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بازار  چرخه های  پیش بینی  جهت  گران  معامله  توسط  گسترده ای  به طور  الیوت  موجی  اصول   

و  الیوت«1  نلسون  »رالف  نظیر  الیوت  موجی  اصول  گران  تحلیل  می گیرد.  قرار  مورداستفاده 

»رابرت پرچر«2 پیش بینی هایی از بازارهای سهام داشته اند که شگفت آور بوده است. 

تفاوت در نتایج و عملکرد، میزان و معیاری برای محک هر ابزار است! تاکنون در تاریخ بشریت 

از  استفاده  نیز  آن  بوده است. علت  بی سابقه  ارائه شده  ها  الیوتیسین  توسط  پیش بینی هایی که 

فرکتال هاست. قدرت الهی، فرکتال ها را برای هارمونی و تناسب این عالم آفریده و از عالم مایکرو 

تا میکرو همگی درون یک فرکتال بزرگ هستیم. امواج الیوت یعنی فرکتال و هر فردی که بر ِاعمال 

و کاربرد این نظریه مسلط شود، نظم پنهان این عالم را یافته و می تواند همه سناریوهای آینده را تا 

میزان بسیار دقیقی برآورد کند.

 »ایان کوپسی«3 نیز به عنوان یکی از تحلیل گران الیوتی، کتاب حاضر را در سال 2014 نوشته 

است. انتشارات این کتاب، کمپانی معظم و معتبر وایلی و پسران )John Wiley & Sons( است. 

»ایان کوپسی« در این کتاب، ساختار انگیزشی الیوتی که مبتنی بر 5 موج است را اشتباه قلمداد 

کرده و ساختاری به نام تعدیل شده )Impulsive Wave Modification( برای رفع خطاهایی که 

وی بدان ها باور دارد معرفی کرده است. در نگاه اول شاید نظریه ایشان از جانب الیوتیسین ها 

مورد نکوهش قرار بگیرد. من نیز نوشته های ایشان را تائید یا رد نمی کنم. پس از ترجمه دو کتاب 

1. R. N. Elliott
2. Robert Prechter
3. ian copsey

هفت   



فصل هشت

در مورد اصول موجی الیوت و نوشتن کتابی جدید به نام مبانی اصول امواج الیوت تصمیم به 

ترجمه این اثر چالش برانگیز گرفتم. هدفم از ترجمه این کتاب سنگین و پیچیده ایجاد طرح بحث 

در جامعه الیوتیسن های ایران در زمینۀ آرا و عقاید ایشان است.

 »ایان کوپسی« معتقد است یک اشتباه اساسی را در شیوۀ توسعۀ ساختارهایی که رفتار قیمت 

را تعریف می کند کشف نموده است. وی در این کتاب توضیح می دهد چه چیزی در اصول موجی 

اشتباه است و ساختارهای تعدیلی اجازه می دهد تا پیش بینی معامالتی دقیق تری داشته باشیم. 

ریاضی مشترکی  نسبت های  این کشف منجر شده،  به  که  بیان می دارد روشی  »ایان کوپسی« 

هستند که بخش های مختلف ساختار موجی را به هم پیوند می دهند. وی نمونه هایی عملی برای 

توضیح یافته های خود ارائه کرده است. »ایان کوپسی« نشان می دهد که امواج درواقع چگونه 

توسعه می یابند و تصورات غلطی که الیوتیسین ها برای سال ها ترویج نموده اند را رد می کند. وی 

از روش های خود با این دلیل که امواج باید دارای نسبت های مشترک متداول باشند دفاع می کند 

و کمک می کند تا خواننده نسخۀ تعدیل شده اصول موجی را با درک و دقت بیشتری به کار ببرد. 

»ایان کوپسی« عقیده دارد که یک اشتباه اساسی در اصول موجی محبوب الیوت وجود دارد و 

بیان می دارد روش تعدیلی اش به وسیلۀ آزمون وخطا این اشتباهات را رفع نموده است تا تحلیل 

دقیق تری ارائه شود.

به  افرادی که  به  این کتاب  و مطالعۀ  این کتاب مخصوص حرفه ای هاست  اینکه   آخر  سخن 

سطح مهارت در امواج الیوت نرسیده اند توصیه نمی شود؛ زیرا فرضیۀ ایشان همانند سبک نئوویو 

)NeoWave( هنوز مشروعیت عام ندارد و بسیاری از الیوتیسین های کالسیک با نگرش ایشان به 

ساختار موجی مخالف اند.

مهدی میرزایی
 website: mahdimirzaie.ir        Email: mahdi99mirzaie@gmail.com
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20 سال از زمانی که شروع به یادگیری و به کارگیری قوانین امواج الیوت در بازار نمودم گذشته 

است. من دو کتاب موضوعی خریدم )آن ها را به طور کامل خواندم( و فکر کردم می توانم شروع 

به پیش بینی حرکات قیمت به طور مؤثرتر کنم. البته هرکسی به شما خواهد گفت به این سادگی 

نیست.

من با جدیت تالش کردم تا اصول موجی را در حرکات روزانه بازار فارکس بکار بگیرم، اما به 

دلیل عدم موفقیت آن را رها کردم... چندین بار. آنچه مرا روبه جلو برد این بود که نسبت به همه 

تحلیل گرانی که از این قوانین استفاده میکردند پیش بینی های دقیق تری داشتم. سایر تحلیلگران 

هیچ مدرکی نداشتند و باعث شد به تالش برای تسخیر این چالش ادامه بدم.

در  بیشتر  صحت  و  دقت  کردن  فراهم  برای  که  کنم  احساس  کاماًل  تا  کشید  طول  ماه   18  

پیش بینی هایم بر این روش مسلط شدم؛ اما در این مرحله هنوز سطح باالیی از استحکام نهادینه 

نشده بود. این امر منجر شد به این باور برسم که برای رسیدن به موفقیت نیاز به تالش و تجربۀ 

عملی بیشتری دارم.

 خیلی عجیب است، حتی دیگران از تالش های من قدردانی کردند. حدود 16 سال پیش دنیای 

معامله گری را برای پیوستن به دومین شرکت بزرگ DOW JONES TELERATE به جهت ارائه 

پشتیبانی تحلیلی تخصصی برای مشتریان ترک کردم. من شروع به ارائه سمینارهایی برای معامله 

گران در توکیو نمودم که البته شامل امواج الیوت می شد. این تجربه شگفت انگیزی بود که دانشم 

تحلیل  و  پیش بینی  مقدم  خط  از  مرا  طرفی  از  اما  می کرد،  عمیق تر  را  تکنیکال  تحلیل  مورد  در 

همه روزه دور نگه می داشت. حدود سال 2004 به تحلیل تمام وقت بازگشتم و به نوشتن گزارش 

نه   



معرفی ده

گران  معامله  و  فارکس  بزرگ  شرکت های  خرد،  گران  معامله  آن  مشترکین  که  پرداختم  روزانه ای 

بانک ها بودند. این حس استقالل باعث نیاز به دقت بیشتر بود. مشترکانی وجود داشتند که هزینه 

می پرداختند تا در ازای آن سود کنند.

درست  کاماًل  همه چیز  که  شدم  متوجه  الیوت  موجی  ساختار  به کارگیری  از  استفاده  با  من 

نیست. ناهنجاری در ساختار موجی تکرار می شود و چندین بار اتفاق می افتد. پیش بینی متداول 

فیبوناچی که به طور گسترده مورداستفاده قرار می گیرد در اغلب موارد مبهم است. امواج پیشرو 

اغلب زودتر از موعد متوقف شده و از دست می رفتند؛ بنابراین شروع به انطباق روشی نمودم 

که در آن ساختارهای موجی پیشرو توسعه می یابند و سپس به تحقیق در مورد نسبت های رایج 

بازتابی )Projection( پرداختم. بعد از چند ماه مشخص شد که تحقیقات من منجر به تولید نتایج 

به مراتب دقیق تری در نسبت های بازتابی و سبک توسعۀ ساختار موجی پیشرو می شد.

در این مرحله بود که شمار مشترکانی که با مهربانی اقدام به تعریف از صحت پیش بینی هایم 

از حمایت ها و مقاومت های روزانه میکردند به طور قابل توجهی افزایش یافت.

یکی از نظرات رایج این بود که چگونه دیگر تحلیل گران بازار هیچ ایده ای در مورد چنین اتفاقی 

ندارند. مشترک دیگری نوشت در آینده بسیار خوشحال خواهم شد که به شما بپیوندم. در این 

زمان مرا به راهی درست بردید؛ زیرا من درگیر مشاوران بسیاری بودم که بسیاری از آن ها حسن 

نیت داشتند؛ اما متأسفانه نمی توانستند مشاوره خوبی ارائه کنند.

این بدین معنی نیست که کامل هستم و هنوز هم درجات مختلفی از موفقیت در پیش بینی 

پیش رو دارم، اما استحکام تحلیل با روش من باالتر رفته است. یکی از عواملی که اشاره کردم این 

است اگر پیش بینی ام اشتباه نباشد، »مشتقاتی« که در نسبت های فیبوناچی و هارمونیکی بکار 

گرفته ام اغلب هشدار برگشتی قدرتمندتری صادر می کنند. صرف نظر از این واقعیت که روش من 

سطوح و حمایت/ مقاومت دقیق تری فراهم می کند، نقاط تمرکز بیشتری در قیمت فراهم می کند 

که شناسایی ورودی معامله و حّد زیان / سطوح بازگشتی می تواند به کاهش میزان زیان و در 

نتیجه نگهداری مؤثرتر از سرمایه کمک کند.

 نمی خواهم القا کنم که روش الیوت در توضیح یافته هایم نقض می شود. به نظر من الیوت 

کار بزرگی کرد که به چنین مشاهداتی دست یافت. برای لحظه ای باور نداشتم که بدون هیچ پایه 

توانایی من در شناسایی  باشم.  امواج را داشته  تعیین مقادیر  توانایی شناسایی و  و اساس قبلی 

با بهره مندی از ماشین حساب مدرن و نرم افزارهای نموداری  ساختار مختلف امواج پیشرو تنها 

است. با چند لمس صفحه کلید قادر هستم طیف گسترده ای از سطوح اصالحی و بازتابی را در 

توانایی های  نداشت،  ساعتی  نمودارهای  به  دسترسی  الیوت  درحالی که  کنم.  تولید  نمودارم 



یازده    هماهنگی در امواج الیوت

وی در موشکافی روابط بین امواج و محاسبۀ طیف وسیعی از نسبت های طوالنی محدود بود. 

نمودارهای امروزی بالفاصله در دسترس هستند. همه آنچه موردنیاز است چند اوج و فرود است؛ 

بنابراین ترجیح می دهم که یافته هایم را »تعدیلی« نام گذاری کنم.

کار الیوت هنوز هم یک شاهکار قابل توجه است. پس از طرح این مسئله که ساختارهای الیوت 

نادرست است، با مقاومت هایی روبرو شدم. این کار لمس یک عصب نارس بود و تقریباً یک دگم 

مذهبی را به چالش کشیدم! بنابراین برای ارائه دادن این موضوع نیاز به ارزیابی مجدد ساختار 

امواج پیشرو داشتم تا مدارک معتبری جهت اثبات ادعاهایم ارائه کنم و این را از طریق استفاده 

از روابط بین امواج انجام دادم.

کلید این مدرک درک این واقعیت است که نسبت های فیبوناچی یا هارمونی نه تنها باید در 

امواج  به طوری که  باشد.  امواج وجود داشته  از کل  فراکتالی  توالی  بلکه در  درون هر تک موج، 

از درجه پایین تر بایستی تولیدکنندۀ اهداف بازتابی باشند که با درجۀ بزرگ تر متناسب باشند. 

بایستی هر یک به نوبه خود منجر به درجۀ بزرگ تر بعدی شوند.

من تعداد زیادی از نمونه های واقعِی تحلیل به روش های مختلف توسعۀ امواج را فراهم کردم 

نیست که ساختار هارمونیک  بنابراین شکی  اثبات کردم؛  روابط موجی  از طریق  را  آن ها  و همۀ 

تعدیلی معتبر است.

ها  الیوتیسین  توسط  قباًل  که  قوانین  از  برخی  تعدیلی جدید،  هارمونیک  ساختار  با  به وضوح 

مورداستفاده قرار می گرفت تغییر کرده اند و متدولوژی تشخیص یک موج صحیح نیاز به تغییر در 

درک و ابزار پیش بینی دارد.

بنابراین فصلی اختصاصی جهت فراهم کردن راهنمایی هاِی کاربردی در استفاده از ساختار 

و  نکات  و  می رود  بکار  امواج  متداول  توسعۀ  قطعی  تشخیص  برای  که  کردم  ایجاد  هارمونیک 

جهت  را  بخشی  همچنین  می کند.  ارائه  موجی  ساختار  از  رمزگشایی  زمینه  در  راهنمایی هایی 

تأیید سطوح بازگشتی و سطوح بازتابی قرار دادم. درحالی که مشاهدات الیوت در مورد تناوب 

و درجه ها هنوز به طورکلی معتبر هستند، به صورت واضحی نسبت های اصالحی بالقوۀ چندگانه 

بازتاب ها از ساختارهای موجی درجۀ  آن ها به وسیله تطابق  بازتابی وجود دارد. عمدتاً  و اهداف 

پایین تر می توانند شناسایی بشوند، اما اغلب دو منطقه می تواند هدف بالقوه بوده و هر دو از 

درجه موج های مختلفی باشند. استفاده از مومنتوم )momentum( می تواند موضوع را در اکثر 

موارد روشن کند.

علی رغم اینکه هنوز این دیدگاه ها »مقدس« است؛ حتی شک دارم که چنین چیزی وجود 

دارد. هنوز هم مواردی وجود دارد که تشخیص تک موج ها به دلیل جهش فوق العادۀ نامنظم یا 



معرفی دوازده

یک حرکت سریع در یک جهت دشوار است و باعث می شود شناسایی امواج تقریباً غیرممکن شود. 

حرکت روندی ممتد هنوز یک چالش بزرگ است؛ به طوری که هنوز هم کار بیشتری برای انجام 

وجود دارد.

در فصل 5 تالش کرده ام یک رویکرد عملی برای کار با امواج الیوت هارمونیک ارائه کنم، برخی 

مشکالت را برجسته کردم و در مورد چگونگی مقابله یا درک روش های شناخِت زمانی که تحلیل 

این  و  یافته  ادامه   6 در فصل  این موضوع  نموده ام.  ارائه  توضیحاتی  به سمت گمراهی می رود 

فصل نشان دهندۀ احساساتم در دنباله ای از باز کردن پوزیشن های ناموفق در EUR/USD بود.

 تحلیل و پیش بینی یک کار سرراست و ساده نیست. در بسیاری از پیشروی قیمت ها جهت 

صحیح را برگزیدم؛ اما واژگونی را در لحظات اشتباه تشخیص دادم. می توانید سعی کنید از چنین 

رویدادهایی چشم پوشی کنید، اما شیوه ای که در این موارد به کار گرفته می شود ازاین جهت مهم 

است که به سرعت به عقب رفته و مسیر صحیح در سمت راست را ترسیم کنید. فصل 6 برخی 

دستورالعمل ها در مورد چگونگی انجام این کار را تشریح می کند. به همین دلیل در این کتاب 

یک  آن ها  و  دارند  ساخته شدن  به  نیاز  تغییرات  که  معتقدم  من  دادم.  ارائه  را  خود  مشاهدات 

آیندۀ قیمت را فراهم  چارچوب ساختاری بسیار قابل اعتماد ارائه می کنند که پیش بینی جنبش 

با این روش برای چندین سال کار به آرامی متوجه تنظیمات موردنیاز برای هر دو  می کند. پس 

ساختار قیمت و رابطۀ موجی شدم و تغییرات ارزشمندی در ارائه پیش بینی ها پیدا نمودم.

ارز  بازار  از  کارها  نمونه  لزوماً  هستم،  بازار  تحلیل گر  من  ازآنجایی که  است  این  پایانی  نکتۀ 

ارائه شده است. بااین حال از مشترکین ام در مورد بازارهای دیگر سؤال نمودم. نامشخص است که 

آیا تغییرات من در بازارهای دیگر اعمال شدنی است یا خیر. بااین حال شگفت انگیز است و برای 

اثبات روشم یک فصل را به ارائه شواهد وسیعی از بازار اختصاص دادم. اولین بازار ارز غیر خارجی 

بر آن ها اعمال نمودم، شاخص صنعتی »داو جونز« و طال است.  را  الیوت هارمونیک  امواج  که 

شمارش اولیه موجی در شروع نوشتن کتاب تولید شد. در آن زمان این بازارها در حال پیشرفت 

طوالنی بودند و ساختار پیش بینی شده با تحلیل اصلی در حال پیشروی بود؛ بنابراین برای نشان 

دادن دقت سازگاری، تحلیل اصلی را با اصول اصلی الیوت تطبیق دادم.

Ian Copsey  »ایان کوپسی«
www.harmonic-ewave.com
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رالف نلسون الیوت

رالف نلسون الیوت معامله گری برجسته بود که کار خود را به عنوان حسابداری حرفه ای در 25 

سالگی در سال 1896 آغاز نمود. وی در طول 25 سال بعد شرکت های مضطرب زیادی را نجات داد 

و برای آن ها سودآوری مجدد را به ارمغان آورد. وزارت امور خارجه ایاالت متحده در سال 1924 وی 

را به عنوان حسابدار ارشد در نیکاراگوئه که تحت کنترل ایاالت متحده بود منصوب نمود. هدف 

از این کار سازمان دهی مجدد امور مالی کل کشور بود.

بااین حال او در سال 1929 به بیماری خطرناکی با کم خونی شدید مبتال شد و برای مدتی تحت 

درمان قرار گرفت. در این زمان بود که به مطالعه نمودارهای بازار سهام و بررسی رفتار قیمت در 

تمام مقیاس های زمانی پرداخت. بیش از پنج سال طول کشید تا به نتایج موردنظر دست یابد. در 

ماه مارس سال 1935 و زمانی که شاخص »داو جونز« تقریباً در کف بسته شد، او یافته های خود 

را با اعالم این که شاخص در کف نهایی خود قرار دارد منتشر نمود. دقت یافته های وی قابل توجه 

بود و آن ها را در اولین کتاب خود به نام »اصول موجی« منتشر نمود. او در اوایل دهه 1940 با 

ضمیمه ای در مورداستفاده از دنباله فیبوناچی، یافته های خود را در مورد گسترش ساختار موج 

دنبال کرد.

این مباحث به عنوان اصول موجی الیوت شناخته شده و میلیون ها معامله گر در سراسر جهان 

نموده ام، می خواهم  اعمال  اصول  این  بر  تغییراتی که  تشریح  از  پیش  کار می گیرند.  به  را  آن ها 

مشاهدات و یافته های الیوت را بازگو کنم که هنوز هم به عنوان دقیق ترین ابزار برای پیش بینی 

1



یافته های الیوت در مورد امواج انگیزشی 2

بازارها باقی مانده است.

اصول موجی می تواند دو نوع اصلی بازار را از هم تفکیک کند: روند و تثبیت )تصحیح(. الیوت 

فاز روندی را انگیزشی نامید؛ درحالی که بقیه به عنوان اصالحی طبقه بندی شده اند. آن دسته از 

خوانندگان که با اصول موجی آشنا هستند ممکن است مایل به رفتن به فصل 3 باشند.

  ساختار امواج انگیزشی

الیوت مطرح کرد زمانی که حرکات قیمت نشان دهندۀ روند اساسی باشند، همیشه با پنج موج 

اساسی  روند  ضد  اصالح  به عنوان  موج  دو  و  روند  جهت  در  موج  سه  می یابند:  توسعه  متمایز 

)همان طور که در شکل 1.1 نشان داده شده است(. سه موج همسو با روند با امواج 1، 3 و 5 برچسب 

می خورند و امواج اصالحی به صورت امواج 2 و 4 عالمت گذاری می شوند.

 امواج همسو با روند به طورمعمول امواج انگیزشی نامیده می شوند. هنگامی که این توالی پنج 

موجی تکمیل شد، یک اصالح تشکیل خواهد شد. درحالی که شرح کامل تری از امواج اصالحی در 

ادامه خواهد آمد، هم اکنون به طور ساده می گویم که آن ها در سه موج توسعه می یابند که این 

امواج را با B، A و C نام گذاری می کنیم.

شکل 1.1. ساختار موجی ساده

 

نمودار  در  )به عنوان مثال  است  نمودار  در  پنج موجی  نشان دهندۀ چگونگی یک حرکت  شکل 1.2. 
)EUR/USD ساعتی
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EUR/USD شکل 1.2. موج انگیزشی در   

طبق یافته های الیوت امواج در مقیاس های زمانی متعدد )روزانه، هفتگی و ماهانه( به صورت 

فراکتال هستند. این بدان معنی است که اساس تمام حرکات چه در نمودار پنج دقیقه ای یا ماهانه، 

ذاتاً به عنوان چارچوب های زمانی کوچک تری جهت تشکیل بلوک هایی برای مقیاس زمانی بزرگ تر 

هستند. این را می توان در ساختار موجی پیچیدۀ نشان داده شده در شکل 1.3 مشاهده نمود.

شکل 1.3. ساختار موجی پیچیده
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بنابراین یک حرکت پنج موجی ساده آغاز دنبالۀ جدیدی است که موج )1( را شکل می دهد و 

اصالح سه موجی پس ازآن موج )2( خواهد بود. به دنبال آن موج )3(، موج )4( و موج )5( می آید. 

درواقع این حرکت پنج موجی بزرگ تر، موج ]1[ از درجه بعدی باالتر را ایجاد می کند و سپس موج 

]2[ می آید.

توجه داشته باشید: در یک حرکت اصالحی ساده، موج A و موج C باید شامل پنج موج باشند 

که در واقعیت آن ها حرکت های ضد روند هستند. موج B همیشه سه موجی خواهد بود یا بعداً 

ترکیبی از حرکت سه موجی را در آن پیدا می کنیم.

اگر یک حرکت جهت دار پنج موجی )به استثنای موج 5( مشاهده نمودید، همیشه باید پنج 

موجی دیگری به دنبال آن بیاید.

 GBP/USD روزانۀ  نمودار  در  که  است  پیچیده  کاهشی  موجی  پنج  نشان دهندۀ   .1.4 شکل 

ظاهرشده است.

GBP/USD شکل 1.4. موج انگیزشی پیچیده در

امواج انگیزشی منبسط )ممتد(

همچنین الیوت اشاره کرد که امواج انگیزشی گاه به گاه تمایل به منبسط شدن دارند. او مشاهده 
نمود که بیش از یک مجموعه از امواج انگیزشی در یک روند )شکل 1.5( وجود دارد.
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   شکل 1.5. موج انگیزشی منبسط منفرد

 شکل 1.6. موج انگیزشی منبسط دوگانه

این یک مفهوم ساده است و به این اشاره می کند که پنج موج، سازندۀ موج )3( هستند و آن 

پنج موج از یک درجه ساخته شده اند. به عبارت دیگر اگر این نمودار روزانه باشد، پنج موجی در 
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موج )3( نه در نمودار روزانه بلکه در نمودار ساعتی قابل مشاهده و اندازه گیری است. البته امواج 

انگیزشی 1، 3، 5 باید از پنج موج تشکیل شده باشند.

   عالوه بر این الیوت دریافت که مواردی از انبساط چندگانه نیز وجود دارد )همان طور که در 

شکل 1.6 نشان داده شده است(.

امواج منبسط ممکن است در هر یک از سه موج انگیزشی روی دهند اما معموالً در موقعیت 

موج سوم ظاهر می شوند و الیوت مشاهده نمود که موج سوم به طورکلی قوی ترین موج در یک 

روند قدرتمند است.

   شکل 1.7. نمایش موج منبسط در موقعیت موج )3(
USDCHF شکل 1.7. یک موج منبسط در نمودار روزانه   

از زمانی که یک موج گسترده رخ می دهد همواره این سؤال مطرح است. گاهی اوقات کاماًل 

ناگهانی ظاهر می شوند و ما در تکاپوی سمت چپ برای درک آن چیزی هستیم که اتفاق افتاده 

این حرکت را پیش بینی  باشد ما  است. من همیشه پیشنهاد داده ام که اگر هر زمان که ممکن 

کنیم، پس شاید این منطقه یک تأخیر نهایی است که می تواند از گسترش ساختار موجی قبلی 

تعیین شده باشد. شاید ما به دنبال یک حرکت پنج موجی در موج )C( هستیم و این پیش بینی یک 

حرکت موجی برابر در اواخر موج )5( باشد.

   بعدها توضیح می دهم که چرا این احساس بعید است.
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موقعیت موج 5

الیوت اشاره دارد که از راه های مختلفی یک موج 5 می تواند توسعه یابد. البته این شامل یک موج 
5 منبسط است که شبیه شکل 1.8 هست.

شکل 1.8. موج 5 منبسط 

بازهم این استدالل که هدف ما بسیار باالتر است و ازآنجاکه نسبت های بسیط عادی به هدف 

نمی رسد، ما باید از پتانسیل موج گسترده )5( آگاه باشیم.

شکل 1.9 نشان دهندۀ یک رالی طوالنی در نمودار هفتگی AUDJPY است. توجه داشته باشید 

که در روش شمارش اصلی الیوت، موج )3( منبسط می شد و یک موج منبسط ]5[ از )5( به دنبال 

آن می آمد.

واضح است که من با این روش شمارش مخالفم و در فصل 3 و 4 در مورد آن توضیح می دهم.
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AUDJPY شکل 1.9. موج منبسط در نمودار هفتگی 

پتانسیل دیگر موج 5 پیدایش یک مثلث مورب در آن است. الیوت اشاره کرد که مثلث مورب، 

ساختار متفاوتی نسبت به حرکت انگیزشی طبیعی دارد؛ از پنج موج سه تایی ساخته شده و معموالً 

در یک کانال یا در داخل خطوط همگرا حرکت می کند )همان طور که در شکل 1.10 نشان داده شده 

است(.

در تحلیل سنتی الگوها واضح است که این ساختار چیزی بیش از یک سه گوش نیست، اما 

الیوت با جزییات بیشتر نشان داد که نیاز به پنج موج داریم: سه موج در جهت روند اصلی و دو 

موج اصالحی مداخله گر.

)i(، )ii(، )iii( و  تغییر برچسب  به  تمایل  الیوت کار می کنند  امواج  با  به طورکلی کسانی که 

غیره دارند تا بین امواج انگیزشی 1، 3 و 5 که از پنج موج ساخته شده اند، با آن هایی که از سه موج 

ساخته شده اند فرق قائل شوند.
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شکل 1.10. مثلث مورب موج )5(

1.11 نشان می دهد که چگونه یک مثلث مورب در رالی موج 5 موج در نمودار ظاهر  شکل 

می شود. به عنوان مثال به نمودار پنج دقیقه ای EURUSD نگاه کنید.

   شکل 1.11. مورب موج )5( در نمودار EURUSD پنج دقیقه ای


