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هفت    استادی در اصول امواج الیوت

»رالف نلسون الیوت1« حدوداً 80 سال قبل با انتشار کشفیات خود در مورد رفتار بازار بر اساس 

الگوهای تکرارپذیر، تحولی بزرگ در ابزارهای پیش بینی بازار ایجاد نمود؛ به طوری که خود وی با 

استفاده از این سبک، صعود بازار »داوجونز« برای ده ها سال را برآورد نمود.

 پیروان وی همانند »رابرت پرچر2« نیز پیش بینی های حیرت آوری از حرکات اصلی بازار ارائه 

نمودند که بی مانند بوده است. از زمان توسعۀ بازار سهام در ایران و ترجمۀ آثار توسعه دهندگان 

الیوت، استفاده از این روش در تحلیل و پیش بینی بازار روزافزون شده است؛ اما متأسفانه به دلیل 

موجی  تحلیل های  و  روش  این  از  بی حساب وکتاب  استفادۀ  شاهد  جامع  اطالعاتی  منابع  فقدان 

عجیب وغریب هستیم. 

شمارش های موجی که با قوانین و دستورالعمل های کاردینال الیوت مغایرت داشته باشد منتج 

به برآوردهای اشتباه از آیندۀ مسیر قیمت ها می شود و همین مقوله باعث انتقادهایی به نظریۀ 

آموزش های  در  ریشه  موجی  نظریه  از  ناصحیح  استفادۀ  این  علت  است.  شده  ایران  در  الیوت 

نادرست و نرسیدن استفاده کنندگان از آن به درجۀ مهارت و استادی است. بعضاً مشاهده می شود 

قیمتی  اهداف  و  برچسب می خورد  گرایشی جهت دار  امواج  به صورت  باال  به  رو  هر حرکت  که 

رؤیایی برای هر جهش رو به باال مشخص می شود. 

در حالی که به گفته »جفری کندی« همیشه دو سناریوی موجی وجود دارد که یکی از آن ها 

اصلی و دیگری جایگزین است. سودمندترین موقعیت زمانی است که هر دو سناریوی شمارش 

1. Ralph Nelson Elliott (1871–1948)

2. Robert R. Prechter, Jr

مقدمه



مقدمه هشت

امواج و موج شماری جایگزین به حرکت در جهتی یکسان اشاره کنند؛ اما متأسفانه امیال قلبی و 

تعصبات تحلیل گر نسبت به سهام یا صنعتی خاص باعث می شود عالقه اش به حرکت قیمت ها در 

جهت مدنظرش بر روی سناریوی موجی سایه بیندازید و اینجا پاشنه آشیل بسیاری از تحلیل گران 

امواج است.

در این کتاب نویسنده )خانم کنستانس بروان( توضیح می دهد که نوسان قیمت و امواج الیوت 

ماهیت متفاوتی دارند و باید میان آن ها تفاوت قائل شد. همچنین به تناسب هندسی در حرکات 

بازار اشاره می کند که یکی دیگر از عواملی که به موج شماری اشتباه منتهی می شود همین عدم 

رعایت تناسب هندسی بین موج هاست. 

در ادامه نویسنده با آموزش رسم جعبه ها برای تعیین هر تک موج به صورتی دقیق به تشریح 

توده ها  روانشناسی  مقولۀ  به  دیگر  بخشی  در  همچنین  می پردازد.  امواج  الگوهای  یافتن  روش 

در حرکات موجی بازار می پردازد، مسئله ای که »رابرت پرچر« تأکید ویژه ای بر آن دارد. به طور 

توقع  از سهام  بسیاری  از  نمی توان  قرار دارد  نزولی  بازار در حالت  مثال وقتی که وضعیت کلی 

حرکت گرایشی 5 موجی صعودی داشت! اشتباهی که بسیاری از تحلیل گران موجی آن را مرتکب 

می شوند.

 روانشناسی توده ها باعث حرکات قیمت می شود و بدون فهم دیدگاه اکثریت معامله گران 

بازار نمی تواند سناریوهای موجی دقیق را پیدا کرد.

سخن آخر آنکه کتاب حاضر یکی از پایه ای ترین کتب آموزش اصول امواج الیوت است که 

شما را از سطح مبتدی به سطح ماهر می برد. این کتاب نواقص بسیاری از کتب الیوت را برطرف 

می کند که سریعاً پیش از آموختن اساس حرکات بازار و روش های تعیین تک موج ها سریعاً به سراغ 

الگوهای موجی می رود که طبیعتاً برای خوانندگان مبتدی گمراه کننده است.

 مهراد پایدار
بهمن ماه 1395



نه   

پس از 20 سال تجربه در کمک به سایر معامله گران برای اینکه اطمینان یابند اصول موجی الیوت را 

چگونه به کارگیرند، می دانم که این کار برای بسیاری از مردم چقدر می تواند دشوار باشد؛ اما این 

افراد در طول سال ها در بهبود روش تدریس این موضوع به من کمک کرده اند؛ به طوری که حتی 

بسیاری از آن هایی که این نظریه را به چالش می کشیدند درنهایت مشاهده نمودند که حرکت 

بازارها در الگوهای فراکتالی قیمت تکرار می شود.

 چرا این روش تدریس متفاوت است

الیوت چیز مشابهی  امواج  این درک که نوسانات قیمت و  به  ما در کمک به شما برای رسیدن 

کار  این  زیرا  کند؛  قیمت شروع  نوسانات  با شمارش  می تواند  مانده ایم. هرکسی  ناکام  نیستند 

ساده ترین راه است، اما نتیجه نهایی می تواند فاجعه بار باشد. چرا؟ یاد می گیرید که از ساختار 

اعمال  نادرست  را  آن ها  بنابراین  کنید،  چشم پوشی  منطقی  قوانین  از  و  قیمت  نوسان  داخلی 

می کنید. این یک مشکل گسترده است که تالش می کنید چیزی جدید برای توضیح این مفاهیم 

بیاورید.

اما در شناساندن  انتخاب شده،  با دقت  بازار  با نمودارهای  هرچند کلمات ما برای مطابقت 

نقاط بحرانی به شما جهت باال بردن درک تان در آزمون های واقعی شکست خورده ایم. باید راه هایی 

برای بررسی پیشرفت شما در گام های کوچک افزایشی در منحنی یادگیری ارائه دهیم. بسیاری از 

معامله گران حرفه ای به من گفته اند که مایل هستند یک راه برای تست درک خود داشته باشند. 

معرفی



معرفی ده

سپس می خواهند به مقایسه اشتباهات خود  بپردازند. برای اطمینان شما از آمادگی برای حرکت 

به شما در درک  برای کمک  متعددی وجود خواهد داشت. من هم  آزمون های شخصی  به جلو 

چگونگی اتصاالت پیشرفته در روندها و اصالحات روش طراحی جعبه را ارائه داده ام.

چه  که  است  سوءتفاهم  این  گسترش  دارند،  الیوت  امواج  با  مردم  که  دیگری  شایع  مشکل 

انتظاراتی از توانایی خود برای رسیدن به سطح استادی دارند.

درواقع سه سطح مهارت مهم قبل از سطح چهارم که در آن سطح به متخصصی ماهر مبدل 

می شوید وجود دارد. چندین مرحله برای رسیدن به سطح مهارت وجود دارد. این مراحل به طورکلی 

عبارت اند از:

به عنوان اجزای جداشده در داخل حرکت بزرگ تر  الگوی قیمت  توانایی تشخیص 14  توسعه 

را در  الیوت  امواج  به احتمال زیاد نمی توانید اصول  این سطح  اساسی. در  قوانین  قیمت و درک 

نموداری واقعی اعمال کنید و تمام الگوهای متصل به هم را شناسایی کنید.

افزایش اطمینان به درک تفسیر موجی سایرین. باید زمانی که نمودار سایرین حاوی اشتباهات 

سطح  این  در  دهید.  تشخیص  را  می دهد  هشدار  شما  به  نمودار  کل  اعتبار  و  است  عمده ای 

را  موجی  پنج  الگوی  یک  می توانید  اما  توسعه دهید،  ابتدا  از  را  موجی خود  تفاسیر  نمی توانید 

به راحتی  می توانید  کنید. همچنین  متمایز  بزرگ تر  روند  در  را  اصالحی  الگوی  و چند  تشخیص 

A-B-C پیچیده در نمودار روزانه به مشکلی جدی  X در  اشتباه کنید و در برخورد با یک موج 

برخورد کنید. سطح اعتمادبه نفس شما متزلزل و ضعیف است.

شکست  مردم  از  بسیاری  که  است  مکانی  اینجا  زیرا  است،  خطرناک  بعدی  مهارت  سطح 

می خورند. شما شروع به برچسب زنی درستی روی نمودار استاتیک می کنید، اما نمی توانید برای 

توصیف چگونگی حرکت بازار به سمت اهداف قیمتتان، الگوهای آینده را پیش ببرید. 

شما احتماالً در اصول موجی الیوت مهارت دارید، اما اعمال این قوانین در یک محیط واقعی 

را دلسردکننده می یابید. این سطح مهارت خطرناک است، زیرا بسیاری از مردم خطا روی خطا 

می گذارند و نمی دانند که آن ها مسئله را اشتباه درک کرده اند.

قطعات  آن ها  که  می کند  ثابت  بازار  اما  فهمیده اند،  درست  و  می دانند  می کنند  فکر  آن ها 

گمشدۀ پازل هستند.

سطح بعدی، توسعه توانایی ایجاد الگوهای موجی آینده که روشنگر هستند و همراهی حرکت 

اسیالتور چنان که انتظار دارید دنبال شود.

استاد: شما به باالترین سطح از مهارت رسیده اید. شما می دانید که اصول امواج الیوت فقط 

یک ابزار است. در حال حاضر یک زبان کار بصری برای توصیف و توسعۀ چگونگی جنبش های آینده 



یازده    استادی در اصول امواج الیوت

بازار گشوده خواهد شد. 

باشید.  نداشته  رود  پیش  شما  میل  مطابق  بازار  آیا  اینکه  یا  زمانی  افق  برای  نگرانی  هیچ 

اغلب  شما  کار  درستی  که  می دهید  نشان  دیگران  به  و  شماست  فرضیه  مسیر  آینده  نوسانات 

بیشتر از اشتباهاتتان است. شما می دانید که چگونه هشدارهای متناقض را در الگوهای موجی و 

اندیکاتورها در میان بازارهای دارای همبستگی و فواصل زمانی مختلف متعادل کنید. 

می توانید یک الگوی موج را بااتصال این تضادها توسعه دهید و توضیح دهید که بازار چگونه 

همگام با پیش بینی الگوی آینده توسعه می یابد. شما توانایی مشاهدٔه بازارهای صعودی و نزولی 

در تمام جهان را بر اساس ساختار داخلی موج های منفرد در اختیاردارید. شما مهارت الزم را در 

امواج الیوت به دست آورده اید تا ببینید که بازارهای جهانی چگونه می توانند اثری نظیر دومینو 

ایجاد کنند.

همچنین باید اضافه کنم زمانی که شما سردرگم می شوید، باید بدانید که دیگران برای یک 

دوره بسیار طوالنی تر در تالش و تکاپو بوده اند. شما نباید در دوره وحشت عمومی سردرگم شوید؛ 

بلکه بایستی با آرامش یک نقطۀ مهم بازگشتی را شناسایی و از آن استفاده کنید.

هم اکنون در حال خواندن یکی از دو کتاب در مورد این موضوع هستید. در اینجا اصول اولیه 

را یاد می گیرید و چشمان شما برای شکل، تعادل و تناسب این الگوها تربیت می شود.

 هدف این است که به سمت آخرین گام در مسیر تسلط بر اصول امواج الیوت حرکت کنید. 

همه ما باید مراحل پیشرفت مشابهی را برای رسیدن به مهارت بگذرانیم. درک این موضوع که 

سفر پیش رو مجموعه ای از مراحل کوچک تر است کمک کننده خواهد بود. 

انتشار دو کتاب اجازه خواهد داد که من مطالبی در مورد بازار جهانی که درحال توسعه است 

مالی  الگوهای  نقدی  تجزیه وتحلیل جریان  مورد  در  کتاب دومم  نوشتن  در حال  کنم.  اضافه  را 

جهانی در سال 2011 هستم. اگر من این الگوها را ثبت کنم و برای شما توضیح دهم، آن کتاب 

کمک فوق العاده ای برای مطالعات آینده است؛ بنابراین می دانم که سفر شما پایان نمی یابد، زیرا 

این کتاب سطحی مبتدی دارد.

اساسی  الگوهای  تنها  بحث خواهد شد.  پیچیده  اصالحی  الگوهای  مورد  در  دوم  کتاب  در 

در این سطح موردنیاز است؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشید که با خواندن این کتاب قادر به 

گسترش تفاسیر موجی خود و یا برچسب زنی بر تمام اجزای یک روند باشید.

 هر دو کتاب برای رسیدن به این سطح مهارت موردنیاز خواهد بود؛ اما حتی سطح مبتدی نیز 

به تنهایی سطحی قدرتمند برای تشخیص موقعیت بازار است، چراکه بسیاری از مردم روانشناسی 

فعاالن بازار را درک نمی کنند. شیوه های تحلیل اندکی می توانند مکان نسبی فعلی بازار را در یک 
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تصویر بسیار بزرگ تر ارائه کنند.

انتظارات واقعی از رسیدن به سطح توانایی و جلوگیری از ناامید شدن مهم است. متأسفانه 

بسیاری از مردم اولین گام را تکمیل می کنند و احساس می کنند که شکست خورده اند و نمی توانند 

به باالترین سطح برسند. صبر کنید و به خودتان زمان بدهید. سعی کنید آنچه را که شنیده اید 

کنار بگذارید و مشکالت گذشته را به فراموشی بسپارید.

من شما را به سمت نقطه عطف تبدیل شدن به یک استاد هدایت می کنم. من توسط بهترین ها 

آموزش دیده ام. شروع من با »باب پرچر1« و »دیو المن2« دو کارشناس ارشدی بود که در سطوح 

باالتر از خودم بودند.

آن ها  و تصفیه شده است.  و تالش معامله گران شکل گرفته  بازار  توسط خود   مهارت های من 

مقدار زیادی ایده های بزرگ برای کمک به همه ما داشته اند. این شانس را به آن ها بدهید که به 

انجام شده و چه چیزی آن را آسان تر می کند. به عنوان مثال اجازه  شما نشان دهند که چه کاری 

دهید قطعۀ گم شدۀ پازل که واقعیت را به »آقای لیمن« نشان داد برایتان بازگو کنم . 

امواج الیوت و نوسانات بازار مشابه هم نیستند

برای آغاز توضیح اصول امواج الیوت به چه چیزی نیاز است؟ ما یک نمودار میله ای در مقابلتان با 

سه خط ممتد نشانه گذاری قرار می دهیم که دو خط، روند را قطع کرده اند. فرض کنیم که بهترین 

مکان برای شروع اینجاست، اما این طور نیست.

او در سال 2006 یک فرد بسیار تیزپرواز در اروپا بودم. وی مسئول تمام کارگزاران خرده فروشی 

در سراسر اروپا بود. او گفت: مردم فکر می کنند که دیوانه ام، اما احساس می کنم نیاز به تغییر 

شغل و احساس فوریت دارم. او می خواست بهره وری اش به عنوان یک معامله گر را اندازه گیری 

کند. او احساس کرد که باید با مشتقات کاری انجام دهد و خواست کاماًل بر موقعیت معامله 

متمرکز گردد.

کند.  شروع  نوپا  معامله گری  مانند  می خواست  و  بود  شغل اش  اساسی  تغییر  پی  در  وی   

سپس توسط شرکت دیگری دعوت به کار شد. چرا شرکت را ترک کرد؟ شرکت لیمن. وی از شغل 

حرفه ای اش مثل یک معامله گر لذت می برد. درسی که از این داستان می توان گرفت این است 

که همیشه به »صدای درونی« خود گوش دهید. او از شرکت رفت و قراردادهای آپشن خود را دو 

1. Bob Prechter
2. Dave Allman
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سال قبل از ورشکستگی لیمن فروخت.

این یک کتاب بسیار تعاملی خواهد بود. اولین تمرین شما شناسایی و اتصال نوسانات قیمت 

است. 

این یک تمرین الیوت نیست. توصیف من از این تمرین کاماًل واضح است، درعین حال به اندازه 

کافی مبهم است؛ بنابراین محلی برای کشف برخی نشانه های مهم وجود دارد که نتایج از آن ها 

به دست می آیند. 

در اینجا قبل از شروع تمرین یک نکته مهم وجود دارد. قدرت یک حرکت را در نظر بگیرید 

و اینکه چگونه در آن معامله می کنید. وظیفه شما این است که ابتدا نمودار هفتگی اینتل را در 

شکل I.1 مطالعه کنید تا ببینید به عنوان مثال چگونه یک نوسان به نوسان بعدی متصل می گردد.

شکل  I.1     اینتل )INTC( هفتگی 

می توانید  شما  بکشید.  فصل  این   I.1 شکل  روی  طرحی  به آرامی  مداد  یک  با  دستورالعمل: 

نوسانات را در سراسر نمودار با رسم یک خط از کف به سقف و سقف به کف به یکدیگر متصل 

کنید. دو نوسان اول مشخص شده است.

  زمانی که شما این کار را به پایان رساندید، شکل I.1a و شکل I.1b را در ضمیمه کتاب با 
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نمودار خود مقایسه کنید. به پاسخ ها نگاه نکنید، زیرا فرصت امتحان را از خودتان سلب می کنید.

I.1b در ضمیمه  I.1a و  نتایج حاصل از تفسیر نوسانات بازار به احتمال زیاد ترکیبی از شکل 

خواهد بود. من دو نوسان اول را به عنوان مثال نشان دادم.

اولین صعود را به جای سقف اول در سقف دوم نشان  پایان  این است که چرا  اولتان   سؤال 

مشاهده  دوگانه  سقف  از  اوج  اولین  در  را  صعودی  روند  در  نوسان  اولین  پایان  شخصاً  داده ام. 

این  و  شود  شروع  دوقلو  سقف  در  قله  اولین  از  بعدی  بزرگ  نوسان  اگر  می دانستم  اما  نمودم؛ 

ناراحت  که  حق دارند  کمی  خوانندگان  بگیرم،  نادیده  را  دارد  وجود  دوگانه  سقف  که  واقعیت 

شوند.

 من به اولین قّله در سقف دوگانه توجه می کنم؛ چراکه معامله در آنجا به پایان می رسد. هیچ 

دلیل دیگری نیاز نیست. اگر هدفی در درون اوج دارید، نباید منتظر آزمودن مجدد در سقف دوم 

برای مشاهدٔه یک هدف جدید باالتر باشید.

در شکل I.1a می توانید کف های دوگانه ای در سال 2006 و 2009 در نزدیکی محور های )نقاط 

محوری( 2 و 4 بیابید. من پایان نزول را در کف دوم در الگوی کف دوگانه در شکل  I.1b  مشخص 

نمودم.

امر  این  ندارد،  2009 وجود  و   2006 تا کف دوم سال  احساس می کنید که هیچ خطری  اگر   

درست است؛ اما وظیفۀ شما تشخیص اتصال هر نوسان است و باید تصمیم بگیرید که برای خروج 

بهتر از بازار در یک محور ماژور دوبار تست انجام دهید.

سپس بازگردید و چالش بازار در باال یا پایین قدیمی را تماشا کنید.

بسیاری از مردم متوجه نمی شوند که خط کشیده شده من در اولین کاهش، تأییدکنندٔه پرش 

به وسط نوسان نزولی نیست.

از نوسانات توجه  به احتمال زیاد به پیشروی روند در هر بخشی  به عنوان یک نتیجۀ متداول 

با حرکت ضد  نتواند  نمی کنید. هنگامی که یک حرکت ضد روند وجود دارد، اگر اصالح قیمت 

روند قبلی همپوشانی داشته باشد، آن اصالح هیچ تأثیری در روند بلندمدت ندارد. 

در مطالعۀ شکل I.1a نوسان افزایشی 1 پس از دو نوسان به عنوان نمونه مشخص شده است. 

N توسعه یافت،  الگوی  بازار شبیه  تا اوج 2005، زمانی که  از سال 2004  باال رفتن قیمت  در 

وقفه ای ایجاد شد. اگرچه توقف قیمت قطعاً زمان رسیدن به سمت اوج نهایی در سال 2005 را به 

تأخیر انداخت، الگوی N در این زمان به روند صعودی صدمه ای وارد نکرد.

دو راه برای آزمودن آنچه آسیب روند نامیده ام وجود دارد. اول این که مشاهده کنید آیا اصالح 

قیمت ها با اصالح قبلی همپوشانی دارد و ازنظر اندازه یا نسبت مشابه هستند؛ به عبارت دیگر آیا 
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همپوشانی از منظر برابری در اندازه/ مدت زمان وجود دارد؟ درصورتی که همپوشانی وجود دارد، 

روند بلندمدت به مشکل برمی خورد.

 آیا آرایش N در نوسان 1 با بیش از 50 درصد روند صعودی همپوشانی دارد؟ خیر. آیا با بیش از 

62 درصد روند همپوشانی دارد؟ نه.

بنابراین این معیار، صعود در 1 را یک واحد کامل به حساب می آورد و نباید نوسان های داخلی 

کوچک تر همانند قطعات یک ساختمان در نوسان بزرگ تر در نظر گرفته شود.

آزمون دوم وضعیتی است که آن را مستقیماً از کار »گن3« عاریت گرفته ام. همیشه نسبت به 

طول قوی ترین میله در روند بزرگ تر آگاه باشید. 

آیا هنگامی که اصالح قیمت رخ می دهد، درحرکت ضد روند یک میله با طولی بیشتر نسبت 

به طوالنی ترین میله در روند قبلی ظاهر می شود؟ نمودار روزانه DJIA4 4 در شکل I.2 موردبررسی 

قرارگرفته است. 

شکل  I.2    میانگین صنعتی »داو جونز«، روزانه

در روند سقوط قیمت ها در سال 1929 میلٔه 1 مشخص شده است. این میله بزرگ تر از هر میله ای 

3. W. D. Gann
4. Dow Jones Industrial Average   میانگین صنعتی داو جونز
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است که در خالل روند صعودی قبلی در این نمودار وجود داشته است. اگر میله های جعبۀ 2 در 

شکل I.2 را بررسی کنید، میلٔه وسط طولی بیش تر از هر میلٔه قوی در کل صعود 1920 دارد! 

کاهش رخ داده در جعبۀ 2 آخرین وقفه قابل توجه در روند را که در ماه جوالی و اوت 1929 رخ 

داد، شکست. عقب نشینی در میلٔه 1 نتوانست اصالح قبلی در روند صعودی را به چالش بکشد 

نادیده  را  بود. هرگز معیار جدید  اوج  به  تنها هشداردهندٔه طول میلۀ کاهشی در روز نزدیک  و 

نگیرید. این معیار در جهت مخالف درست است. این معیار در بازار امروزی که تجربه نوسانات 

بیشتری دارد معتبر باقی مانده است.

دومین  با  همپوشانی  نتواند  اصالحی  حرکت  و  دارد  وجود  روند  یک حرکت ضد  هنگامی که 

بسیار  این مسئله  ازآنجایی که  ندارد.  بلندمدت  روند  بر  تأثیری  هیچ  باشد،  داشته  قبلی  محور5 

مهم است اجازه دهید تکرار کنم. اگر نوسانات رسم شده شما مانند آن چیزی است که در شکل 

و  به چالش می کشد  را  به اصالحی هستید که روند  باشد، در حال بی توجهی  I.1a در ضمیمه 

)با 3  اوج  محور  از  نوسان  به  نداشته اید.  اصالحی  نوسان  برای شیب  فکری  هیچ  به احتمال زیاد 

مشخص شده است( تا کف 4 در شکل I.1a نگاه کنید.

 هیچ کدام از وقفه های ضد روند از نقطٔه 3 تا 4، خط روند نزولی را نشکسته است. نوسانات 

شوند.  ترسیم  روش  این  به  نباید  دارند   2 نقطۀ  تا   1 نقطۀ  از  کاهش  در  وقفه هایی  که  کوچک تر 

درواقع حرکت صعودی کوچک مخالف در نوسان از نقطۀ 1 تا نقطۀ 2 دارای شیب تندتری از شیب 

متصل کنندٔه روند صعودی تا نقطه 1 است.

 شناسایی نوسانات اضافی بین نقاط 5 و 6 نیز ضروری نیست. اگر از نوسانات بلند به نوسانات 

را  خود  معامله  زمانی  افق  است  ممکن  کنید،  نقل مکان  بلندمدت  درحرکت  کوتاه  بسیار  دقیق 

به خوبی تغییر دهید. 

منظورم این است که شما یک موقعیت معامالتی در یک افق زمانی ایجاد می کنید و سپس 

به احتمال زیاد به افق زمانی کوتاه تر که جزئیات بیشتری ارائه می کند نقل مکان می کنید. احتماالً 

هراسناک  موقعیت  آن  ایجاد  از  به راحتی  و  می شوید  مضطرب  بلندمدت  موقعیت  نگهداری  از 

می شوید. افق زمانی خود را طوری شناسایی نکرده اید که در آن بازه احساس راحتی کنید؛ بنابراین 

در حال تغییر نمودار خود هستید.

در حال حاضر به شکل I.1b نگاه کنید. توجه داشته باشید که نوسانات تداوم می یابد و شیب 

هر نوسان نزولی شبیه هر نوسان نزولی است. هم اکنون می توانید ببینید هر صعود دارای زاویه 

شیبی بسیار مشابه است. خطوط تقریباً با یکدیگر موازی هستند.

5. Pivot
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 در کل نمودار وحدت نوسانات وجود دارد. این بدین معنا نیست که وضعیت داخلی نادیده 

نمی کشند.  به چالش  را  نوسان  اجزایی هستند که کل  آن ها  که  است  اما مشخص  گرفته شود، 

به عنوان یک نتیجه، تعیین طول یک نوسان قیمت از آغاز تا پایان و بدون وقفه است . 

در کل کاهش از اوج در سقف سمت چپ نمودار تا کف قیمت شاهد پنج نوسان هستیم که 

باهم تداخل دارند. توجه داشته باشید که تنها پیشروی واقعی در روند نزولی در اولین و آخرین 

نوسان رخ داده است. نوسانات در میانه عقب و جلو شدن قیمت، تقریباً باعث تشکیل اوج در 

همان محل شده است.

 اگر می توانید روابط سقف و کف را مشاهده کنید، قادر به فهم اصول امواج الیوت و درک 

زمانی که در اشتباه هستید خواهید بود.

 چرا؟ ازآنجاکه درک قدرت، زاویه و سرعت نوسان قیمت باعث ایجاد تعادل و تناسب درحرکت 

قیمت می شود. این ویژگی ها به مراتب از برچسب زنی ساختار هر موج مهم تر است؛ اما زمانی که 

نمی توانید نوسانات بازار را درک کنید، نمی توانید تفاسیر امواج الیوت را با هر سطح مهارتی که 

دارید توسعه دهید.

آیا خصوصیات تعادل و تناسب، ذهنی است؟ خیر.

الیوت6  نلسون  رالف  توسط  ابتدا  روش  این  )چون  الیوت  امواج  اصول  با  مواجه  از شروع  پیش   

شناسایی شد(، مباحث بیشتر و مهم تری برای آماده سازی وجود دارد.

بررسی تعادل و تناسب بین نوسانات قیمت در بازار قبل از شروع به تفسیر امواج الیوت در 

نوسان رخ  آخرین  و  اولین  زیادی در  نزولی  I.1b روندهای  نمودارها بسیار مهم است. در شکل 

می دهد. سه نوسان میانه به جای کمک به تشدید کاهش قیمت، باعث تغییر زمان روند نزولی 

بزرگ تر شدند. من همیشه از این روابط در داده های قیمت اطالع دارم.

مسئله وخیم تر این است که تفسیرهای اشتباه الیوتی بدلیل استفاده از یک برنامۀ نرم افزاری 

است که به وضوح به تعادل و تناسب ساختار موج ها در نمودار قیمت توجه نمی کند؛ بنابراین اگر 

از نرم افزار به عنوان راهنمای خود استفاده می کنید، با مسیر سخت تری روبرو هستید.

 این امر نسبت به آغاز یادگیری با یک صفحه خالی، بسیار سخت تر از فراموش کردن چیزهایی 

است که به اشتباه مورداستفاده قرارگرفته است؛ اما درهرصورت اگر از یاد برده اید یا از ابتدا شروع 

6. R. N. Elliott
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کرده اید، من راه مناسب را به شما نشان خواهم داد.

تعادل و تناسب متکی به ریاضیات است. توسعه مهارت به وسیلٔه مطالعه هندسه به دست 

می آید. آیا یک استاد هندسه تحلیل گر الیوت خوبی است؟ نه اما درک ریاضی کمک خواهد کرد 

غبار را از آینه بزدایید.

در تمرین اول شروع به معرفی کلماتی مانند شیب و زاویه نمودیم و زمانی که به یک نمودار 

و  حرکت  و  جهت  دارای  بردارها  دهید.  قرار  موردتوجه  را  آن ها  بایستی  می کنید  نگاه  قیمت 

مالحظات مهمی در تجزیه وتحلیل تکنیکی می باشند.

به  کردن  نگاه  صرف  را  زمان  ندارم  قصد  من  است.  نقاط  بین  ارتباط  نشان دهندٔه  هندسه   

فرمول های ریاضیدانان در توصیف انقباض غیرارادی ماهیچه کنم؛ اما به منظور اعمال هندسه 

نیاز به درک کار کردن آن داریم.

 شکل I.3 از یک کتاب روسی در مورد سازه های هندسی کپی شده است. شما تنها نیاز به 

مطالعۀ نقاط در امتداد خط OX دارید. 

این مسئله برای ساختن نقطه x ،  معکوس نقطه c  در رابطه با دایره وارونه) o,r( حل شده است.

من مجبورم در مسایلی این چنینی بچرخم؛ اما این مهارت و توانایی چندی پیش از دست رفته 

است. صفحه ای که برای شما کپی کرده ام تنها یکی از مراحل به سمت یک راه حل نهایی است.

به فواصل بین نقاط در طول خط OX نگاه کنید. از فاصلۀ کوچک تر قسمت های زیرمجموعه 

نزدیک تر به نقطۀ o آگاه باشید، ناحیۀ زیرمجموعه های مابین دایره ها، جریان کمان ها است.

شکل  I.3    تعادل، ریتم و نسبت هماهنگ در هندسه

هندسه توسعه یک اثر هنری است. به چگونگی ساخت کلیساها در اروپا و مساجد در خاورمیانه 



نوزده    استادی در اصول امواج الیوت

توجه کنید. تقارن و تناسب بین عناصر ریاضی وجود دارد. توصیه می کنم کتاب وحدت هماهنگ 

طبیعت: رساله ای در ارتباط با تناسب اشکال نوشتٔه »ساموئل کلمن« )انتشارات مارتینو، 2004(7 

را مطالعه کنید.

اگر  را منفجر می کند.  با 302 تصویر ذهن شما  و  این کتاب در سال 1912 چاپ شده است   

را  کتاب  این  نیست،  زیبا  دیگر  برخی  و  است  زیبا  برخی چیزها  کنید که چرا  می خواهید درک 

مطالعه کنید. هنگامی که با امواج الیوت کار می کنید، نمودار شما باید یک اثر هنری باشد. 

آن ها باید روابط تناسبی شرح داده شده توسط اصول هندسی سطح باال را منعکس کنند. کار 

شما این است که ذهن خود را باز بگذارید. 

به  مختلف  مراحل  طریق  از  را  شما  به سرعت  و  دهم  آموزش  را  اصول  که  است  این  من  کار 

سطحی از مهارت برسانم که برای اهداف معامالتی تان کارایی داشته باشد. برای این فرصت از 

شما متشکرم؛ بدون توجه به تجارب گذشته در مرحله اول به یک آینده موفق تر با اصول موجی 

بیندیشید.

7. Nature’s Harmonic Unity: A Treatise on its Relation to Proportional Form, 
Samuel Colman )Martino Publishing, 2004(.
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این فصل برای اولین بار به درک بهتری از تعادل و تناسب در سراسر داده های بازار کمک خواهد 

و  بازار  شرکت کنندگان  احساسات  درک  به  قادر  ما  می یابد،  تکامل  بحث  که  همان طور  کرد. 

چگونگی تعریف الگوها بر اساس حرکت قیمت خواهیم بود و متوجه خواهیم شد که در هر قاب 

زمانی واکنش های تکرارپذیر وجود دارد. درک چگونگی خواندن اطالعات قیمت و مشاهدٔه روابط 

هندسی که در نمودار رخ می دهد بسیار مهم است، این امر می تواند برای مطالعٔه این فصل بسیار 

مفید باشد. پس ازآن می توانید با نگاه کردن به صفحه نمایش کامپیوتر خود و استفاده از ابزارهایی 

که در اینجا شرح داده می شود، با نمودارتان کارکنید.

هندسه، قلب و روح روابط هماهنگ در مواد جامد و اشکال دوبعدی مسطح است. به بیان 

ساده، عناصر منفرد اغلب دارای نسبت های متناسبی هستند که یکی را به دیگری متصل می کند.

مطالعۀ نسبت ها می تواند بسیار پیچیده باشد. به عنوان مثال، تئوری موسیقی یک رشتۀ تخصصی 

از نسبت های ریاضی با خواص مقسوم علیه ویژه است؛ اما الزم نیست از دروازۀ پیچیدگی ها شروع 

کنیم؛ به این دلیل که ریاضی در پشت اشکال و خطوط ساده پنهان است. درنهایت می خواهید به 

دنبال پاسخ این سؤال باشید که چرا نسبت های متناسب خاص در بازارها از سایر نسبت ها مهم تر 

هستند؛ اما عمق اضافی لزوماً نمی تواند از شما یک تحلیلگر بهتر در تشخیص رفتار بازار بسازد.

تناسب هندسی در اطالعات بازار

در  ادامه دهم.  را  مقدمه شروع کردم  در  که  تناسب  و  تعادل  بحث  تا  1.1 کمک می کند  شکل 



ارزیابی روان شناسی توده ها 2

در  مهم  عناصر  می کنند  کار   )EWP( الیوت  امواج  اصول  با  که  معامله گرانی  دریافتم  تجربیاتم 

داده های قیمت را نمی بینند.

 به عنوان مثال، یکی از مالحظات در مورد سالمت یک روند این است که همیشه از طول بلندترین 

میله در افق زمانی موردعالقه آگاهی داشته باشیم. شکل 1.1 نمودار ماهانۀ شرکت جنرال الکتریک 

است.

 طوالنی ترین میله در روند صعودی با فلش مشخص شده و با 1 شماره گذاری شده است. بااین حال 

در یک ماه، کاهش از اوج 2 دارای طولی بیش از میلٔه 1 است. برخی از شما ممکن است نتوانید آن 

را مشاهده کنید، بنابراین از جعبه های کشیده شده در سمت چپ نمودار استفاده کنید. ارتفاع 

جعبه 1a، دامنه نوسان قیمت در طول ماه 1 است.

شکل GE   1.1، ماهانه

اما  ندارد،  معنایی  جعبه  عرض  است.   2 ماه  طول  در  قیمت  نوسان  دامنه   2a جعبه  ارتفاع 

اگر نمودار روزانه باشد، چگونه عرض این دو جعبه را باهم مقایسه می کنید؟ آن ها برابر خواهند 

بود؛ زیرا هر دو ماه دارای تعداد روزهای همسان هستند. به احتمال زیاد به مطالعۀ میله ها ادامه 

می دهید و باور دارید که یک میله متفاوت بلندتر از 1 به عنوان پایان رالی آشکارمی شود؛ اما چرا 

من یک جعبه را معیار قراردادم، چون به راحتی به موقعیت های جدیدی برای مقایسه در نمودار 


