     . در نگاه اول پيش رو خواهيد ديد

شيوه در اليوت بـوده و   بهر حال ، در اين نوع تفكر ، اساسا شيوه حذف بهترين. ناپذير است اجتناب 
  .باشد البته اين كار تفريح مي. بعنوان يك اساس پيشنهاد مي گردد

ترجمه : (سازي كنيد   يك مثال از چنين قياسي را مي بينيد ، ان را دوباره1-14بطوريكه در شكل 
 ). دوباره سازي نموده و تمرين كنيدهمين كار را روي چارت: 

 
 

بدون برچسب موجها و خطوط مـرزي بـازار هـيچ فرمـي     . شروع شد 1976 فعاليت قيمت از نوامبر
حـال از خـود بپرسـيد ،    . شـود   تار روشـن مـي  بعنوان راهنما ، معني سـاخ  اصل امواج ندارد اما با

روبرت پركتر در ان زمان را كـه   چگونه ممكن است حركت بعدي را پيش بيني كنيم؟ اكنون تحليل
 :لينچ است را مي بينيم خالصه يك گزارش از يك نامه پپيش بيني شخصي براي مري

گـر چـه مـن از يـك چـارت      خط روند نمودار ضميمه پيدا خواهيد كـرد ، ا  شما عقيده فعلي مرا در
 1975من معتقدم سـومين مـوج اصـلي در اكتبـر     . اين نتايج استفاده كرده ام ساعتي براي دريافت

اگر چه هنوز اين دوره كامل نشده است و پنجمين موج از درجه متوسط از درجـه   شد، شروع خواهد
  تـا 1975از اكتبـر  اول و مهمترين انكه من معتقدم كه . در حال حاضر در حال تشكيل است اصلي

در  و فقط امكان يـك شكسـت  .  براي سه موج خيلي زياد است ، ولي براي پنج موج نه1976مارس 
مـرا   بهر حال ساخت ادامه يـك امكـان شكسـت   . مي تواند يك پنج موج را كامل كند May هم11

د بـود و  خواه  برسد يك پنج موج956,45راضي نمي كند تا زماني كه اولين حركت رو به پايين به 
 مـارس  24كه ما از  بنابراين من فكر مي كنم. ساختن نزول بعدي اشكارا ان را يك مسطح مي سازد

بـراي تشـكيل يـك مثلـث      اين موج اصالحي كـامال الزامـات را  . در يك موج اصالح چهارم بوده ايم
جيبـي  ايـن مسـئله بطـور ع   . باشـد  توسعه يافته اماده مي كند كه فقط در موجهاي چهارم مي تواند

 در نقطـه  1,618 در 55,51) ژوئـن   7 مارس تا 24(دقيق است ، هدف نزولي توسط ضرب كاهشي 
 . بدست امده است89,82
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 بدسـت امـده و نقطـه    1011,96در  Intermediate در سومين موج  باالدرست از 89,82نقطه 
ـ 11در ) 920,62پايين واقعـي  (اتفاق افتاده بود   در هفته گذشته922پايين از  . وامبر بدسـت امـد   ن

 موج پنجم از درجه مياني برگشت به باالي جديد خواهد نمود و موج سـوم  حال حدس مي زنم كه
Primary تنهـا مسـئله اي كـه مـن در ايـن تغييـرات اليـوت مـي بيـنم ، در          . مي نمايـد  را كامل

 خواهـد  ، موج چهارم كاهشي در باالي موج چهارم قبلي از درجه كوچكتر وجود پيشنهادهاي اليوت
مـن بهـر   . هم فوريه كه دوره رو به پايين شكسته خواهد شد17 در 950,57اين صورت   در داشت ،

شكل گيري يك مثلث برگشـتي متقـارن توسـط يـك جريـان      . يافتم كه اين حكم ثابت نيست حال
 چنانچه يك حركت بتواند كه از. پهناي گسترده ترين قسمت مثلث ، ادامه داده خواهد شد نزديك

  خواهد بود1100 - 1090عبور كرده و پايين بيايد مقصد خط روند بعدي در  1030 - 1020
بزرگـي    در مدت موجهاي سوم ، اول و پنجمين زير موج گرايش دارنـد از نظـر زمـان و    همچنين ، 

  .همانند باشند
دومـاه انجـام گرفـت ، ايـن       در طـي ٪10يـك حركـت   ) 1975اكتبر تا دسـامبر  (پس از موج اول 

 1977نقطـه بـاالي ژانويـه     پوشش داده و در) 1030 - 1020( پوينت را 100مين موج حدود پنج
  .يك روند نزول در بازار شروع گرديد

بقيه چارت را ببينيد و دقت كنيد چگونه اين معيارها در تخمـين زدن   اكنون كه موضوع روشن شد
  .كمك مي كنند مسير احتمالي بازار

اين اولين راهـي اسـت كـه    . است  رقص يك اموزش عالي براي دختران:يكبار كريستوفر مارلي گفت
بهمـان  . بدهد ، قبل از انكه او انجام بدهـد  انها ياد بگيرند حدس بزنند يك مرد چه مي خواهد انجام

انجام دهـد   تحليلگر را اموزش مي دهد كه مسير احتمالي بازار را قبل از انكه بازار امواج اصل گونه
  . تشخيص بدهد ،

 همچنين در ايـن نقطـه ، يـك تجربـه زيبـا و     . اليوت را خواهيد داشت پس از اين شما يك اموزش
ايجـاد   مهمتر انكه در شما يك احساس اعتماد. ن خيلي سخت نخواهد بودآجذاب خواهيد داشت و 

 از نظر روحي براي كرده ودر جايي كه شما در بازار هستيد شما مي دانيد كه اليوت مي تواند شما را
هستيد از اينكه شـما در مـورد    ر اجتناب ناپذير حركت قيمت اماده كند و شما راحت، طبيعت متغي

برنامه ريزي امروز بازار خـط مشـي     مي دانيد      اشتباهات تحليل كامال تمرين كرده ايد و هميشه
 .بسوي فرداست

 
  كاربرد عملي- 7.6

مهمترين مسئله . زار قبل از موقع ارائه كندبا بي نظير است در صورتيكه يك ديد كلي از اصل موج
از اتفاق  اغلب قبل اصل موج سرمايه گذاري ان است كه براي اشخاص ، مديران سهام و شركتهاي

روندها مي تواند موفقيت  افتادن پيشرفت يا برگشت بازار را نشان مي دهد ، هارموني زندگي ، با اين
  .يا شكست در امور مالي را بسازد
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تمـام ان چيـزي    امـواج  اصـل  . بسياري از تحليلگران بدان دقت نمي كنند  اين حقيقت ،به رغم

. يك نظم در تحليـل تكنيكـي اسـت    است كه مطالعه كرده ايد يا تمام سودي است كه در ان است ،
باشيد ، يكي از سخت ترين چيزهاست كـه   بولتون عادت داشت بگويد كه اگر اعتقادي به ان نداشته

  . مجبور به يادگرفتن ان هستيداو ديده است
در ايـن لحظـه    .اگر او اعتقاد نداشته باشد مي بينيد در تحليلهايش كه او بدنبال ديگري بوده اسـت 

ارزشي براي تحليل بازار  شمارش او داليل ذهني مي يابد ، تحليل ذهني بسيار خطرناك بوده و هيچ
 .ندارد
ي از تشخيص نسبي از مسيرهاي اينده ممكن بـازار  عمل يك مفهوم ارائه مي كند ، اصل امواج انچه

قـوانين  . هستند  قابل پذيرش اصل امواج موج يا بيشتر توسط معموال در هر زمان تعداد دو. است 
عموما در يك تناوب قابل قبـول   .، بسيار ويژه و تعيين كننده تعداد مينيمم هاي قابل قبول هستند

تحليلگـران شايسـته قـوانين و    . بر مي گزيند  اي اصلي و غيره، اناليست يك تغيير برتر را از معياره
براي نتايج گونـاگون در زمانهـاي    را بطور عملي و احتماالت ممكن را بايد اصل امواج معيارهايي از

بهـيچ وجـه   . تواند توضيح دقيقي ارائه نمايـد  دسته بندي معموال مي. دقيق درجه بندي مي نمايند 
.  همانند اطمينان به نتيجه اسـت   احتمال يك حركت ، طمينان در بارهفرض نكنيد ، در هر صورت ا

شناسد كه بازار قصد دارد كه بازار قصد دارد چـه كـاري انجـام     در اخر شرح كلي تحليلگر دقيقا مي
بپذيرد كه حتي يك شيوه با تمام قدرت شناسائي خود گاهي اوقات خطـا   شخص بايد بداند و. دهد 

ست كه در كل يك پرفرمنس خوب ان است كه رفتار بـازار را بهتـر از بقيـه    ا بديهي. خواهد داشت 
 .بيني نمايد شيوه ها پيش

بعنوان مثال  .اغلب در كاربرد اليوت ، ممكن است شما پول بسازيد حتي موقعيكه در اشتباه هستيد
 اسـت  ، شما ممكن غير مهم كه شما به اشتباه فكر كرده ايد اهميت اصلي دارد Low ، پس از يك

جديـد   Low حركت بسـمت يـك   كه يك سطح باالتر در بازار را در نظر بگيريد در حاليكه بازار در
از الزامات سيگنال پنج نيـز مـي    غير مهم را ادامه خواهد داد ، كه Low است ، حتما يك سه موج

چـه  بدين گونه ، ان. اصالحي خواهد داشت  باشد ، زمانيكه يك سه موج حركت مي كند يك افزايش
كمك مي كند كه وضعيت در پـايين يـا بـاال ، خطـر      پس از تنظيم نقطه اتفاق افتاده مي افتد اغلب

 .رفع گردد

. هنـوز پيشـنهاد هـاي اسـتثنائي را دارد     امواج اصل حتي اگر بازار خروج خوبي را ارائه نمي كند ،
 ، راه خـوبي بـراي تغييـر    فاندامنتال يا تكنيكال يا تركيبي باشـد  بيشتر تحليل هاي ديگر بازار ، اگر

يافتـه را بـراي حالـت     برعكس ، يك روش عملـي سـاخت   اصل امواج .كنند عقيده شما ارائه نمي
  .عوض شدن عقيده اتان ارائه مي نمايد

را بر روي الگو هاي قيمت بررسـي مـي نمايـد ، يـك الگـو پـس از تكميـل         از زمانيكه اليوت موجها
  . اناليست خود را تنظيم خواهد كـرد  زار تغيير جهت دهد ،اگر با. يا نه مشخص مي گردد كه هست

 بازار در جهت تكميل يك الگو نتيجه اشتباهي را به بـار بيـاورد و هـر خطـري را بـراي      اگر حركت
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اسـتفاده مـي كننـد مـي      اصل مـوج  معامله گران كه از. سرمايه بوحود اورده فورا جبران مي شود 
 ساخته تا هر گونه پي امدي را بـا يـك تغييـر دوم يـا شـمارش      نظر روحي اماده توانند خودشانرا از

اسـت ، پشـتباني مـداوم از شـمارش      يك تمرين در احتماالت اصل موج زيرا. نمايند متفاوت بروز
اگر اسبتان شما را انداخت ، توسيه . است متناوب موجها يك قسمت ضروري از سرمايه گذاري با ان

 .مي شود از باالي بعدي فرود بيائيد
چگونـه   البته ، در بسياري اوقات ، با وجود يك تحليل دقيق ، ممكن است اين سوال پيش بيايد كـه 

واضح  كه انجا تفسير. يك حركت بزرگ شمارش مي گردد يا ممكن است يك درجه شناسائي شود؟
خـود را   نيست ، اناليست بايد صبر كند تا از شمارش خودش مطمئن شده يـا بگفتـه ديگـر مسـئله    

از وضـعيت   تقريبـا هميشـه حركتهـاي بعـدي    . بگونه اي كه بولتون پيشنهاد مـي كنـد  . نمايدواضح 
وقتيكه موجهاي . گردد موجهاي قبلي بوسيله موقعيت انها در الگو از يك درجه بزرگتر شناسائي مي

نقطه عطف و هيجاني انگيـز بتوانـد    بعدي در تصوير بازار شناسائي شدند ، تقريبا احتمال اينكه يك
 . است٪100فاق بيافتد تقريبا ات
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تنهـا روش تحليـل اسـت كـه      اصل امـواج  اما. توانائي تشخيص پيوسته بحدكافي بيادماندني است
خيلي از اينهـا راهنمائيهـاي خـاص هسـتند و گاهگـاهي      . پيش بيني را تهيه نموده است معيارهايي

پذير داشته  ا باشند و اگر ان الگوها يك هندسه شناختاگر نياز بازار الگوه. دقيق و عالي دارند بازده
تجربه جهان خارج نشـان   در حقيقت. باشند ، بدون توجه به تغييرات قيمت و زمان تكرار مي گردند

  .مي دهد انها تكرار مي گردند
مزيت تعيـين يـك مقصـد    . بيني كنيم حركت احتمالي بعدي بازار چيست كار ما اين است كه پيش

 از اين راه ، اگر بازار انچـه را . را براي درك بازار واقعي در اختيار تان مي گذارد ر زمينه ايبراي بازا
اييد و مي توانيد  انتظار داشتيد انجام نداد ، شما بسرعت در موارد اشتباه به حالت اماده باش در مي

 را يادبگيريد ، بـازار  اشتباهانتان اگر شما دليل. برداشتتان را به يك تفسير مناسبتر تيديل مي كنيد
  .كمتر در اينده شما را گمراه خواهد نمود

زمـان واقعـي در    باز هم ، مهم نيست كه شما چه تفسيري داريـد ، چشـمانتان را بـر روي انچـه در    
مشخص را خوب انجام  اگر چه پيش بيني هايي كه تعيين هدف. ساختار موج اتفاق مي افتد نبنديد

. تيديل به معامله در بازار سهام گردد  بوده و هر پيش بيني الزاما نبايدمي دهند ، اغلب شگفت انگيز
. رفتار بازار مي تواند تغييري در تفسير شما ايجاد نمايـد  نهايتا بازار يك پيغام است كه يك تغيير در

است ، كه مي تواند  Sideway بداند ، كه بازار افزايشي ، كاهشي يا هر كس در حقيقت الزم است
  .ساده بر روي چارت معلوم سازد ا يك نگاهان راب

ابزارهـا را   اليوت بـه تجربـه بهتـرين    اصل امواج شده ، از شيوه هاي زيادي كه در تحليل بازار رائه
چـارت سـاعتي را در نظـر     اگر شـما . براي شناخت بازار ارائه نموده است چنانكه اين روشها هستند 
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ايـن  . ساعت تغيير بـازار هسـتيد   وند اصلي شما در حدودبگيريد ،در پنجم از پنجم از پنجم از يك ر
اوقـات فرصـت    تنها شيوه اي است كه مي تواند گـاهي  اصل امواج يك تجربه هيجان انگيز است و
در تحـرك اسـت    اليوت ممكن است فرمول عالي تـا زمانيكـه بـازار   . چنين عملكردي را بدست دهد

بصـراحت كامـل انـرا بيـان       انرا محدود سازد ، ياو نمي تواند) ميان حركت يك موج: ترجمه .(نباشد
بدون شك كامل تـرين شـيوه در تحليـل بـازار اسـت و در نـور ان هـر         امواج اصل بهر حال. كند 
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