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   مقد مه
زيگ زاگ خود مستقيما  انديکاتور نيست، اما وسيله ای برای فيلتر کردن پارازيت های تصادفی 

زيگ زاگ می تواند برای تأييد تغييرات قيمت مينيمم و چشم . و مقايسه حرکات نسبي قيمت است
ن درصد حرکات قيمت مينيمم با زيا. پوشی ازآن تغييراتی که با معيار تطابق ندارد ،تنظيم شود

  .ی باشندن پايين مبت ياباالقيمت تنظيم می شوند و می توانند هم بر قيمت نهايي و هم 
خطی را به دست می دهد که صرفا   تنظيم شود OHCLدرصد نمودار١٠ در ی که زيگ زاگ

همه حرکات کمتر از . زمانی شکسته می شود که تغييرده درصدی يابيشتر از باال به پايين رخ دهد
 برسد ،زيگ زاگ خطی ١٠٩ به اوج ١٠٠اگر سهمی از حضيض . ده گرفته می شوندنادي% ١٠

صعود کند ، ١١٠ به اوج ١٠٠اگر سهم از حضيض . است% ١٠نمی کشد چون حرکت کمتر از 
 ١١٢اگر سهم روند صعودی را به سمت اوج .  می کشد١١٠تا١٠٠آنگاه زيگ زاگ خطی از 

زيگ زاگ تا زمانی که سهم ده . امتداد می يابد) ١١٢ا  ت١٠٠يعنی از (١١٢ادامه دهد، اين خط تا 
 واحد ٢/١١، ١١٢سهم بايد از اوج . ، شکسته نمی شوددرصد يا بيشتر از اوج خود نزول کند 

تا اينکه زيگ زاگ شکسته شود و خطی ديگر نمايش ) برسد٠/١٠٠يا به حضيض (سقوط کند 
هر قدرت . افزايش بينش رسم می کندزيگ زاگ قدرت پيش بينی ندارد و خطوط را برای . دهد

و عقب گردهای فيبوناچي و پيش بينی ها ناشی می پيش بينی از برنامه هايي نظير موج اليوت 
  . شود
  

  :کاربردها
  :فيلترکردن
. و نوسانات روزانه قيمت می تواند حرکات نامنظم يا پارازيت ايجاد نمايد) Volatility(فرار يت

اگر حرکات قيمت کمتر از پنج . تر کردن اين پارازيت به کار آيدزيگ زاگ مي تواند برای فيل
درصد باشند غير مهم تلقی مي گردند، بنابراين زيگ زاگ می تواند در پنج درصد تنظيم شود 

  .وهمه حرکات کمتر از پنج درصد را ناديده خواهد انگاشت
  :موج اليوت

هدف اين مقاله نظريه موج . (زيگ زاگ می تواند برای تشخيص موج های اليوت به کار رود
  .) ، اما صرفا  روش های استفاده از زيگ زاگ شرح داده می شوداليوت نيست

  
    موج اليوت
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يا بيشتر رسم % ١۵همه حرکات .  درصد تنظيم کرده است١۵ زيگ زاگ را در HPQمثال 

 آغاز ٩٩تبر پيشرفت عظيمی از اک. درصد هستند حذف می شوند١۵می شوند و آنهايي که کمتراز
در اين .   ادامه مي يابد٢٠٠٠و ساختار پنج موجی را شکل می دهد که تا ميانه سال شده است 

  . ساختار عظيم ساير موج های کوچکتر نيز می توانند کشف شوند
  

  :عقب گردها
مرسوم است که يک سهم پس . زيگ زاگ می تواند برای اندازه گيری عقب گردها به کار رود

مرسوم است که يک سهم پس از . بخشي از پيشرفت را به عنوان اصالح باز گردداز پيشرفت ، 
 ٢/١، ٣/١ عقب گردها Dowطبق نظريه . خشی از افت را با افزايش قيمت واکنشی بازگرددبافت 

 درصد، بر اساس اعداد فيبوناچي ۶١٫٨ درصد و ٢/٣٨سطوح عقب گرد .  محتمل تر هستند٣/٢،
  . مهم تلقی می شوند
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HAL و به دو نشانه ) ۴و٢موج های ( اصالح شده است  دوبار۵٠ تا ٣۴ در طول پيشرفت از
 باشد که ٠٫۶١٨ شايد مهمترين عدد فيبوناچی ٠٫٧٨۶و  ٠٫۶١٨.  فيبوناچي رسيده استعقب گرد

 است که عدد مهم ديگر فيبوناچي است که ٠٫۶١٨،٠٫٧٨۶مجذورريشه . حد  وسط طاليي است 
ازپيشرفت موج  % ٨/٧٩ ٢٠٠٠ در مارچ HAL. ارنی به کار رفته استمکررا  توسط اسکات ک

 افت قبلی خود را باال ٧/١، ٢٠٠٠بازار از مينيمم مارچ . را پر می گردد) بيضی قرمز رنگ (١
،  ۴اصالح بر روی موج .  فيبوناچي است١٫۶١٨ را تشکيل دهد که نزديک ٣می رود تا موج 

عقب گردها دقيق % ٨/٧٩و  % ۶/۶٧با اين حال که .  را باز می گردد٣پيشرفت موج  % ۶/۶٧
 .نزديک هستند % ۶/٧٨و  % ٨/۶١فيبوناچي نيستند ، به اندازه ای که توجه ما را جلب کنند به 

  :پيش بينی ها
مت حرکت اصلی قي.  زيگ زاگ می تواند برای اندازه گيری حرکات اصلی قيمت به کار رود

حرکات اصلي به جای .  واکنشي در جهت روند اصلي می باشدتبر خالف اصالح يا افزايش قيم
. اينکه بخشی از حرکت قبلی را باز گردند ، از ماکسيمم و مينيمم واکنش قبلی فراتر می رود

بسياری از تحليل گران که از موج اليوت و دنباله هاي فيبوناچي استفاده مي کنند طول پيشرفت يا 
 پنجاه باشد و )اصالح(اگرافت قبلی . افت را با ضرب نسبتي در عقب گرد قبلی پيش بينی می کند 

متخصص فيبوناچي به دنبال ماکسيمم جديدی بر روی پيشرفت بگردد پيش بينی او ممکن است 
 واحد به ابتدای شروع ٨١. باشد) ١٫١۶٨*۵٠=٨١( واحد ٨١ برابر حرکت قبل يا ١٫۶١٨

  . شود تا هدف قيمت به دست آيدپيشرفت اضافه می
  :مثال ها

  ) :ساده(زيگ زاگ
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تنظيم . درصد تغيير قيمت برای زيگ زاگ می تواند از کادر اول به کادر دوم عوض شود

همه حرکات . تنظيم شده است% ١٢ يا ١٢انديکاتور در اين مثال در . درصد است۵٠قراردادی 
 ١٢همه حرکات کمتر از . زاگ توليد می کند درصد يک خط زيگ ١٢قيمت بيشتر يا مساوي با 
 . زيگ زاگ همانند خط ضخيمي در باالی رسم قيمت ترسيم شده است. درصد حذف خواهند شد

  
  W/Retracementزيگ زاگ 
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اين زيگ . شامل نسبت های حرکات قيمت مجاور می باشد w/Retracement   زيگ زاگ
را % ١٢تا همه حرکات قيمت کمتر از . تتنظيم شده اس% ١٢ در عدد IBMزاگ برای مثال 

خطوط نقطه .  مقايسه شده اند٢٠٠٠ تا نوامبر ٢٠٠٠سه جفت حرکت قيمت از ژانويه . فيلتر کند
چين ماکسيمم های مربوط يا مينيمم هاي مربوط را به هم وصل می کند و نسبت بر روی خط نقطه 

 درصد افت قبلی می ۶/١۵۶که  بيانگر پيشرفت است ۵۶۶/١نسبت اول . چين نوشته شده است
  : مرحله محاسبه می شود٣فرمول آن در . باشد

 ٣١/١٢٢-١٠٠=٣١/٢٢:           افت –اول حرکت قيمت  •
  ٩۴/١٣۴-١٠٠=٩۴/٣۴:      پيشرفت –دوم حرکت قيمت  •
 ٩۴/٣۴ ÷٣١/٢٢=۵۶۶/١:            افت / نسبت پيشرفت  •

بر روی چارت مربوطه نمايش داده  ) ٣٧۴/١ و ٣٠٩/٠(محاسبات مربوط به دو نسبت ديگر 
  . شده است
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 فوق IBMماکسيمم فعلی زيگزاگ در مثال . خط نهايي برای زيگ زاگ در معرض تغيير است 
 پايين تر مي آيد با اين حال افت آخری ٣٨/١٠۴ است به علت آخرين افت زيگ زاگ از ٣٨/١٠۴

 ٣٨/١٠۴ از IBMتجاوز کند و % ١٢ اگر افت آخری نتواند از.  درصد کمتر است١٢از حداقل 
و .  کشيده شده است می تواند به ماکسيمم جديد وصل شود٩۴/٨۶فراتر رود بنابراين خطی که از 

خط قرمز در مثال فوق اين فکر را به خاطر مي آورد که اگر . تغيير خواهد کرد) ٣۶٣/٠( نسبت 
IBM خطوط سبز که از . قی می افتد برسد ، چه اتفا١١٠ از سطوح فعلی خود باالتر رود و به

  . کشيده می شود جا به جا می گردد١١٠مينيمم ماه اکتبر کشيده شده اند با خطی که مستقيما  به 
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