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این  به سمت تدریس  تکنیکال  به عنوان یک تحلیل گر  زمانی که 

شدم.  الیوت  موجی  نظریٔه  مجذوب  بیش ازپیش  گرویدم،  علم 

توسط  که  است  توطئه  تئوری  به نوعی  نظریه  این  می کردم  فکر 

بازیگردانان بازار اجرا می شود؛ اما درواقع همٔه اتفاقات در حاالت 

امواج ریشه در روانشناسی توده های مردم دارد. این مسئله را در 

سه سقوط بزرگ شاخص کل بورس مشاهده کردم.

در خالل یکی از دوره های آموزشی ام در سال 91 به مبحث 

قواعد امواج الیوت رسیدم. تا آن زمان تنها در مقاالت و کتب 

و   1987 سیاه  دوشنبه  توانسته  پرچر«  »رابرت  که  بودم  خوانده 

کند.  پیش بینی  به درستی  را   ... و   2008 سال  در  بازارها  سقوط 

کرد  پیش بینی   30 دهٔه  در  نیز  الیوت«  نلسون  »رالف  همچنین 

به همین  بود که محقق شد.  برای دهه ها صعودی خواهد  بازار 

دلیل تصمیم گرفتم شاخص کل را موج شماری کنم تا ببینیم در 

چه موقعیت از ساختاری کلی روند قرار داریم.

در  گرایشی  الگوی  یک  تکمیل  مشاهدٔه  با  برهه  آن  در 

به  واحد،  هزار   27 سقف  به  شدن  نزدیک  و  کل  شاخص  روند 

فروش  و  خروج  به  توصیه  آموزشی  دورٔه  آن  در  شرکت کنندگان 

کل سهام نمودم. مذاکرات اتمی و ترس معامله گران از تبعات 

آن باعث شروع سقوط بازار از انتهای موج 5 در 27300 تا کف 

23700 واحد شد. دراین بین بسیاری از سهام بزرگ بازار تا %50 

اساس  بر  چالش برانگیزم  پیش بینی  اولین  این  کردند.  سقوط 

قواعد موجی الیوت بود.

مسائل  تلفیق  با  موج ها  تحلیل  از  استفاده ام  نیز  بعدها   

خود  به  وسیع تری  دامنٔه  نموداری  الگوهای  و  روان شناختی 

گرفت و کارایی این ابزار معامالتی در من به سمت بلوغ و کمال 

خود پیش رفت. پس ازآن در بازار گاوی سال 91-92 نیز توانستم 

اوج  در  گاوی  بازار  مرگ  و  روند  بازار، خستگی  محدودٔه سقف 

خوش بینی موج 5 را به وسیله نسبت های فیبوناچی )رشد بازار از 

23700 تا 89 هزار واحد در موج 3 میانی از 3 اصلی معادل 4.236 

برابر موج 1 میانی از 3 اصلی بازار بود(  و واگرائی در اسیالتور 

MACD حدس بزنم.

 شاید سقوط بازار از محدودٔه 89 هزار واحد که شروع موج 

4 میانی از 3 اصلی بازار سهام ایران بود برای عده ای از معامله 

گران باورنکردنی بود؛ اما آنجا بود که به کارایی حیرت آور قواعد 

مقدمۀ مترجم

هفت



هشت ■  مقدمۀ مترجم
امواج الیوت در پیش بینی بازارهای سهام ایمان آوردم و به این 

باور رسیدم که هیچ ابزاری نمی تواند بهتر و دقیق تر به پیش بینی 

حرکت بازارها بپردازد.

از  یکی  مطابق  نیز   94-92 سالهای  خرسی  بازار  پایان  نقطۀ 

دستورالعمل های امواج بود.اصالح موج 4 میانی تا دامنۀ موج 4 

فرعی از 3 میانی بود. با انعقاد قرارداد جامع اقدام مشترک)برجام( 

بارقه های امید در دل مردم و فعاالن بازار سهام نسبت به شروع 

فصلی جدید در مناسبات اقتصادی کشور باعث شروع یک بازار 

و  اقتصادی  تحوالت   به  نسبت  مثبت  نگرش  گاوی جدید شد. 

 p/e نسبت  شد  باعث  ها  تحریم  سخت  دوران  از  کشور  خروج 

اکثر صنایع باال برود و بازار سهام در طول دوران رشد از 62 هزار 

تا 81700 واحد، سطح انتظارات از قابلیت سودآوری شرکت ها را 

باال ببرد. بازار سهام با 5 موج گرایشی تا فرودین 95 باال رفت و 

انتشارات اخباری در مورد موانع اجرایی شدن  با  خستگی روند 

شکل 1. پایان بازار گاوی سال 1394 تا دامنۀ موج 4 فرعی از 3 میانی از 3 اصلی که با دستور العمل های امواج الیوت مطابقت دارد. هشت



راهنمای بصری امواج الیوت ■ نه

برجام باعث وارونه شدن قیمتها شد.

 آخرین توصیه ام به خروجی بزرگ از بازار و پیش بینی سقوط 

تشکیل  از  پس  است.   94 سال  گاوی  بازار  اتمام  به  مربوط  بازار 

الگوی مثلث صعودی در موج 4 دقیقه ای از 1 فرعی، تخمین زدم 

که به زودی موج 5 از راه می رسد و بازار با لیدری گروه خودرو، 

موج 1 فرعی از 5 میانی از 3 اصلی را کامل خواهد کرد.

 تخمین اولیه ام از سقف موج 5 در 83 هزار واحد بود؛ اما 

الگوی ستارٔه شامگاهی در 81700 واحد باعث شد که هشدار قوی 

خروج از بازار )اتمام موج 5( را صادر کنم )شکل 1(.

 در آن زمان نیز دام روانی صعودهای چشمگیر که اسم آن 

از  خیلی  گریبان  گذاشته ام  گاوی  بازار  به  ذهنی  چسبندگی  را 

معامله گران را گرفت و به این هشدار اعتنایی نکردند و باعث 

نهشکل 2. توصیه به خروج از بازار و اتمام ریزموج 5 دقیقه ای از 1 فرعی از 5 میانی از 3 اصلی



ده ■  مقدمۀ مترجم
همراهی آن ها با بازار خرسی شد که حدود 6 ماه به درازا انجامید. 

 %55-35 تا   95 سال  کاهشی  بازار  مدت  در  سهام  از  بسیاری 

سقوط کردند.

قواعد  بازهم  a اصالحی،  تکمیل موج  و  بازار  نزول  با  همگام 

 b موج  قالب  در  باال  به  رو  که حرکت  کرد  الیوت کمک  موجی 

)شکل 2( و نقطٔه پایان موج b و هشدار خروج مجدد )شکل 3 و 4( 

را مجدداً به درستی بیابم. این نمودارها کارایی تحلیل تکنیکال بر 

پایه امواج الیوت را ثابت می کند.

از  حکایت  کتاب  این  ترجمۀ  زمان  در  بازار  موجی  موقعیت 

آن دارد که رشدی بزرگ در قالب موج 3 فرعی از 5 میانی از 3 

اصلی بازار در اواخر سال 95  آغاز میشود و شاخص کل دست کم 

تا سقف عمدۀ قبلی اش در 90 هزار واحد باال خواهد رفت.

شکل 3. توصیه به ورود به بازار و در انتهای موج a و پیش بینی حرکت 3 موجی صعودی
ده



راهنمای بصری امواج الیوت ■ یازده

دیگر  بازار  رفتار  که  است  الیوت  امواج  بر  تسلط  با  تنها 

دارای  کاماًل  بازار  الیوت  تحلیل  در  زیرا  نیست؛  مبهم  برایتان 

ثابت  الگوهایی  بازار در امواجی مبتنی بر  نظم فرکتالی است و 

و تکرارشونده از یک دقیقه تا چند میلیون سال حرکت می کند. 

تحلیل  در  بازار  سقف(  و  )کف  عطف  نقاط  تشخیص  توانایی 

الیوت بسیار چشمگیر است و نظریٔه موجی تنها روش تحلیل بازار 

در  مهیا می کند.  بازار  پیش بینی  برای  راهنمایی هایی  است که 

همٔه دوره های آموزشی ام عنوان کرده ام که هیچ روشی تاکنون 

پیش بینی  در  الیوت  موجی  نظریه  از  بهتری  کارایی  نتوانسته 

تحلیل گری  هیچ  تابه حال  زیرا  دهد؛  نشان  خود  از  بازار  آینده 

B شکل 4. توصیه به خروج  از بازار و اتمام ریزموج
یازده



L ■  مقدمۀ مترجم
»رابرت  موفقیت آمیز  پیش بینی های   %50 حتی  است  نتوانسته 

پرچر« و »گلن نیلی« را داشته باشد.

»جفری  یعنی  برجسته  تحلیل گر  دو  نیز  حاضر  کتاب  در 

کندی« و »وین گورمن« تجربه های معامالتی خود را در اختیار 

خوانندگان قرار داده اند و ازآنجایی که این کتاب بسیار نفیس و 

زیبا یکی از معدود کتب دارای مثال های معامالتی است، تصمیم 

به ترجمٔه آن برای سرمایه گذاران بازارهای مالی کشورم گرفتم. 

قواعد  بر  بیشتر  تسلط  در  شما  یاریگر  حاضر  کتاب  است  امید 

موجی الیوت باشد.

مهدی میرزایی - گرگان
آبان ماه 1395

شکل 5. پیش بینی نزول بازار از 78800 واحد و پیش بینی برگشت بازار 76000 واحد
دوازده



از چالش های مهمی که در مدت فعالیت خود در  همواره یکی 

و  به روز  کافی،  منابع  فقدان  اندیشیده ام  آن  به  مالی  بازارهای 

مالی  بازارهای  در  کنونی  زمان  در  رفتاری  تغییرات  به  آمیخته 

بوده است. بازارهای مالی مدرن در کشورمان بسیار نو پا و جوان 

است و پی ریزی درست نگرش علمی به بازار خود نیازمند ترجمٔه 

منابع متعدد به زبان فارسی برای همٔه اقشار فعال در این حوزه 

است. شاید بتوان به جرات گفت با درک درست و صحیح قواعد 

معامله گر  یک  بازار،  درست  روانشناسی  کنار  در  الیوت  امواج 

می تواند تا حد زیادی در بازار موفق عمل کند. مجموعه حاضر بر 

نظم و انضباط فکری دو معامله گر با مثال های به روز با محوریت 

مکانیسم اعمال قواعد امواج الیوت به کمک روانشناسی بازاری 

تکیه دارد. امید است ذهن معامله گران در این اثر با محوریت 

و  روند  صحیح  درک  برای  را  الزم  زمینه  و  بخورد  گره  بحث 

معامله گری در جهت آن فراهم نماید.

قواعد موجی الیوت چیزی فراتر از شمارش موج هاست. موج ها 

دارای  موجی  هر  و  می شود  خلق  بازار  بازیگران  و  توده ها  توسط 

پرچر«  »رابرت  است.  منحصربه فرد  ویژگی های  و  شخصیت ها 

بنیان گذار قواعد موجی الیوت به دلیل آنکه فارغ التحصیل رشته 

روانشناسی است بیش از همه بر درک شخصیت، ذات و ساختار 

ماهیت  و  بررسی حواشی  پرچر معتقد است  دارد.  تأکید  امواج 

یک موج می تواند موج شماری ها را محکم تر و قابل اعتمادتر کند.

گران  معامله  توسط  که  است  موجی   5 موج  مثال  به طور   

سیل  که  مردمی  درواقع  می شود؛  ایجاد  معمولی  و  ضعیف 

طمع  به  ازدست داده اند  را   3 موج  در  قیمت ها  افسارگسیخته 

سپس  و  مانده   4 موج  در  قیمت ها  اصالح  منتظر  سود  گرفتن 

اخباری   5 موج  از  پس  همچنین  می شوند؛   5 موج  روند  وارد 

دوران  آغاز  باعث  شرکت ها  سودآوری  وضعیت  از  ناامیدکننده 

سقوط قیمت ها می شود.

و  اخبار  در  هرروز   92 سال  در  کل  شاخص  چشمگیر  رشد   

طریق  از  که  امید  این  با  عادی  مردم  می شد.  منعکس  رسانه ها 

مقدمۀ مترجم

سیزده



چهارده ■  مقدمۀ مترجم

چهارده

وارد  رسید  خواهند  بزرگی  ثروت  به  بورس  در  سرمایه گذاری 

بازار شدند. به یاد دارم بازار تحت تأثیر پول مردمی که کمترین 

آشنایی با این بازار پیچیده و سیال داشتند )آخرین پول هایی که 

را  آخرش  نفس های  و  می رفت  باال  شود(  بازار  وارد  است  ممکن 

می کشید.

همان جا به یاد ذات و ماهیت موج 5 بازار افتادم. در محافل 

خصوصی و در فضای مجازی صحبت از رشد تا 120 هزار واحدی 

نمایان  برایم  قریب الوقوع  سقوط  نشانه های  به شخصه  اما  بود؛ 

شده بود. دام روانی غرور و سرمستی از سودهای بزرگ باعث 

با واکنش های بعضاً  بازار می کردم  شد هر جا صحبت از سقوط 

تندی روبرو می شدم.

 9 گزارش های  ارائٔه  با  و  گران  معامله  ناباوری  عین  در  بازار 

از  پیش  شد.  طوالنی  و  فرسایشی  نزول  یک  وارد  ضعیف  ماهه 

و  بزرگ  سودهای  ساختن  منتظر  گران  معامله  همۀ  بازار  سقوط 

اصالح نسبت های P.E بودند، اما گزارش های ضعیف باعث شد 

.EPS ها به وسیلٔه افت قیمت اصالح شود نه رشد P.E

و  الیوت  موجی  قواعد  عمیق تر  درک  برای  اشتیاقم  ازآنجا   

پیوند دادن آن با نگرش و روانشناسی توده ها وارد مرحلٔه جدیدی 

شد و بیشتر و بیشتر به مطالعٔه کتب با موضوعات قواعد موجی 

عالقه مند شدم.

کتاب حاضر نیز حاوی مطالب تازه و جالب توجهی در مورد 

و  سرمایه  مدیریت  احساسات،  کنترل  شیوه های  روانی،  تسلط 

چگونگی معامله کردن با امواج است؛ به همین دلیل تصمیم به 

به رشد دانش  بتواند  امیدوارم کتاب حاضر  آن گرفتیم.  ترجمٔه 

شما در مورد امواج الیوت کمک کند.

ابراهیم سپیانی - اصفهان
آبان ماه 1395



پانزده

نحوۀ استفاده از این کتاب

که  می شود  اطالق  کتب  از  سلسله ای  به  بصری  راهنماهای 

در  سرمایه گذاری  و  مالی  امور  برای  آسانی  و  جامع  راهنمای 

دنیای امروز است. همۀ نمودارها تمام رنگی هستند و با قطعی 

باشد.  آسان  آن ها  از  استفاده  و  خواندن  تا  شده اند  چاپ  بزرگ 

همچنین موارد زیر در این کتاب گنجانده شده تا به فهم بهتر 

اطالعات و فرآیندهای مهم کمک شود:

مباحث  در  تکنیکی  مفاهیم  و  اصطالحات  مجموعه  تعاریف:   ■
گنجانده شده است.

■ نکات مهم: شامل نکات مهم متن اصلی است.





هفده

سال های متمادی در تالش بودم که موسسه تحت مدیریت ام 

یک کتاب با محوریت معامله با امواج الیوت به چاپ برساند. 

نظیر معامله در بازار سهام مجبورید برای رسیدن زمان مناسب 

صبور باشید. درنهایت زمان مناسب فرارسید؛ زیرا دو معامله گر 

حرفه ای دست به قلم شدند و این کتاب را نوشتند. وین گورمن 

مدیر معامالت  City Bank و رئیس مرکز آموزش امواج الیوت 

است. جفری کندی نیز در سرویس آموزش و معامالت فعالیت 

دارد. هردوی آن ها مدرسین سمینارهای آموزشی موسسه تحت 

مدیریت من هستند.

به معامله بر روی کاغذ معطوف نشده  این کتاب  محتوای 

است، بلکه نویسندگان آن تالش کرده اند دیدگاه های خود را در 

هنگام مواجه با معامالت واقعی به شما نشان دهند. »جفری« 

و »وین« حاالت مختلفی که ممکن است در خالل معامالت با 

آن ها مواجه شوید و نحوۀ مدیریت شرایط را تشریح کرده اند. این 

دو دوست عزیزم برخالف بسیاری از تحلیل گران و معامله گران 

بزرگ بازار سهام از بازخوانی اشتباهات معامالتی خود و پندهایی 

که از آن ها گرفته اند ترسی ندارند. در هنگام مطالعه این کتاب 

درخواهید یافت که آن ها تجربه های پرهزینه ای در این راه کسب 

کرده اند.

در وهلۀ بعدی درخواهید یافت که برای رسیدن به مقصود 

تا چه حّد باید تالش کرد. دست کم اگر مطالعۀ این کتاب باعث 

باید  زحماتی  چه  موفق  معامله ای  ایجاد  برای  بدانید  که  شود 

به شما  را  این ذهنیت  که  کتابی  است.  ارزشمند  بازهم  کشید 

القا کند که معامله کردن کار آسانی است می تواند تبعات منفی 

زیادی برای شما به بار بیاورد.

نمی خورند.  سهام  بازار  بدرد  افراد  اکثر  میگویم  صادقانه 

سستی  و  ترس  درمان  باعث  نمی تواند  کتابی  هیچ  مطالعه 

دو  که  خواهد  نشان  شما  به  کتاب  این  اما  شود؛  معامله گر 

مقدمۀ رابرت پرچر



شانزده ■  مقدمۀ رابرت پرچر

گذشته  به سالمت  بازار  مین  میدان  از  بارها  و  بارها  معامله گر 

سرمایه ای  با  می خواهید  اگر  خارج شده اند.  زنده  و  خوشحال  و 

که دارید روزگار سپری کنید، به عنوان یک معامله گر استخدام 

شوید، معامالت ایده آلی داشته باشید یا اینکه از زیان کردن در 

بازار بر حذر باشید، آگاه باشید که در مکان مناسبی قرارگرفته اید.

نیاز  زیرکی  و  انضباط  و  نظم  تالش،  به  موفق  معامله گر  یک 

دارد. با این 3 فاکتور در بازار سهام موفق خواهید شد. فاکتور 

بعدی که به آن نیاز دارید دانش است که این کتاب آن را فراهم 

می کند.
رابرت پرچر

هجده



کتابی  الیوت  امواج  با  معامالت  بصری  راهنمای  خوش آمدید! 

الیوت  امواج  کلی  قواعد  از  استفاده  نحوۀ  تشریح  به  که  است 

یافتن  برای  قواعد  این  از  استفاده  نحوۀ  کتاب  این  می پردازد. 

موقعیت های معامالتی، ارزیابی و ورود به معامالت و مدیریت 

معامالت به وسیلۀ تکان دادن دستور توقف و خروج از معامالت 

را شرح می دهد.

است  این  بر  فرض  الیوت  امواج  بصری  راهنمای  کتاب  در 

آن ها  کاربرد  و  امواج  قواعد  با  مقدماتی  آشنایی  مخاطب  که 

استراتژی شطرنج  کتاب  به  شبیه  بسیار  کتاب  این  داراست.  را 

است و فرض بر این است که مخاطب دانش پایه ای از چگونگی 

حرکت مهره ها روی صفحه را دارا است؛ این کتاب بر این فرضیه 

استوار است که دانش پایه ای الگوهای مختلف در قواعد امواج 

و چگونگی تناسب آن ها موجود است.

تنها  و  دارید  تبحر  الیوت  امواج  درزمینٔه  هم اکنون  اگر 

مستلزم یادآوری هستید، بخش مقدمه ای بر قواعد امواج را که 

تا ساختارهای  کنید  بررسی  است  بلوک های ساختمان  نقش  در 

خود را بسازید. اگر تازه وارد هستید یا تمایل به بررسی عمیق تر 

مراجعه  رایگان  منابع  به  می کنیم  پیشنهاد  دارید،  بیشتری 

نمایید. نسخه های قواعد امواج الیوت که توسط فراست و پرچر  

www.elliottwave. :تهیه شده در این وب سایت موجود است

com/wave/ReaderResources

هردوی ما در  زندگی خود در یک زمان  معامله کرده ایم. هر 

یک از ما در آن زمان  از قواعد امواج الیوت به عنوان رشته اصلی 

گشت وگذار  الیوت   امواج   بصری  راهنمای  نمودیم.  استفاده 

شخصی شما در  فرآیندهای فکری در طول هر معامله است :

 آنچه دیده ایم،  آنچه نادیده گرفته ایم، آنچه درست گرفته ایم 

بیان داشته ایم. جهان کنونی  ما کامل نیست  نادرست  آنچه  و 

تا شما را متقاعد نماید که راه خود برای کسب ثروت را  در 30 

معرفی

نوزده



هجده ■  معرفی

دقیقه طی کنید و بقیه روز به بازی گلف بپردازید.

در عوض تالش کرده ایم تا یک کتاب معامالتی واقعی تولید 

کنیم، درحالی که ممکن است یک راه مناسب برای معامله وجود 

استفاده  با  موفق  معامالت  برای  مختلفی  راه های  باشد،  داشته 

از  که  امیدواریم  ما  دارد.  وجود  امواج  اولیۀ  قواعد  رعایت  از 

راهنمای بصری امواج الیوت لذت ببرید. بیایید شروع کنیم.

وین گورمن و جفری کندی

سلب مسئولیت

نمونه های معامالتی سراسر این کتاب صرفاً به منظور نشان دادن 

مکانیسم اعمال قواعد امواج است. نتایج سود و زیان نشان دهندۀ 

بازگشت  به معنای روش ویژۀ  یا  برای موفقیت  یک روش خاص 

سرمایه نیست.

بیست



تغییرات قیمت در  الیوت در دهٔه 30 میالدی کشف کرد که   

بازار به الگوهای خاصی پایبند است که متشکل از چیزی است 

که وی آن ها را امواج نامید. او ویژگی های این الگوها را قواعد 

از  پایان  نقطۀ  و  شروع  نقطۀ  یک  دارای  موج  هر  نامید.  موجی 

منظر قیمت و زمان است. این الگوها مستمر هستند و پایان یک 

موج نشانه ای از آغاز موج بعدی است. الگوی اصلی متشکل از 

پنج موج منفرد است که باهم مرتبط هستند و همگام با افزایش 

یا کاهش پیشروی می کنند )به شکل A.1  نگاه کنید(.

این توالی پنج موجی  با اعداد 1 تا 5 نشانه گذاری می شوند 

امواج  این  زیرا  می شوند،  نامیده  )گرایشی(  انگیزشی  موج  و 

نشان دهندٔه تمایل بازار در جهت روند اصلی است.

هستند.  انگیزشی  امواج  همچنان   5  ،3  ،1 ریزموج های 

ریزموج های 2 و 4 امواج اصالحی نامیده می شود، چراکه آن ها 

حرکت قیمت ها در روند اصلی را قطع و در جهت مخالف حرکت 

می کند.

2 همیشه  موج  انگیزشی:  امواج  در  الیوت  امواج  قانون  دو 

کمتر از 100 درصد از موج 1 عقب نشینی می کند و موج 3 هرگز 

طوالنی ترین  )اگر  باشد  انگیزشی  ریزموج  کوتاه ترین  نمی تواند 
نباشد(.

مقدمه ای بر قواعد امواج الیوت

1 



2 ■  مقدمه ای بر قواعد امواج الیوت
آغاز  موجی  پنج  توالی  یک  تکمیل  از  پس  اصالحی  موج 

را  انگیزشی  موج  پیشرفت های  حدی  تا  اصالحی  موج  می شود. 

ترکیبی  یا  موجی  سه  توالی  یک  اصالحی  موج  می کند.  اصالح 

با  اصالحی  موج های  است.  موجی  سه  ساختارهای  از  خاص 

C )به  استفاده از حروف برچسب می خورند، برای مثال A، B و 

شکل A.2 نگاه کنید(.

بزرگ تر هستند.  از درجۀ  دیگر  امواج  از  بخشی  امواج  تمام 

همان طور که در شکل  A.3 نشان داده شده است، امواج اصالحی 

انگیزشی و  پایین تر تقسیم می شوند. امواج  از درجۀ  به امواجی 

اصالحی می توانند حرکات رو به باال یا رو به پایین داشته باشند. 

می شوند.  اعمال  موجی  آرایش های  در  دستورالعمل ها  و  قوانین 

توصیف کنندٔه  که  سریع اند  و  سخت  قوانینی  دستورالعمل ها 

احتماالت هستند، حتی اگر همیشه رخ ندهد.

امواج انگیزشی
دو نوِع امواج انگیزشی شامل گرایشی ها و مورب ها هستند.

گرایشی
 موج گرایشی قوی ترین شکل موج انگیزشی است و از سه قانون 

زیر تبعیت می کند:


