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 ی جان مورفياستراتژ

MAP THE TREND 1 
معامله گرانی که در بلند مدت کار میکنند  باید نقشه روند قیمت در دورههاي بلند مدت را زیر نظر داشت مثال

یري از بگیرند وکسانی که کوتاه مدت کار میکنند براي جلوگ باید نقشه چند ساله وروندهاي آن را در نظر
 وهفتگی وروزانه را مد نظر داشته باشند ضرر باید روند هاي ماهانه

دارند مثال کوتاه مدت  باید روي یک روند متمرکز شویم وآن را دنبال کنیم زیرا روند ها مقیاس گوناگونی
 .ومیان مدت وبلند مدت

مانی قصد ورود وخروج داریم از چه معامله گرانی هستیم ودر چه ز ابتدا باید خود را بشناسیم وبدانیم که
انتخاب کنیم وسپس مطمین شویم که در روند صحیح قرار داریمدر این حالت میبایست  وبراساس آن روند را

 خرید وفروش براي ما کامال مشخص باشد نقاط

  بفروشیم rally کرد ودر روند هاي نزولی در وخرید dip در روندهاي صعودي باید در مواقع

ساعتی را زیر نظر داشته باشیم در این راه با نگاه به  نمودار هاي روزانه و وزانه هستیم بایداگر معامله گر ر
 میکنیم طوالنیتر زمان ورود وخروج را بر اساس روند هاي کوتاه تر انتخاب روندهاي

FIND THE LOW AND HIGH OF IT 3 
در نزدیکی خط حمایت وفروش نزدیک ومقاومت را یافت بهترین زمان خرید  در این راستا باید خطوط حمایت

 میباشد خط مقاومت

 قبلی میباشد خطوط حمایت همیشه کمترین قیمت قبلی است وخطوط مقاومت بیشترین قیمتهاي

خط حمایت میگرددو باالترین  پس از شکسته شدن خطوط فوق مثل فنر عمل میکنند وخط مقاومت تبدیل به
 ددقیمت قبلی تبدیل بهکمترین قیمت فعلی میگر

به باال  شکسته شدن خط حمایت این خط تبدیل به خط مقاومت میگرددوپایین ترین قیمت قبلی تبدیل پس از
 ترین قیمت فعلی میگردد

KNOW HOW FAR TO BACKTRACK 4 
 میبایست بتوان میزان تصحیحات وجبرانات را تشخیص داد براي این امر

ه صعود ویا نزول وقتی به انتهاي مسیر میرسد باید ویو یک قیمت در پروس براساس اصول فیبوناچی والیوت
   باشد٪62 ویا ٪50 یا٪38خود را جبران کنداین جبران میتواند  مقداري از حرکت

 را باز گردد یعنی یک سوم مسیر38٪

 یعنی نیم مسیر را باز گردد50٪

 گردد یعنی دو سوم مسیر را باز62٪

 مطالعه کردبا تشخیص این مقادیر میتوان جهت حرکت سهم را 

  فیبوناچی میباشد٪38 تا٪33بهترین زمان خرید در محدوده دوره جبرانی  بنا براین
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DRAW THE LINE 5 
روند صعودي نیاز به دو  رسم خطوط روند یکی ازساده ترین ومهمترین کارهاي تکنیکی است براي رسم

  ر پی باال داریمنقطه پی د نقطه پی در پی قیمت پایین داریم ودر روند نزولی نیاز به دو

را بشکند یعنی روند پایان یافته است ویک روند دیگر  قیمت در میان روند ها باال وپایین میرود ووقتی خطوط
 آغاز شده است

 
FOLLOW THE AVERAGE 6 

به ما میگویند آیا یک روند  میانگین هاي متحرك بصورت واقعی نشان دهندهنقاط خرید وفروش هستند آنها
نقاط را معرفی نمیکنند ولی میتوان تغیرات را درك  اردیا خیر البته میانگین ها بصورت پیشرفتههنوز ادامه د

 کرد

 روزه میتواند نقاط خرید 30و15 روزه و18و9 روزه ویا 9و4متحرك مثال  ترکیب نمودار با دو میانگین
 نماید وفروش را روشن

وهر وقت به سمت پایین قطع  سمت باال نشان خریدهر وقت میانگین کوتاهتر میانگین بلند تر را قطع کند به 
 کند نشانه فروش است

 
LEARN THE TURNS 7 

کمک میانگین متحرك به ما  نوسان نگارها به ما کمک مینند تا بفهمیم بازار در چه شرایطی است ومیتوانند با
  بگویند که یک روند آغاز شده یا به انتها رسیده است

  میباشند 100 تا 0اي و استوکاستیک میباشد که هر دوي آنها در رنج نوسان نگار عمده آر اس  دو

 که منطقه 70خرید وباالي   منطقه فروش زیاد وشرایط30 روزه کار میکنیم وزیر 14براي آر اس آي دوره 
 80 منطقه فروش زیاد وباالي 20روزه وزیر  9 تا 4براي استوکاستیک دوره  .خرید زیاد ووقت فروش است

  نگارها از عالیم اصلی در خرید وفروش است واگرایی هاي نوسان . ید زیاد استمنطقه خر

روزانه مفید است و سیگنال هاي روزانه براي معامله گران لحظه اي  سیگنال هاي هفتگی براي معامله گران
 .است مفید

KNOW THE WARNING SIGNS 8 
  د وفروش بعنوان نوسان نگاروتشخیص نقاط خری «وسیگنالهاي صادره از آ MACD استفاده از

  باالي خط آهسته میرود وهر دوي آنها در زیر خط صفر هستند سیگنال خرید وقتی که خط سریع به

 سریع به زیر خط آهسته می رود وهر دو آنها در باالي خط صفر هستند سیگنال فروش وقتی که خط

 ا دریافت کردهیستوگرام میتوان با سرعت باالتري این سیگنال ها ر MACD توسط

 
TREND OR NOT A TREND 9 

  معامله است یا خیر استفاده میکنیم که آیا بازار در شرایط A D X براي این کار از
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  نشانه قوت یک روند است وسقوط آن نشانه ضعف روند adx صعود

  هانوسان نگار باال میرود باید از میانگین متحرك استفاده کرد ووقتی پایین میآید از adx وقتی

 استفادنماییم در مییابیم که از چه اندیکاتوري adx با در نظر گرفتن مسیر

 
KNOW TO COFERMING SIGNS 10 

 معمالت ومیزان عالقه مندي بازار است وباید توسط اندیکاتورها محاسبه گردد عالیم تایید کننده شامل حجم

زیاد شدن حجم  ها کاهش یابند بدین معنی کهمقدم بر قیمت است یعنی باید اول حجم افزایش یابد تا قیمت حجم
  نشانه گسترش وانتشار معامالت است

هاي جدید وحمایت آنها صورت میگیرد و کاهش عالقه مندي یک زنگ خطر  افزایش عالقه مندي با ورود پول
   روند است براي پایان یافتن

  
 ها بازار آتی ومفاهیم کلیات

 )هاوراق مشتق(تاریخچه شروع معامالت آتی 

 در شیکاگو تولیدکنندگان گندم براي فروش محصوالت خود نیاز به بازاري داشتند تا 1848 در سال

 .معامالت نقدي را انجام دهند یعنی گندم بدهند و پول آنرا ستانند

خود در  شروع به نوعی تعهد جهت دریافت وجه نقد) خریداران(و دالالن ) فروشندگان(کشاورزان  به تدریج
تولیدکننده موافقت نماید  :که را پایه ریزي کردند بدین معنی (Futures) ند و زمینه معامالت آتیآینده گرفت

در این راستا .با قیمت توافق شده بفروشد) تحویل کاال تاریخ(که محصول خود را به خریدار در تاریخ آینده 
 با خبر می شود و این مت کاالوجه خود را دریافت می نماید و دالل نیز از قی کشاورز از قبل می داند که

قراردادها را قبل از  معامله براي هر دو طرف معامله سودمند است این نوع قراردادها به سرعت رایج گردید و
به گندم ندارد، قرارداد خود را به  اگر داللی احساس می کرد نیازي. تاریخ تحویل دست به دست چرخاند

 فردي که گندم را نیاز داشت 

 نیز، تولیدکننده که قصد عدم تحویل گندم را داشت مسئولیت تحویل واقعی گندم را به  مشابه آنمی فروخت،

عرضه و تقاضا در  قیمت قرارداد وابستگی به وضعیت و حرکت قیمت گندم و سیستم.دیگري منتقل می کرد
 .بازار داشت

طرفین معامله که بازار بر خالف نظر ابزاري حمایتی براي  این قراردادها با اندکی تغییرات به سرعت تبدیل به
مثالً در شرایط بد آب و هوا، افرادي که قرارداد فروش گندم منعقد کرده اند،  آن ها حرکت می کرد، تبدیل شد

چنانچه تولید   هستند، قراردادهاي ارزشمند خود را بدلیل کاهش عرضه گندم، نگه دارند، برخالف آن، عالقمند
 این وضعیت معامله گرانی را که  زش قراردادهاي فروش نیز کاهش می یابد بعالوه،مازاد بر تقاضا باشد، ار
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ریسک قیمت گندم و تحصیل سود وارد معامله  قصد خرید و فروش گندم را نداشته و صرفاً بعنوان پذیرش
ذاري معامله در قراردادهاي آتی حالتی بسیار سودمند در سرمایه گ نتیجتاً.شده اند را نیز ترغیب می کند

 کاالهاي دیگر به بازار آتی می شود و زمینه اي را ایجاد می نماید که شکل قراردادهاي داشته و باعث ورود

بنابراین .گیرد  در امریکا شکل می1848در سال  CBOT آتی منظم و قانونمند می شوند و بدنبال آن بورس
یجاد می گردد تا براي قراردادهاي ا بطور اساسی و زیربنایی محلی عمومی براي خریداران و فروشندگان

در شیکاگو باعث رونق  CBOT قراردادهاي آتی و موفقیت بورس شهرت.سلف و آینده خود مذاکره نمایند
تا کاالهاي معینی را بر اساس ساختار بومی کشورها پایه ریزي و معامله  بازارهاي محلی دیگر گردید

 یستم همانطور که سیستم حمل ونقل و ارتباطات رونقدر اوایل قرن ب.را تسهیل نماید قراردادهاي آتی

بصرفه و  بیشتري یافت،انبارهاي مرکزي نیز در بازارهاي اصلی براي توزیع کاال ها بصورتی مقرون
گرفتند ولی مادامیکه بازار آتی  کاالهاي کشاورزي بطور وسیع تري مورد معامله قرار.اقتصادي ساخته شدند

 .باشد، قابل توجه می باشد  فروشندگان زیادي داشتهبراي هر کاالیی خریداران و

  :(Derivatives) اوراق مشتقه

دارایی .گیرند می) دارایی پایه(قراردادهاي مالی اطالق می شود که ارزش خود را از کاالي فیزیکی  به آن نوع 
 هر نوع دارایی صنعت ساخت و ساز یا پایه می تواند به شکل سهام، کاال، بورسهاي خارجی، نرخهاي بهره،

 .دیگر باشد

 :مشتقه اصلی مورد معامله قرار می گیرد بطور مشروح امروزه چهار نوع اوراق

 .مختصراً مورد بحث قرار خواهد گرفت ،(Forwards) قراردادهاي سلف          -

 .مشروح بحث خواهد شد ، بطور(Futures) قراردادهاي آتی          -

 .به آن اشاره خواهد شد ، بطور مختصر(Options)ار معاملهقراردادهاي اختی          -

 .نمی باشد ، فعالً مورد بحث ما(Swaps) قراردادهاي معاوضه          -

 .هستند قراردادهاي مشتقه فوق هم در بورس و هم خارج از بورس نیز قابل معامله

  :بورس

 .فروشندگان است بعنوان مکانی مرکزي براي خریداران و

تمام کسانی که وارد بازار می شوند  ها در بورس به شکل استاندارد بوده و قیمتهاي مربوطه برايقرارداد
مستمر توسط کارگزارانی که از طرف مشتریان خود،  قیمتهاي بورس به شکل سیستم حراج.یکسان است

ش وسیع قیمت این سیستم حراج منجر به ایجاد و پذیر.تعیین می گردد شرکتها یا خودشان فعالیت می کنند،
 .معروف است کشف قیمت کاالي مورد معامله گردیده و به مرجع در خصوص

 .هستند کنندگان در قرارداد آتی با مشخصات کیفی، کمی و شرایط تحویل یکسان کاال روبرو تمام شرکت
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 وظیفه بورس کاال

 ت معامالتی توصیه خاصیموقعیت معامالتی تعیین نمی کند و به افراد نیز به داشتن موقعی بورس براي خود

تمام بورسها داراي .نماید مسئولیت بورس این است که بازار معامالت آتی را سالم و نظام یافته.نمی کند
معامالتی افراد باخبر هستند اعضایی که قوانین بورس  قوانین منظم و مدون می باشند و از هویت و موقعیت

 .اي دیگر خواهند شدمشمول مجازاته را بهم بریزند، متحمل جریمه یا

 (OTC) معامالت فرا بورسی

معامله جایگزین است که به شبکه معامله گرانی که بطور حضوري با یکدیگر  معامله فرابورسی نوعی از
معامالت مذکور  .کنند اطالق می شود و از طریق تلفن، امپیوتر با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند مالقات نمی

تمام .میان بازارسازان تلقی گردد نجام شده و نیز می تواند بعنوان ابزارهاي رایجاغلب بین مؤسسات مالی ا
. گران رخ دهد به آن استناد شود سخنان معامله گران پشت تلفن ضبط می شود تا چنانچه اختالفی بین معامله

ا بدلخواه ر (OTC) معامله شده در بازارهاي فرا بورسی خریدار و فروشنده می توانند نحوه قراردادهاي
 .شرایط قرارداد عیناً مشابه آنچه در بورس عمل می شود، تعیین گردد خود در آورند، لذا نیازي نیست

 (OTC) انواع بازارهاي فرا بورسی  

 :بورسی وجود دارد در دنیا سه نوع بازار فرا

   :بازار معامالتی سنتی -1
 معامله گران قیمتهاي. فروش خود را اعالم می کنندبعنوان بازار ساز، قیمت خرید و در این بازار معامله گران

طریق سایتهاي  خود را پیشنهاد داده و قیمت قابل اجرا از طریق تلفن مذاکره شده و یا برخی اوقات از
شده زیرا دو طرف معامله از قیمتی  این گونه معامالت بنام معامله دو طرفه خوانده. مخابراتی اعالم می شود

 .می گردند نی توسط تلفن ارائه میشود، مطلعکه در یک مقطع زما

 :بازار معامالتی الکترونیکی -2

معامالت الکترونیکی در بورس است ولی به این دلیل بازارهاي فرابورسی خوانده می  این بازار تقریباً شبیه
 .ی باشدشفاف م که از استاندارد کمتري برخوردار و فاقد قرارداد طراحی شده و فاقد معامالت مشتقه شود

 :بازار معامالتی بهینه -3

دو بازار پیشین بوده و معامله گر بر اساس آنها به معامالت الکترونیکی می  بازار معامالتی اخیر ترکیبی از
معامله گر در این  . می رساند معامله گر قیمت خرید و فروش خود را انحصاراً به اطالع فعاالن بازار .پردازد

 .ریسک اعتباري در بازار به او برمیگردد معامله در هر قرارداد عمل کرده لذا نصفشکل معامله بعنوان طرف 

 سلف، قرارداد آتی، اختیار معامله تعریف قرارداد

  :قرارداد سلف

 منعقد می شود و به منظور خرید یا فروش یک  قرارداد سلف، توافقی است بین دو طرف که خارج از بورس
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دو طرف هنگام امضاء قرارداد تعیین می گردد و جزء قدیمی ترین  مت مورد توافقدارایی در تاریخ آینده با قی

 .قراردادهاي مشتقه تلقی می شود و ابتدایی ترین

 :قرارداد آتی

معین  توافقی است بین دو طرف که در بورس منعقد می شود و به منظور خرید یا فروش مقداري قرارداد آتی
هنگام امضاء قرارداد   زمان مشخصی در آینده با قیمت مورد توافقو با کیفیتی مشخص از یک دارایی در

 .تعیین می گردد

 :معامله قرارداد اختیار

  : این قرارداد دو طرف دارد

 :و قرارداد آن عبارتست از معامله خریدار اختیار -1

ی مشخص و در زمان) کاال(جهت خرید یا فروش یک دارایی پایه  قراردادي است که به دارنده آن حقی را
 .اینکه اجباري در معامله داشته باشد را می دهد قیمتی معین در آینده بدون

 : و قرارداد آن عبارتست از معامله فروشنده اختیار-2

تقاضاي اجراي تعهد فروشنده را بنماید، فروشنده موظف به اجراي تعهد و  قراردادي است که چنانچه خریدار
 . باشدبه خریدار می) کاال) فروش دارایی

از خریدار دریافت می ) Premium (بنام حق بیمه معامله پشتوانه قیمت فروشنده اختیار مبلغی را بعنوان
 .کند

 :بازارهاي نقدي و آتی تفاوت بین

می گیرند، گرچه دو بازار فوق از یکدیگر مجزا هستند ولی  کاالها در دو بازار نقدي و آتی مورد معامله قرار
کاالها بصورت نقدي و بر اساس مذاکره در بازار نقدي که عموماً بازار . هستند م مرتبطبهرحال به شکلی با ه

 معامله واقع شده را  نوعاً قراردادها نیاز به تحویل واقعی کاالي مورد.است، خرید و فروش می شوند واقعی

زمان مشخصی تعیین فوري و یا در آینده  مطرح می کنند، بعالوه ممکن است در بحث تحویل، اشاره به تحویل
دارایی پایه را بر اساس توافق نامه اي که به قراردادي استاندارد  بهرحال بازار آتی ها، خرید و فروش.گردد

 نموده و به کاالیی مشخص اشاره گردیده و بدین معنی نیست که قطعاً کاالي فیزیکی رد و تبدیل شده، تسهیل

تاریخ تحویل بسیار مشخص  یت کاال، کمیت کاالي قابل تحویل ومبناي قرارداد آتی در ارتباط با کیف.بدل شود
فوري کاالیی نمی کند مگر اینکه نتیجه قرارداد به  مع الوصف بازار آتی خود را درگیر انتقال مالکیت.است

بازارهاي آتی بدون در نظر گرفتن اینکه فردي صاحب کاالي تحت تملک  بنابراین در. تحویل کاال ختم گردد
 نحوه پرداخت وجه در بازارهاي کاالیی که .قراردادها قابل خرید و فروش می باشند  یا نباشدخود باشد

در هندوستان پرداخت  می شود در هر کشوري فرق دارد مثالً معامالت در آنها بصورت نقدي یا سلف انجام
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بین خریدار و فروشنده اینگونه پرداختها توافق  روز طول می کشد و11 روز و تحویل کاال نیز 11وجه کاال تا 
 اي اتفاق افتد و منجر به عدم تحویل کاال گردد، خریدار و فروشنده بطور  چنانچه عوامل پیش بینی نشده.است

تسویه مالی  در بازار معامالت آتی مبتنی بر.را فیصله داده و با یکدیگر تسویه نقدي می کنند توافقی موضوع
که پشتوانه تحویل کاال در آن  براي آینده است، بر خالف بازاريکه یکی از هدفهاي آن خرید و فروش کاال 

پوشش (که شامل هج کردن  "مدیریت ریسک" است، معامله روي قرارداد آتی بر اساس و هدف
لذا اکثراً چنین قراردادهایی پیش از تاریخ سررسید قرارداد تسویه . می شود استوار گردیده، انجام)ریسک

 .ه تحویل کاال منجر می گردندخیلی بندرت ب مالی شده و

که بازیگران کلیدي بازارهاي آتی بوده، بدنبال  (Speculators) سرمایه گذاران و سوداگران ریسک پذیر
هستند تا از حرکت قیمتها سود ببرند و چندان عالقه اي به تحویل گرفتن یا تحویل  شکار اینگونه قراردادها

 .کاالي موردمعامله ندارند دادن

معامالت آتی  به تفاوت در قیمتهاي یک کاال در معامالت نقدي در مقایسه با (Basis) پایه و مبنا اصطالح
  .مربوط می شود

 اشاره به قیمت قیمت آتی کاالي حقیقی موجود در بازار در حالیکه یعنی قیمت واقعی یک قیمت نقدي

 .قراردادي دارد که در بازار آتی ها معامله می شود

آتی ها متفاوت هستند ولی به علت وابستگی آنها به یکدیگر تمایل به حرکت   قیمتهاي نقد وگرچه بطور اساسی
آتی و  به هم دارند و بدون توجه به شرایط بازار بدلیل اهداف این قراردادها قیمت معامالت موازي نزدیک

قیمت آتی ها با قیمت شدن  در راستاي نزدیک و نزدیکتر. نقدي تمایل به یکسان شدن در تاریخ سررسید دارند
  با یکدیگر را نشان می دهند و این فرایند تشابه نقدي هر دو مدل قیمتها تمایل به نشان دادن کمتر شدن تفاوت

 معروف است به گونه اي که هر (Convergence) قیمتها تالقی یا یکسویی قیمت آتی ها با قیمت نقد بنام

 قدر قرارداد 

 .نمایان می سازد  می شود، در واقع قیمت قرارداد نقد راآتی ها به تاریخ انقضاء نزدیک

 جهان تفاوت بین قرارداد آتی ها و سلف در

در بورسهاي جهانی مورد نظر است و  خواننده گرامی التفات فرماید که مباحث مطرح شده به شرح زیر نوعاً
 :نیستهمسویی کامل برخودار  با آنچه در بورسهاي کاالیی کشور ما جریان دارد، از

 :مکان معامله -1

قرارداد آتی و سلف این است که قرارداد آتی ها در بورس ها معامله شده ولی  عمده ترین تفاوت بین دو
بورسی  در بورسها معامله نمی شوند، بنابراین قرارداد سلف بنام قرارداد فرا (Forward) سلف قرارداد

 .اطالق می گردد
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 :اندازه و حجم قرارداد -2

حجم و مقدار توسط بورس شکل استاندارد پیدا نموده، در حالیکه قرارداد سلف طبق  آتی ها از نظرقرارداد 
 .دلخواه خریدار و فروشنده تعیین می شوند شرایط

 :شفافیت قیمت -3

 ها بعلت اینکه در بورس عرضه می شوند قیمت از شفافیت کامل برخوردار است، در حالیکه در قرارداد آتی

از شفافیت  ف بعلت عدم معامله در بورس و عدم اعالم قیمت در حضور عموم معامله گراندر قرارداد سل
 .برخوردار نیست

  :هزینه معامالتی -4

مستقیم باالست و هزینه هاي غیر مستقیم پایین است ولی در قراردادهاي سلف  در قرارداد آتی هزینه هاي
 .است موضوع برعکس

 :دهارزش موقعیت باز و نیاز به سپر -5

معامالتی افراد بطور روزانه پس از اختتام معامالت محاسبه شده و معروف به  در قرارداد آتی ها موقعیت باز
 است ولی در قرارداد سلف بحثی از تعیین موقعیت (Mark To Market) کردن حساب مشتري روز آمد

 .معامالتی روزانه افراد و به روز رساندن حساب مشتري بعمل نمی آید

  (Liquidity) اوانی و روانی داد و ستدفر -6

معامله می شوند به سهولت دست به دست چرخیده و قابل معامله مکرر  قرارداد آتی ها بعلت اینکه در بورسها
 .قراردادهاي سلف ماهیت خاصی داشته و به سختی قابلیت چرخش معامالتی دارند هستند، در حالیکه

 :عامل جایگزین در هنگام ریسک -7

 پایاپاي نقش و عامل تسهیل کننده و جایگزین ل امنیت و سالمت در تمام قراردادهاي آتی، اتاقبدلی

(Novation) در قراردادهاي سلف چنانچه نزاعی میان خریدار و فروشنده  را ایفاء می نماید، در حالیکه
 بوجود آید، هیچگونه 

 .باالست ید، هزینه آن بسیاربراي حل مشکل وجود نداشته و اگر چنین شرایطی پیش آ جایگزینی

 :قوانین و مقررات-8

نظم و مقررات هستند در حالیکه قرارداد سلف بعلت عدم  معامالت آتی ها در بورس داراي برخورداري از
 .عاري هستند عرضه در بورس از نظم و مقررات

 :پرداخت و تسویه -9

 است ولی معامالت عموماً در سررسید تسویه صورت نیاز از الزامات در قرارداد آتی ها، گرچه تحویل کاال در
افراد  معامله غالباً در پی دریافت سود هستند تا تحویل کاال، برعکس در قراردادهاي سلف نقدي شده و طرفین

 .عموماً بدنبال تحویل گرفتن کاال هستند

 نوع تحویل -10
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کیفیت، کمیت  رد تحویل کاال شامل رعایتها چنانچه قرارداد منجر به تحویل کاال گردد، استاندا در قرارداد آتی
موضوع فوق منتفی بوده و  باید کامالً مطابق با شرایط بورس انجام گردد، در حالیکه در قرارداد سلف

 .اجرایی بورس اجرا می شود بصورت توافق دو طرفه و عاري از پشتوانه هاي استاندارد

 )پوشش ریسک(هجینگ 

 هجینگ مفهوم

موقعیت معامله گر در بازار نقدي   یک موقعیت معامالتی در بازار آتی ها برخالفمنظور از هجینگ داشتن
است و هدف حضور او در بازار آتی ها کاهش یا محدودنمودن ریسکهایی است که ناشی از تغییرات قیمت 

 .بوجود می آید

  :دو پایه اي است یعنی اینکه عمل هجینگ یک فرایند

نقدي به تاریخ آینده داشته باشد او با ورود خود در  یی را در بازاراگر یک هج کننده قصد خرید کاال)1
 .خود را کاهش داده یا محدود می نماید قرارداد آتی ها ریسک قیمت خرید

در بازار نقدي براي آینده داشته باشد او هم اکنون قرارداد  اگر شخص هج کننده قصد فروش کاالیی را )2
 با فروش قراردادآتی ها ریسک قیمت فروش خود را کاهش داده یا محدود هنگام آتی را می فروشد و در این

 .است نموده

 هدف از استراتژي بکار گیري هجینگ چیست؟

 جلوگیري و مصونیت در مقابل رشد هزینه مواد اولیه )1

  انبار با قیمت کمتر جایگزین نمودن موجودي )2

  یندهآ حمایت از فروش محصوالت تولیدي بدون پشتوانه در )3

 نقدي یک کاالیی که اخیراً به یک  لذا عمل هجینگ به منظور ایستادن و مقاومت در برابر افزایش قیمت در بازار

فروش یک کاال به صورت قیمت . خریداري نشده است قیمت مشخصی فروخته شده ولی هنوز مانند آن کاال
اگر کاالیی را هنوز در . نده عملی رایج استواردکنندگان و تحویل آن در آی توافقی فعلی بین صادر کنندگان و

می تواند  ولی همین عمل. نداشته باشیم تحویل آن کاال در آینده بصورت عادي ضمانت اجرایی ندارد اختیار
اولیه یا کاالي ساخته شده براي  در بورس اتفاق افتاده و تجار و واسطه ها تعهد رسمی مبنی بر تحویل مواد

خود بدهند حتی اگر کاالیی را در حال حاضر در اختیار  وافقی امروز را به طرف معاملهتاریخ آینده با قیمت ت
کارخانه فوالد مبارکه تصمیم به فروش ورق گرم براي تحویل چندماه بعد دارد ولی  براي مثال.نداشته باشند

اولیه براي او در آینده  دمواد اولیه به اندازه کافی براي تولید ورق گرم ندارد و نیز نمی داند قیمت موا فعالً
 .چقدر تمام خواهد شد

از افزایش قیمت می تواند به بورس فلزات مراجعه نموده و به میزانی که  فوالد مبارکه براي اطمینان و رهایی
 قراردادهاي آتی خریداري نموده و قیمت فروش ورق گرم آینده خود را به قیمت مورد نظرش نیاز دارد

هاي تولید و غیره قیمت   فوالد مبارکه قیمت مواد اولیه را می داند و با افزودن هزینههم اکنون. تضمین نماید
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بدون خرید قراردادهاي آتی در بورس به دنبال  چنانچه فوالد مبارکه.ورق گرم را می تواند محاسبه نماید
له قرارداد آتی ها به مواد اولیه آسیب پذیر خواهد شد ولی با معام خرید مواد اولیه برود بخاطر افزایش قیمت

 .دهد بورس در واقع اثر افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه هاي خرید را کاهش می میزان نیاز خود در

 یک مثال فرضی براي هجینگ

 .در بازار نقدي و هم آتی ها قیمتها رو به کاهش هستند در این روش معامله، هم

 کیلو 2000ل بعنوان واسطه گر در صدد فروش یک شرکت واسطه فروش کاب 1386فرض کنید در فروردین 
کابل فروش در نظر دارد بمنظور . تومان در بازار نقدي وارد شده است 5700 مس به قیمت هر کیلو

کابل  نجات از افزایش قیمت مس در ماه بعد یعنی اردبهشت هم اکنون خرید را انجام دهد، لذا جلوگیري و
ماه خرداد به قیمت هر کیلو  براي)هر کدام هزار کیلو ( رداد آتی مس فروش وارد بازار آتی می شود و دو قرا

 دو 85کابل فروش در اردیبهشت ماه . کند  تومان خریداري می5700 تومان بر خالف قیمت نقدي 5800
در بازار نقدي خریداري می کند و در حقیقت موقعیت باز خود   تومان5800قرارداد به قیمت باالتر هر کیلو 

معامله .  تومان می باشد را خنثی می کند5900بورس در خرداد ماه به قیمت  رید قرارداد آتی دررا که خ
برداشته   تومان براي هر کیلو در معامله آتی هاي خرداد ماه براي معامله گر در100معادل  مذکور سودي

ین با عمل هجینگ بنابرا.است  تومان ضرر در معامله نقدي براي او داشته100است و از طرفی هر کیلو 
  .تثبیت کند  تومان5700توانست قیمت مواد اولیه را با هر کیلو 

 فروش آتی ها از جایگاه هجینگ

گري  طریقه هجینگ به معنی فروش قرارداد آتی وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که معامله فروش به
 بخواهد 

 .موقعیت نقدي خود را در بازار تثبیت نماید

از جایگاه هجینگ را مورد استفاده قرار می دهند تا در بازار نقدي کاال موقعیت  راتژي فروشافراد زیر است
  :از نظر قیمت براي خود کسب نمایند معکوس

  معامله گران )1

  کنندگان مصرف )2

  واسطه هاي تولیدي )3

 :است اهداف آنان نیز به قرار زیر

 .نمایند ی و حمایتاز قیمت محصوالت و تولیدات ساخته شده پشتیبان)1

  حمایت از موجود انبار در مقابل نابسامانی قیمت در آینده)2

 آینده حمایت از قیمتهاي تولیدات احتمالی محصوالت ساخته شده در)3

 ( Hedgers )فروشندگان در قالب هجرها

دارند، می  لواحدهاي تولیدي مانند کارخانه مس شهید باهنر که به کاالهاي نیمه ساخته نیز اشتغا تجار و
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کمتر از آنرا در بازار آتی ها به  توانند موجودي انبارهاي کاالهاي بازار نقدي را گرفته و به همان میزان یا
نقدي و فروش در بازار معامالت آتی ها گفته می  فروش رسانند و به چنین کاري خرید در بازار معامالت

 .شود

ه در انبار مس دارد و یا اینکه آنها را براي تاریخ موجودي فروخته نشد فرض کنید یک تاجر مس مقداري
 فروخته است با نگهداري موجودي انبار هم تاجر و هم کارخانه مس شهید باهنر هر دو می تحویل آینده

خود را با  توانند خریدهاي خود را در بهترین زمان و فرصت ممکن انجام داده و هزینه هاي معامالتی
رابطه با نگهداري موجودي  سود و منافع دیگري که براي مس شهید باهنر در. دمعامالت کمتر پایین بیاورن

از طرفی چون تاجر دارنده . تولید دوري می کند انبار متصور است این است که از ورود و انجام بی مورد در
صورت نگران خواهد شد و او با معامله فروش در بازار آتی ها ب کاالست، از اینکه قیمت کاال کاهش یابد

 نتیجه این خواهد شد که اگر قیمت کاال در بازار.که دارد مشکل خود را حل می کند هجینگ به میزان کاالیی

 .ضرر، سود خواهد برد نقدي کاهش یابد تاجر در این بازار ضرر می کند ولی در قرارداد آتی ها معادل همان
به فروش می رساند، همزمان با خرید مجدد  وقتی تاجر موجودي انبار خود را با قیمت کمتري در بازار نقدي

جلوي ضرر خود را می گیرد و سود حاصله تاجر در قرارداد  یک قرارداد در بازار آتی ها به قیمت ارزانتر
 .است که در بازار نقدي براي او اتفاق افتاده است آتی ها تقریباً معادل ضرري

  مثال فرضی

 تی هر دو کاهشی هستندقیمت نقد و آ فروش به روش هجینگ وقتی که

 کیلو   کیلو مس در بازار نقدي به قیمت هر2000 مقدار 1385سیم و الکی فارس در فروردین ماه  کارخانه

و الکی فارس در نظر دارد از  کارخانه سیم. تومان بعنوان مواد اولیه تولید کابل برق خریداري می کند5700
 سازد جلوگیري کند، لذا 1385فروش در سال  ابل آمادهکاهش قیمت مس تا هنگامی که آنرا براي تولید ک

 به 1385مس بصورت قرارداد آتی ها براي تحویل خرداد   کیلو2000کارخانه سیم و الکی فارس مقدار 
 تومان 5700 هر کیلو  فروشد در مقابل او قیمت نقدي مس در بازار  تومان می5800قیمت هر کیلو 

  کیلو کابل مسی آماده را به قیمت پایین هر کیلو2000اردیبهشت ماه و الکی فارس در  کارخانه سیم.است

 5700کیلو  تومان در بازار نقدي می فروشد و قرارداد خرید مس خود را در بازار آتی ها که هر 5600
تومان در قرارداد آتی ها براي  100 در نتیجه معامله فوق سودي معادل هر کیلو .تومان بود خنثی می نماید

معامله نقدي براي او اتفاق افتاده است ولی بنحوي از   تومان در100شته و نیز ضرري معادل هر کیلو او دا
 .حمایت گردیده است ) 5700کیلو  هر( قیمت محصول تمام شده او 

  )  Basis( فروش هجینگ به حالت ریسک مبنا

هنگام موقعیت  افراد هج کننده درافزایش می یابد  Basis قیمت آتی ها بیش از قیمت نقد بخاطر بزرگی وقتی
کمتري می برند و از طرفی  فروش آتی ها با ضرر بیشتري روبرو می شوند و در معامله نقدي نیز سود

یابد و شخص هج کننده در موقعیت معامالتی  کم، قیمت نقدي بیش از قیمت آتی ها افزایش می Basis بخاطر
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 .تباط با موقعیت معامالتی نقدي سود بیشتري می بردار آتی هاي خود با ضرر کمتري روبرو شده و در

 :با جابجایی قراردادهاي آتی ها کسب سود هج کننده

 شخص هج کننده بیشتر از تاریخ انقضاي قرارداد آتی ها باشد  است یک.چنانچه دوره زمانی مورد درخو

د بدین معنی که موقعیت فعلی موقعیت فعلی را با یک موقعیت جدید دیگر جابجا نمای شخص هج کننده می تواند
 .نماید مختومه نموده و همزمان یک قرارداد آتی جدید را با تاریخ انقضاي بیشتري تعویض را

 ماه آینده 6شده اي که  اگر شخصی بخواهد ریسک معامالتی خود را بخاطر سقوط قیمتهاي محصول ساخته
دیگر سیال و روان می شوند را کاهش داده یا  هباید فروخته شود و نیز چنانچه قراردادهاي آتی ها تا دو ما

موقعیت معامالتی فروش خود را تا تاریخ مورد نظر که فروش واقعی  محدود نمایداو در این حالت می تواند
 هر بار که موقعیت معامالتی شخص هج کننده قابل تغییر می شود،.  بار عوض نماید3را  کاال اتفاق می افتد

 .شود داشته ولی هر بار نیز ریسک قیمت او محدود یا کاهش داده میامکان ریسک مبنا وجود 

مس بعنوان مواد اولیه براي ساخت   کیلو10000 یک شرکت کابل سازي 1385در فروردین ماه  :مثال
 .خریداري می کند  تومان5700محصول از بازار نقدي به قیمت هر کیلو 

اولیه تا هنگام آماده نمودن محصول   قیمت موادشرکت کابل سازي تصمیم دارد خود را در مقابل کاهش
 10000بنابراین شرکت کابل سازي در همان فروردین ماه  .براي فروش در مهرماه سال جاري مصون نماید

 تومان می فروشد و قبل از تاریخ 5725آتی ها به تاریخ خرداد ماه به قیمت  کیلو کابل مسی بصورت قرارداد
 5675کیلو  ر می افتد که موقعیت و پرونده هاي معامالتی خود را به قیمت هرقرارداد به این فک انقضاي

سازي تصمیم می گیرد که  در خردادماه شرکت کابل.  تومان ببندد50تومان یعنی با سودي معادل هر کیلو 
  تومان5650قراردادهاي آتی ها به قیمت هر کیلو   کیلو کابل مسی به صورت10000براي تاریخ مرداد ماه 

 تومان 5740نیز قبل از تاریخ انقضا با یک معامله معکوس به قیمت  را بفروشد و او پرونده مرداد ماه را
کابل   کیلو10000شرکت کابل سازي در مرداد ماه ) تومان90با ضرري هر کیلو ( بندد  خریده و آنرا می

آتی ها می فروشد و  قرارداد تومان بصورت 5750مسی را براي تحویل در تاریخ مهرماه به قیمت هر کیلو 
با سودي هر (  تومان می خرد 5650کیلو  به قیمت هر) مهرماه  (  این قرارداد را نیز قبل از تاریخ سررسید

 تومان در هرکیلو بدست 60شرکت کابل سازي سودي معادل  در معامله آتی هاي فوق )  تومان100کیلو 
 تومان در بازار نقدي بفروشد بنابراین هر کیلو 5625کیلو کابل مسی را هر  آورده است و چنانچه این شرکت

  .متضرر شده است  تومان75

عمل جابجایی موقعیت هجینگ در  بنابراین شرکت کابل سازي ترتیبی اتخاذ نمود تا ضرر خالص را با
  . تومان کاهش یابد15 ماه هر کیلو به 6معامالت طی 
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  تحلیل معکوس
 

  1تحلیل معکوس 

  کتمبانی حر

 
  .... ترس، تصمیم عجوالنه،تحلیل اشتباه، استاپ الس و کال مارجین، طمع،

  کننده چه چیزي هست ؟ این کلمات براي شما تداعی

باعث ضرر خود شده ایم را به خاطر میاوریم  همهء ما زمانهایی را که با تحلیل اشتباه و تصمیم نادرست
 گوناگون مواجه شده ایم و از خود پرسیده ایم ایراد سواالت مواقعی که پس از اشتباه در ذهن خود با

انجام نشده است ؟ و مشکل چیست ؟ و پس از این سواالت با تحریک شدن آستانهء  کجاست ؟ چه کاري کامل
ولی باز  ذهن، بوسیله مطالعه، تجربه و سوال هاي گوناگون سعی در برطرف کردن مشکل گرفته ایم تحریک

اشتباهی یا اونقدر پوست  در چنین سیکل.  باال و ضررهاي مکرر گرفتار شده ایمهم در همان ورطهء مشکالت
با هرچی بورس بازي خداحافظی میکنیم و میگیم  کلفت میشیم که دوباره سراغ یک راه اشتباه دیگه میریم و یا

  !!! که این کاره نیستیم

تحلیل و  ه ابتدا صورت مسئله خوبراه حل چیست ؟ براي پیدا کردن جواب هر سوالی نیاز هست ک به راستی
  آیا ما صورت مساله را درست درك کرده ایم ؟... تفهیم بشه

 دوره هایی که ارزش گذاري ارزها بر. گران با تاریخچه و سیر تکاملی فارکس آشنا هستند اغلب معامله

ارزها نسبت به   شناورسازي1971اساس پوند بود، سپس دالر، پشتوانه سازي دالر به طال و سپس از سال 
کمتر جایی از این تقسیم بندي  خود این دورهء آخر به دو قسمت از لحاظ ماهیت تقسیم میشه که... یکدیگر

  .صحبت شده

 1991تا قرارداد حدود سال  Smithsonian Agreement داد  بعد از قرار1971فصل اول ما بین سالهاي 
 Smithsonian بعد از قرارداد.  تا به حال91سالو دورهء دوم از  Maastricht Agreement و قرارداد

Agreement بازار  ایجاد شناوري ارزها مقابل یکدیگر در اغلب کشورهاي با اقتصاد آزاد در ابتدا حرکات و
سنگینی حرکت می کردند و اگر  بسیار نشاءت گرفته از دوران قبل خود بود، ارزها در مقابل یکدیگر معموال به

به وجود می آمد حرکت جهت دار با روند آرام  یاسی در یکی از کشورهاي ارزهاي اصلیدلیل اقتصادي یا س
صرافان بین (دوره بازار بازیگران کوچک بسیار کمی داشت با این که در این. و پیوسته دنبال می شد
 اده از ماهیتاما همین تعداد کم با استف) درمعامالت ارز و در کل معاملگران غیر بانکی المللی،بازرگانان فعال

مخصوصا معاملگران  به نسبه آسان بازار براي پیشبینی روند آینده به سودهاي بسیار زیادي دست یافتند
میشناسم که در همین دوران به سودي  به شخصه کسی رو.( میالدي90کشورهاي تازه استقالل یافته دهه 

  ) میلیون مارك از فارکس دست یافته40بیش از 
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مسائل مالی، بانکی و   و نقطه نظر تمرکز حزب وي بر روي92دن دولت کلینتون در سال اما با روي کار آم
کم کم ماهیت تبادالت ارزي رو به  اوضاع داخلی ایاالت متحده، با اتخاذ سیاست هاي جدید و متفاوت

با . بودیمشاهد بازاري یکسو، آسان، و قابل پیش بینی ن دگرگونی نهاد و با مداخله بانک هاي آمریکایی دیگر
 این تغییر 96بسنده می کرد اما بعد از سال  Intraday تنها به بازه هاي زمانی این که این دخالت در ابتدا

بلکه اغلب  به بازه هاي بزرگ تر نیز کشیده شد و نه تنها دیگر ارزهایی که یک طرف آنها دالر بود ماهیت
 بازار 96از سال . ارزها شدند ي نامتجانس کلیهجفت ارزهاي اصلی نیز با پیروي از این رویه باعث شناور

  :کلی ماهیت جدیدي از خود به نمایش گذاشتند فارکس و در راس آن ارزهاي اصلی با پیروي از سه فاکتور

  اقتصادي و سیاسی دو کشور جفت ارز مربوطه حرکت بر اساس مبانی و عوامل.1

  سرمایه به سوي قدرتمندان بازارو جریان کلی  تالش براي منتفع نشدن آسان سوداگران.2

  زمانی گوناگون ایجاد حرکات متعادل براي بازه هاي.3

 
می باشد در این ) به عالوه تکنیکال(فاکتور اول  با این که بیشتر مباحث مطرح شده در فارکس تنها مربوط به

ت ذره اي از ضرر  هست تا شاید با دیدي متفاو3 و 2فکتورهاي  سري مقاالت سعی در کمک بیشتر به درك
  بازار کم شود هاي دوستان ایرانی در این

  2تحلیل معکوس 

  جنگ منافع

 
اند این  حال در بسیاري از کتابها، سایتها، فروم ها و منابع اطالعاتی در ذهن ما ایجاد کرده آن چیزي که تا به

کننده عرضه و تقاضا نیاز  بر اساس عرضه و تقاضا تغییرات قیمتی میابد و تعیین% 100هست که هر بازاري 
این ماهیت  OTC (Over the counter)هاي به کاال، ماده یا سهام مربوطه می باشد در حالی که در بازار

معموال . تنها بر مبناي منافع بازیگران بازار تعریف می شود معناي خود را از دست داده و تغییرات قیمتی
براي اغالمی که عرضه و تقاضاي زیادي دارند  CFD(Contract for difference) (بورسهاي(بازارهاي

سوي  آیند تا از ایجاد حباب قیمتی به علت تقاضاي زیاد در برهه هاي خاص جلوگیري شود و از به وجود می
 OTC ماهیت بازارهاي دیگر با بازار سازي در مواقع بحرانی از سقوط شدید قیمت جلوگیري شود اما همین

علت براي این بازارها به صورت  در مواقع بحرانی خطرناك باشد و به همینمیتواند  CFD تحت لواي
گردد تا در مواقع بحرانی این جریان هاي قدرت  ناملموس بازارسازها و سوداگرانی نادیده پیش بینی می

پس . عوامل پیش بینی نشده تاثیر گذار بر قیمت جلوگیري کنند مانند سوپاپ اطمینان از ایجاد مشکالت و
، این سوال پیش CFDپیش از آغاز به کار هر نوع بازار) باالنسرها(سوداگران لوم شدن علت وجودي اینمع

در بازار  منافع این سوداگران در چیست و آنان که در مواقع بحرانی مجبور به تقبل هزینهء بحران می آید که
بورسی بزرگ در سالهاي  يهستند چه چیزي باعث پایداري و ماندگاري آنان می شود؟ بعد از بحران ها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.ertebat.biz
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://abcbourse.ir/


 

 - 16 - 

 www.ertebat.biz                                                                           فارکس پیشرفته             

بازار قابل اعتنایی واجب است باعث شد   این ایده که وجود چنین وزنه هاي تعادلی براي هر1930دههء 
مراکز اعطا شود و پیرو این قدرت ناملموس اعطا شده به  قدرت نانوشته اي از سوي سیاست گذاران به این

دف را در مقابل بحران ها، مشکالت و تغییرات شدید قیمت آنها هم بازارهاي ه ایشان در مقابل جریانهاي عام،
عرضه و تقاضاي  بیمه می کردند در عین حال این اجازه را میافتند تا در مواقع مورد نیاز با ایجاد به نوعی

بازیگران کوچک (ندارد که عامه مردم براي آنان فرقی وجود. کاذب بازار را به سمت دلخواه خود سوق دهند
دارند بلکه تنها وظیفه ایشان ایجاد عرضه و تقاضا ) بورسی(هدف چه نظري بر روي بازارهاي) ارو زیاد باز

 به عقیده آنان احتمال این که عامهء مردم در مواقع. خودشان می باشد نه دید عامه مردم بوسیله کارشناسان

باید براي چنین   قبلبحرانی به خاطر منافع شخصی اشتباه تصمیم بگیرند بسیار زیاد هست بنابراین از
  .مواقع بحرانی بازار داشتند و دارند مواقعی فکر میشد و این سوداگران دقیقا حکم نوعی بیمه را براي این

دیگر نقاط جهان بارها اعالم شده ولی با شدت تمام از سوي  با این که این فرضیه سالهاست در آمریکا و
دف مردود اعالم شده تا مبادا مردم و سرمایه گزاران گیرندگان اصلی بازارهاي ه مراکز قدرت و تصمیم

بازار ها  و مردم عادي نیز به علت تمایل شدید به شرکت در این. بورسهاي غیر متمرکز بدبین شوند نسبت به
  .دید خود رو بر روي حقایقی این چنینی بسته اند

 
  3تحلیل معکوس 

  حقایق تلخ

دانشگاه اقتصاد پنسیلوانیا بر روي تغییرات قیمتی تمام  لمی توسط مجله ع2004طبق تحقیقی که در سال 
انجام شده نشان  ( Forex ، تبادالت ارزBond ، اوراق قرضهStock سهام ،Commodity کاال( بورس ها

 میان انواع بورس ها، بازار فارکس داراي مشوش ترین و فرار ترین قیمتها می باشد در داده شده که در

فهرست مشاغل   شغل اولیه5معاملگري در بازارهاي ارزي جزو ) تحقیق ذکر نشده بودمنبع (تحقیقی مشابه
فارکس بسیار زیاد هست اما  نمونه هاي این نوع تحقیقات پیرامون. سخت و مشکل در جهان آورده شده بود

شکل قابلیت تصمیم گیري دارد باید این چنین م (کلیک(آیا واقعا کاري که تنها با زحمت یک فشار انگشت
 بار در طول شبانه روز بازي میکنند و میانگین 17000متوسط  باشد؟ بازاري که ارزهاي اصلی آن به طور

هست، چرا باید این همه سخت باشه؟ مگر این بازار تنها دو جهت ) پیپ(پوینت 100حرکتی هر روزش حدود 
  د؟ پوینت با اطمینان بده10نمیتوان روشی یافت که بتواند تنها  ندارد؟ آیا

  پوینت سود گرفت با قدرت لوریجی که10در هر معامله میشد قبل از سررسید ضرر، تنها ابتدا بینیم اگر

و سپس به سوال   معامله چه اتفاقی میوفتاد70 دالري بعد از 500بروکرها می دهند ببینیم براي یک حساب 
  دالري تشریح میکنه 500 ابزیر این اتفاق رو براي یک حس Excel شکل هاي. هاي قبلی خود بازگردیم

ارزش هر پوینت بر  C در بازار، ستون  درصد سرمایه80درگیرکردن  B سرمایه اولیه، ستون A ستون
سود خالص هر معامله  E ستون!!! تضمینی در هر معامله ده پوینت سود D مبناي سرمایه در گردش، ستون
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قابل ذکر هست که ما مبنا را بر حداقل ها . عالوه سرمایه اولیه هست  پوینت به10سود خالص  F و ستون
 سرمایه درگیر که قابلیت استاپ% 80 پوینت و 10 دالر، حداقل سود با اطمینان 500شروع  حداقل. گذاشتیم

   پوینتی را داشته باشد25الس 

  ؟!افراد در فارکس ضرر می کنند 95%پس چرا با وجود تمام این حداقل ها باز 

 
منافع بزرگان بازار قابل تعریف می باشد، در عین حال که در مواقع  انی حرکتی و جنگجواب این سوال در مب

از  سوداگران بزرگ جلوي حرکات بازیگران کوچک را می گیرند و با آشوب در بازار اجازه بیش بحرانی این
تعریف قیمت قابلیت  حد بزرگ شدن این بازیگران کوچک را نمی دهند در جنگ منافع درونی،بزرگان بازار از

آینده را سرلوحه تصمیم هاي خود قرار  بر مبناي گذشته به قابلیت تعریفی جدید مبنی بر پیشبینی قیمت براي
تضمینی با قابلیت معنی گرفتن از گذشته تکنیکال براي  می دهند به همین علت می باشد که هیچ روشی

قدرتمندان (ر آشفته همسو شدن با بازارتنها راه سود گرفتن از این بازا پیشبینی آینده وجود ندارد و
 داشتن تحلیل مشابه آنها به معنی گرفتن سود از بازار می باشد هست و)بازار

  
  4تحلیل معکوس 

  طرف هاي جنگ

پوزیشنی در بازار باز میکنه چه اتفاقی براي معامله ) بروکر تریدر تحت لواي(زمانی که یک معامله گر کوچک
  اش در بازار میوفته؟

 Straight یا STPیا به صورت مستقم توسط بروکر به بانک هاي طرف قرارداد منتقل می شود .1

Through Processing 
  ارزها و جهات مختلف پوشش داده می شود نسبت به معامالت دیگر مشتریان در.2

  (AC-M منبع بروکر(بازار قرار میگیره به تدریج به صورت یک معامله کلی در.3

تمایل به ایجاد یک پوزیشن با حجم ) غیر از سوداگران و باالنسرها(بزرگ را که یک معامله گرحال زمانی که 
  باشند را فرض کنید، در این زمان چه اتفاقی براي معاملشان میوفتد؟ باال داشته

هی آگا بانک هاي همدست و حجم هاي معامالتی بزرگ در بازار نقد میشود، یا این که آنها نیز با یا به وسیله
همین علت قیمت ارز مربوطه  به حرکت بازار در جهت مورد معامله از ارائه قیمت مناسب سر باز میزنند و به

. تا حجم مورد نیازمعماه گر بزرگ اول تامین شود ارز متقابل خود آنقدر باال یا پایین میرود در مقابل جفت
به وسیله قراردادن معامالت به صورت  Market Makerقرار میگیرد،  زمانی که معامالتی بزرگ در بازار

باال دست از متضرر شدن خود جلوگیري می کند در نتیجه در انتهاي این پروسه در  مستقیم پیش حجم هاي
باشد یا براي  که بازار در دل خود توانایی پاسخگویی به حجمی باال را در برهه زمانی خاص نداشته صورتی

دست در انتها نزد بانک هاي  باز زند این معامله به صورت دست بهجلوگیري از ضرر خود از این کار سر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.ertebat.biz
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://abcbourse.ir/


 

 - 18 - 

 www.ertebat.biz                                                                           فارکس پیشرفته             

به همین علت در صورتی که براي  مرکزي یا باالنسرهاي کشورهاي جفت ارز مربوطه بسته می شود
غیر بازار ) سودي(مربوطه اشان داراي بازده اي بازیگران انتهایی این پروسه قوي یا ضعیف شدن ارز

امکان بازار را در خالف جهت آن بازیگران بزرگ میبرند تا از ضرر آنها،  د تا سر حدتبادالت ارز نداشته باش
لندن به  نمونهء بدیهی و بزرگ این اتفاق رو در یازده سپتامبر ایاالت متحده و هفت جوالي. شوند خود منتفع

ر ابتدا موقتا ضعیف شدن اصلی د خاطر داریم، با اینکه بعد از این اتفاق ها دالر و پوند نسبت به سایر ارزهاي
نه تنها به روند تضعیف خود ادامه ندادند بلکه با سرعتی  اما در ادامه و طی روزهاي آینده پس از این اتفاق ها

اینجاست که سوداگرانی که در باال از آنها یاد کردیم در جنگ با !!! گذاشتن  باور نکردنی شروع به قوي شدن
بازار رو  خود رو بر بازار تحمیل می کنند و با این کار هم وظیفه باالنسکوچک و بزرگ دیگر نظر  معاملگران

  .انجام می دهند و هم سود کالنی براي خود کسب می کنند

شاهد  نمونه هاي ملموس و قابل مشاهده این قبیل دخالت ها بوده در حالی که در مواقع بسیاري این مثال ها
گران عامه پنهان میماند با ارائه   اما به خاطر این که از چشم معاملهاین قبیل دالیل و مثال ها در بازار هستیم

  دلیل حرکات شدید بازار عنوان میشود دالیلی که تنها براي خالی نبودن عریضه ارائه میشود

بازاري، ایشان در وهله اول خواهان منفعت و سود در بازار هستند  به طور کلی با توجه به منافع بازیگران هر
 مواقعی بر پایه دالیل اقتصادي کشورشان و براي تعادل نظم اقتصاد جهانی میباشد و در ن امرحال ای

عوامل اقتصادي قرار باشد  حتی اگر بر پایه دالیل و !!!زمانهایی نیز براي منتفع شدن از متضررهاي بازار
د که کمترین تعداد کار را انجام میده یا در زمانهایی این. بازار حرکتی در جهتی خاص رو انجام دهد

باشند و یا انقدر با قیمت بازي میکنند که معاملگران را از  معاملگران براي کسب سود در بازار وجود داشته
  بعد به حرکت خود ادامه دهند لحاظ روانی فریب دهند و

س وجود راهی براي سود گرفتن متوالی و مداوم از فارک با این تفاسیر این ذهنیت پیش می آید که آیا کال
سود گرفتن از میزان ضرر اکثریتی که در خالف جهت . 1تقسیم میشه  داره؟ جواب این سوال به دو قسمت

  همسو شدن با قوانین و پارامترهاي حرکتی سوداگران بزرگ. 2دارند  بازار معاملهء باز

 ته بازار و هوشقابلیت تبدیل به اکسپرت را دارا باشند و مبناي تعریف آنان از گذش تمام روشهایی که

همین علت  مصنوعی باشد جزو روشهایی هستند که تنها از میزان ضرر عده اي دیگر برآمده هستند و به
با این که شاید براي مدتی  بازار پس از مدتی عکس العمل خود نسبت به آنان را از دست میدهد و در نتیجه

بر همین مبنا دو راه حل براي سود هاي  بسیار خوب جواب دهند اما در بلند مدت محکوم به شکست هستند
روشهایی که بر مبناي تحلیل درست در مکانهایی که بازار به علت )الف بلند مدت متوالی از بازار وجود دارد

 روشهایی که بر اساس سود گرفتن از) پارامترهاي عینی مجبور به حرکت در جهت خاصی هست ب عوامل و

تجربه زیاد، آشنایی  وتاه باشد، قابل ذکر است که این مورد تنها پس ازتحلیلی معکوس در زمانهایی خاص و ک
 بودن رو داراست با روند حرکات بازار و آمادگی روانی قابل مالحظه قابلیت سودده
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 یک راهنماي کاربردي براي بازارهاي جهانی ارز

 مقدمه

وقایع اتفاق افتاده در  با شرح. ند قصد دارد که یک درك منسجم در مورد بازار جهانی ارز ایجاد کجزوه  این
اقتصاد و مسائل مالی بین الملل و ایجاد  طول تاریخ این بازار که منجر به پیدایش نظریات مختلفی درباره

اگر چه حجم زیادي از مطالب تئوریک درباره مسائل مالی  . مدارس کالسیک تحلیل تکنیکی و کمی بازار شد
ی نمودارها وجود دارد ولی کمبود مواد آموزشی که موارد کاربردي را با بررس بین الملل ، تحلیل تکنیکی و

دیگري  که باعث حرکت بازار می شوند از قبیل اعالم نرخ بهره ، رویدادهاي سیاسی یا هر اتفاق موضوعاتی
 . که در بازار مؤثر باشد ترکیب کند ، محسوس است

 مسائل ارزي پنهان مانده و نادیده گرفته شده ، از دید کتاب هاي راهنماي مبحث دیگري که تا حد زیادي
بسیاري  متمایز بودن این دو نوع خط مشی ،. بنیادي و تکنیکی در فرایند تصمیم گیري است  ترکیب تحلیل

می تواند در تحلیل روند و زمان  اما فهمیدن چگونگی ترکیب آنها. افراد را از کاربرد توأم آنها باز داشته است 
 . زها بسیار مفید باشدیابی حرکات ار

 توجه خود را روي این موضوع متمرکز کرده که به شما بیاموزد چگونه براي درك مسائل جزوهاین 

معامالتی از پیش تنظیم  به جاي وابسته شدن به سیستم هاي. بازارهاي جهانی ارز از فکر خود استفاده کنید 
مشخصی در مورد چگونگی تصمیم گیري   که دیدشده اي که توصیه به تصمیم گیري هایی می کند بدون این
این کتاب . نظریات کالسیک تحلیل رفتار ارزها  هاي درست و غلط به شخص بدهد و به جاي تکرار مکررات

سرمایه گذارها ، پژوهشگرها و دانشجویان ارائه خواهد کرد و نیز  راهنما یک خط مشی جدید و ابتکاري به
 . ی حرکات جفت ارزهاي اصلی را به شما خواهد دادتوانایی پیش بین بیشترین درك و

 
 بخش اول

 ) فارکس(با پس زمینه مبادالت ارزي  آشنایی

 مالی بین المللی شرح وقایع مهم در حوزه مسائل

 جنگ داخلی امریکا 1861 -1865

. کرد  ایاالت متحده ، به عنوان تأمین بخشی از هزینه جنگ داخلی ، انتشار اسکناس را شروع خزانه داري
مصارف به جز پرداخت  اسکناس هایی که قابل تبدیل به نقره یا طال نبود ولی پول رایج قانونی براي همه

 . حقوق و عوارض گمرکی و امور مربوط به امنیت ملی بود

  پذیرفتند اغلب کشورها معیار نقره را رها کرده و معیار طال را 1870 -1900

نهایتاً خارج کردن آن از گردش   جهانی ، موجب کاهش ارزش نقره وفراوانی نقره عرضه شده به بازارهاي
فرانسه و آلمان ، به صورت طال از فرانسه دریافت  غرامت جنگی زیادي که آلمانی ها به دنبال جنگ. شد 

این موضوع در راستاي این . تن نقره را به کشورهاي همسایه بفرستند  کردند ، آنها را قادر ساخت تا چندین

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.ertebat.biz
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://abcbourse.ir/


 

 - 20 - 

 www.ertebat.biz                                                                           فارکس پیشرفته             

] بازار زیاد شدن بیش از حد نقره در[ دریافت غرامت آلمانی ها به طال ، ترس از تورم نقره  که به خاطربود 
 . طال برگزید آلمان یک کشور واحد شد و مارك را به عنوان پول واحد خود بر پایه. وجود داشت 

 به جریان افتادن پول رایج ژاپنی ها 1871

 . هدهی ین و سن و رین معرفی شدطال را پذیرفت و سیستم د ژاپن معیار

 شدید اقتصادي در بریتانیا بحران 1873 -1886

 باعث افزایش شک و تردیدها نسبت به توانایی معیار طال شد رکود اقتصادي بریتانیا نسبت به امریکا و آلمان

  بانک مرکزي ایاالت متحده پایه گذاري شد سیستم 1913.

این شامل تبدیل تمام بانک هاي ملی و ایالتی . منطقه اي بنا نهاده شد   بانک مرکزي12یک سیستم دربردارنده 
 . مرکزي حوزه جغرافیایی مربوطه بود به شعبات بانک

  اول ورود ایاالت متحده به جنگ جهانی 1917

 1920میلیون دالر در سال  25  به بالغ بر1916بدهی ملی ایاالت متحده از حدود یک میلیون دالر در سال 
را مختل کرد و موجب ازبین ] نوسانات قیمت طال  ]وقوع جنگ روند تجارت و گردش آزاد طال.  یافت افزایش

 . رفتن استاندارد مبادالت طال و ارز شد

 رونق و ترقی سریع بازار سهام در ایاالت متحده 1928 -1929

جز هشدار به  به. نداد مرکزي هیچ اقدامی براي توقف رشد سریع و خارج از کنترل بازار سهام انجام  بانک
 . گرفته شده بودند بانک ها در مورد وام دادن به بورس بازان بازار سهام که کامالً نادیده

 سقوط بزرگ بازار سهام 1929

.  اکتبر سقوط کرد و در سه روز پس از آن بیشترین فروش سهام انجام گرفت 24در  بازار سهام نیویورك
بودند ، دیدند  از بهاي سهامی که خریده بودند وام گرفته% 90ه به قدر از سرمایه گذارهاي کوچک ک بسیاري

بانک . حد مجاز آن فراتر رفت  که سهام آنها به کمتر از حد دارایی شان نزول کرد و میزان ضررشان از
 . کنندگان سقوط سهام و رکود اقتصادي گرفت مرکزي ایاالت متحده تصمیم به بستن اعتبار تشدید

 اقتصادي رکود شدید 1929 -1930

ها در تأمین اعتبارات تعهد شده  موج عظیم ورشکستگی بانک ها و وام هاي سنگین باعث عدم توانایی بانک
 . کاهش یافت تولید خالص ملی ایاالت متحده به کمتر از نصف. گردید 

  خود اختصاص دادند از موجودي طالي جهان را به% 75ایاالت متحده و فرانسه  1931

به اندازه چند صد میلیون دالر طال از خارج  طی شش هفته قبل از آن ،. م در ماه سپتامبر حاصل شد این رق
 . شده بود

  طال را رها کرد بریتانیا معیار 1931

در ارزهاي بین المللی رخ داد ، باعث شد  یک سري ورشکستگی هاي بانکی در آلمان که بر اثر تغییرات عمده
  . معیار طال را به انجام برساند بنی بر رها کردنکه بریتانیا تصمیم خود م
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  شد خزانه طالي ایاالت متحده راه اندازي 1934

دالر در برابر طال از  ، ارزش* در نخستین سال ریاست جمهوري روزولت و در راستاي سیاست هاي جدید
 مالکیت سکه ها و بدین گونه حق. شد   دالر براي هر اونس کاهش داده35 دالر براي هر اونس به 20.67

 . شمش طال براي یک نسل ، از شهروندان گرفته شد

*New Deal امریکا که  برنامه توسعه اقتصادي فرانکلین روزولت پس از سال هاي بحران شدید اقتصادي
 . گنجانده شده بود... در آن کمک به کشاورزي ، بازنشستگی ، بیمه بیکاري و 

 جنگ جهانی دوم 1939 - 1945

العاده مقروض شده و به خاطر پیروي از خط مشی و نظریات  ا براي تأمین هزینه هاي مالی جنگ فوقبریتانی
بدهی ملی امریکا هم به خاطر استقراض براي . به یک بدهکار بزرگ شده بود  تبدیل* اقتصادي ماینرد کینس

 . یارد دالر رسید میل269 به حدود 1930 -  46 برابر طی سال هاي 15یک رشد تقریباً  مخارج جنگ با

  موافقت نامه برتون وودز 1944 - 1971

ارزهاي قابل تبدیل به هم ، نرخ هاي تبدیل ثابت و تجارت آزاد را به راه انداخت که  این موافقت نامه یک نظام
را در یک  موجب آن کشورها توافق کردند که تالش کنند تا نرخ برابري ارزشان نسبت به دالر امریکا به

را نسبت به طال حفظ  شخص ، ثابت نگه دارند و همچنین در صورت نیاز یک نرخ برابري مشابهمحدوده م
المللی براي نوسازي و توسعه و پیشرفت  همچنین برپایی یک صندوق ذخیره بین المللی و یک بانک بین. کنند 

 . که به نام بانک جهانی شناخته می شود

  روپا مطرح کردرا براي ا** ایاالت متحده طرح مارشال 1947

این برنامه  . متحده برنامه کمک مارشال براي بازسازي خرابی هاي جنگ در اروپا را به اجرا در آورد ایاالت
کننده گردش حجم عظیم   گردید که خود ایجاد1950باعث گسترش فوق العاده تجارت بین الملل در دهه 

 . سرمایه بود

 جنگ کره 1950 - 1953

سازمان ملل  نقشی که این کشور به عنوان تنها پایگاه آسیایی تأمین و تدارك نیروهايژاپن به خاطر  اقتصاد
 . در کره ایفا می کرد پیشرفت زیادي نمود

  اروپا به موجب قرارداد رم بنا نهاده شد جامعه اقتصادي 1957

 ، آلمان و ایتالیا بودشامل کشورهاي بلژیک ، هلند ، لوکزامبورگ ، فرانسه  گروه تشکیل دهنده ابتدایی اتحادیه

. 
  موافقت نامه برتون وودز ملغی شد 1971

یافته بود در حالی که مطالبات خارجی که به دالر محاسبه می شدند افزایش پیدا  ذخیره طالي امریکا کاهش
این موضوع . نبود   دالر در هر اونس بود دیگر امکان پذیر35بود و حفظ برابري دالر در مقابل طال که  کرده

  با افزایش 
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کشورهاي دیگر از امریکا دریافت می گردید ،  مبالغی که براي مخارج بازسازي هاي بعد از جنگ به وسیله
 . دالر و طال را به صورت شناور درآورد پرزیدنت نیکسون نرخ تبدیل. تشدید می شد 

  رها کرد ایاالت متحده معیار طال را 1973

قیمت طال . کارایی خود را از دست داد  مین بار ، قیمت ثابت طال دیگرپس از کاهش ارزش دالر امریکا براي دو
افزایش یافت و ارزهاي دیگر هم محدوده تعیین شده   دالر در اونس42.22 دالر در هر اونس به 35از 

 . رها کردند شناوري خود نسبت به دالر امریکا را

 اولین شوك اوپک در قیمت نفت 1974

 در نتیجه اعمال تحریم هاي اوپک باعث کاهش شدید رشد اقتصادي در سطح نفت چهار برابر شدن قیمت
 اگرچه اقتصاد کشورهاي غربی ضربه بدي خورد ، اما وضعیت کشورهاي توسعه نیافته وخیم تر . جهان شد

 . از همه بود

 دومین شوك اوپک 1978 - 1980

. خت و کاهش نرخ هاي بهره شد براثر جنگ ایران و عراق ، باعث کمبود سو دو برابر شدن قیمت نفت
بودند ،  بانک هاي امریکا که از ورود دالرهاي نفتی محروم شده. صنعتی دچار رکود شدید شدند  اقتصادهاي

این موضوع باعث ایجاد بحران  . در وصول مطالبات خود از وام گیرنده هاي امریکاي التین هم ناموفق بودند
باعث فرار حجم عظیم سرمایه ها از قاره امریکا   شد و نیز1990و  1980بدهی هاي امریکاي التین در دهه 

 . گردید

 اروپایی ایجاد شد نظام پولی 1979

گذاري کرد که اجازه می داد ارزها در یک محدوده  جامعه اقتصادي اروپا یک ساز و کار مبادالت ارزي را پایه
روپایی یا اکو بر مبناي میانگین وزنی پول واحد ا. نوسان کنند  مشخص ، حول یک نرخ مرکزي توافق شده

 . ایجاد شد  ارز مختلف اروپایی10

 بحران بدهی مکزیک 1982

بازپرداخت بدهی هایش باعث فرار سرمایه کالنی از کشورهاي آرژانتین ، برزیل  اعالن استمهال مکزیک براي
 . شد و ونزوئال

 
 اتحاد و یکپارچگی دوباره آلمان 1990

این موضوع باعث .  بود ، به نرخ مارك آلمان تبدیل شد 4 : 1تبدیل قبلی خود که  رخپول آلمان شرقی از ن
کاالهاي غربی  سرمایه عظیمی از شرق به غرب شد چون اهالی آلمان شرقی تقاضاي زیادي براي خرید ورود

و در نتیجه بر بهره را افزایش داد  در تالش براي جلوگیري از افزایش تورم ، بانک مرکزي آلمان نرخ. داشتند 
 .  غلبه کرد1990بحران اقتصادي اوایل دهه 

* Maynard Keynes 
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** Marshall Plan اقتصادي کشورهاي اروپاي غربی بود  طرح مارشال ، طرح کمک امریکا براي توسعه

  از کمونیسم در این کشورها اجرا گردید که در سال هاي پس از جنگ جهانی دوم براي جلوگیري
 جهت بازپرداخت بدهی خواست مهلت قانونیدر: استمهال  

  لندن برتري خود در بازارهاي ارزي را حفظ کرد 1992

 میلیارد 192 میلیارد دالر رسید ، در مقایسه با 300بازار مبادالت ارزي لندن به  حجم معامالت روزانه در
الکترونیکی ، نقد  داخت هايبه خاطر موج پر.  میلیارد دالر در بازار توکیو 128در بازار نیویورك و  دالر

 .  برابر افزایش یافت20میزان  شوندگی بازار ارز و نقل و انتقال سرمایه ، حجم تجارت جهانی به

  را هموار کرد پیمان ماستریخت راه اتحادیه اروپایی 1992

ن براي تعیین شد و معیارهاي اقتصادي کال  به عنوان تاریخ به جریان افتادن پول واحد اروپایی1999سال 
 . ریزي شد وفق دادن شرایط کشورها با این ارز واحد پی

  پوند بریتانیا از نظام مبادالت ارزي اروپایی حذف شد 1992

هاي ارزي ناگزیر پوند را از  از آنجا که بریتانیا در کنترل نرخ هاي باالي بهره ناموفق بود ، بورس بازي
 . خارج کرد ERM محدوده معین نرخ تبادالت ارزي

 بحران ارزهاي آسیایی 1997

تحت تأثیر قرار داد و باعث تردید بازار نسبت به قابلیت تحمل  بورس بازي ارزهاي آسیاي شرقی را هم
افزایش بدهی هاي بازپرداخت نشده ، افزایش کسري درآمد تجاري و کاهش شدید ذخایر  اقتصادهاي منطقه ،

ارزش ارزهایشان   وادار به افزایش نرخ بهره نمود تا ازاین موضوع ، بانک هاي مرکزي منطقه را. شد  ارزي
 . حمایت کنند که این خود باعث رکود اقتصادي منطقه شد

  و کاهش شدید نقدینگی LTCM بحران روسیه ، سقوط ناگهانی 1998

اجازه ( دولت روسیه ، عدم پرداخت بدهی هاي ملی و اعالم یک مهلت قانونی  کاهش ارزش روبل توسط
فرار سرمایه  براي بازپرداخت مطالبات بستانکارهاي خارجی ، باعث ترس سرمایه گذارها و) پرداخت  دیرکرد

در بورس نمود تا بورس بازها   میلیارد دالر صرف سرمایه گذاري15هنگ کنگ بیش از . ها از روسیه گردید 
 سرایت کرد و باعث تشدید به امریکاي التین هم بحران آسیا. را دفع کرده و از ارزش پول خود حمایت کند 
ایاالت متحده در راستاي مدیریت سرمایه بلند مدت ، . شد  روند کاهش ارزش پول در برزیل و ونزوئال

 میلیارد دالر بود را ضمانت 100بحران روسیه به بازار سرازیر شده و بالغ بر  سرمایه هایی را که به خاطر
جهانی ، نرخ   نقد شوندگی و ایجاد اعتماد مجدد در بازارهايبانک مرکزي ایاالت متحده ، براي افزایش . کرد

  . بهره را طی سه ماه ، سه بار کاهش داد

  اروپایی ایجاد شد پول واحد 1999

بلژیک ، آلمان ، (    اتحادیه اروپایی پذیرفته شد  عضو15 عضو از 11یورو به عنوان پول رایج در بازار 
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 . )، لوکزامبورگ ، هلند ، اطریش ، پرتقال و فنالند یااسپانیا ، فرانسه ، ایرلند ، ایتال

اسکناس ها و سکه هاي یورو وارد گردش پولی  هاي یورو به بازار ارائه شدند اسکناس و سکه 2002
 و به عنوان پول رایج و قانونی پذیرفته شدند شده

 بازار فزوج ارزهاي قابل معامله ، نقدینگی ، بخش هاي مختل: بازارهاي مبادالت ارزي 

بین طرفین معامالت ، بزرگترین بازار مالی  بازار ارز بر اساس حجم معامالت روزانه یا حجم نقل و انتقال پول
، حجم معامالت روزانه بازار  *Cross-border سرمایه هاي با ورود تکنولوژي و گردش. جهان است 

 2004 تریلیون دالر در سال 1.9وزانه  به ر1980میلیارد دالر در دهه  70 مبادالت ارزي از حدود روزانه
 . رسید

تریلیون دالر  1.2 تریلیون دالر به 1.5 از 2001 تا 1998معامالت روزانه بازار فارکس بین سال هاي  حجم
ورود کارگزاران الکترونیک که  معرفی رسمی یورو ، موج. این کاهش نتیجه عوامل متعددي بود . کاهش یافت 

تحمل ریسک که نتیجه کاهش نقدینگی در بازارهاي مالی  رز را کاهش داد و کاهش قدرتنیاز به دالالن بازار ا
 .  بود1998، در اثر رکود سال 

حجم  2000 - 2004  در حجم معامالت پیش آمد ، در دوره1998 – 2001بعد از کاهشی که در سال هاي 
اصلی که موجب این رشد شدند  لعوام.  تریلیون دالر در روز رسید 1.9معامالت بازار به رکورد تازه 

تفاوت سیاست هاي مالی بانک  . رواج معامالت انتقالی شد تفاوت نرخ هاي بهره باعث – 1 عبارتند از
 مناسبی براي سرمایه گذاران به وجود آورد تا از ارزهاي با نرخ بهره پایین تر وام هاي مرکزي ، فرصت هاي

از افزایش بهاي ارز  هره باالتر سرمایه گذاري کنند تا سود حاصلگرفته و عایدات خود را در ارزهاي داراي ب
ارزهاي با بهره باالتر مثل دالر استرالیا و پوند  این روش باعث تقویت ارزش. و بهره باالتر را به دست آورند 

 . بریتانیا شد

بازارهاي  ريافزایش نوسانات و شناو . ناگهانی روندهاي عمده و بزرگ و شناور بودن بازار ظهور – 2
نیاز بانک هاي مرکزي ، مدیران   منجر به افزایش-  که تا اندازه اي حاصل تغییرات سیاستهاي مالی بود - ارز 

چند ملیتی ، وارد کنندگان و صادرکنندگان به  سرمایه ، سرمایه گذاران بازارهاي سلف کاال ، شرکت هاي
 Option *** و Forward**  معامالتو ضرر از طریق روش هاي بازار بینی و روش قفل کردن سود

براي قفل کردن میزان سود و ضرر ناشی از  Forward از بازارهاي مخصوصاً استفاده این نهادها. گردید 
% 50را بیش از  Forward  حجم معامالت روي اقالم2001 -  4ارزها ، طی سال هاي  افزایش و کاهش قیمت

 . داد افزایش

تغییرات نرخ بهره و نوسانات  . سرمایه ه عنوان نوع متمایزي از بازارهايبازارهاي مبادالت ارزي ب - 3
سود از این بازار ، سرمایه گذاري در مبادالت ارزي و بازاربینی  قیمت ارزها و افزایش میزان تمایل به کسب

ازار مخصوصاً در هنگامی که شاخص هاي ب. کالس متمایز در بازار سرمایه مطرح کرد  ارز را به عنوان یک
 . و اوراق قرضه منفی شده یا مقادیر نسبتاً پایینی داشتند سهام
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 فصل دوم

 اصلی ارزهاي

 راهنمایی هایی براي انجام معامله

عنوان یک مرجع عوامل ضروري ، مخصوصاً عوامل اصلی مؤثر بر جفت ارزهاي اصلی  این راهنمایی ها به
یک از  فی اشخاص و چیزهاي مهم و مؤثر در مورد هراین راهنمایی ها با استفاده از معر. رود  به کار می

دیگر مسائل مرتبط  شش جفت ارز اصلی ، مراجع رسمی عالی رتبه ، گزارش هاي اقتصادي ، روابط تجاري و
تحلیل گرهاي داراي تسلط کامل بر مبانی  معامله گرها و. با این جفت ارزهاي مورد معامله را معرفی می کند 

کلی و معمول بازار ارز موفق باشند اما احتماالً نمی توانند   ممکن است در درك روندهايبنیادي بازارهاي ارز
که در پشت نوسانات کوتاه مدت تر بازارهاي ارز وجود دارند و در تعیین جهت  به همان خوبی ، نیروهایی

 . سرعت تغییرات موثر هستند را درك کنند بازار و

و چه نادیده گرفتن صورت  GBP/USD ( cable ) و EUR/USD چه عدم شناخت رابطه مستقیم بین نرخ
بانک مرکزي انگلستان ، تحلیل گرها و معامله گرها را با خطر حرکات بالقوه  جلسات کمیته سیاستگذاري مالی

 . بازار به کار می روند تهدیدآمیز

 
  عوامل بنیادي مهم مؤثر بردالر امریکا

 ( Fed ) بانک مرکزي ایاالت متحده

تنظیم سیاستهاي مالی براي رسیدن به حداکثر رشد اقتصادي بدون ایجاد تورم   مرکزي ایاالت متحده دربانک
بازار آزاد  عملکرد و گردش کار: مهم ترین پارامترهاي مد نظر بانک مرکزي عبارتند از . کامل دارد  ، استقالل

 . ، نرخ نزول بانکی و نرخ بهره

 ( FOMC ) کمیته فدرال بازار آزاد

FOMC بار در سال است  8 مسؤل تصمیم گیري در مورد سیاست مالی شامل اعالم نرخ قطعی بهره حداقل .
رییس بانک مرکزي ایالت نیویورك و   عضو هیأت مدیره بانک مرکزي ،7:  عضو کمیته تشکیل شده اند از 12

بانک مرکزي ایالتی دیگر  11صورت دوره اي ، به رؤساي  چهار جایگاه باقی مانده ، به طور سالیانه و به
  . اختصاص می یابد

 2004در سال  FOMC اعضاي داراي حق رأي

 مدیره بانک مرکزي آلن گرینسپن ، رییس هیأت

  تیموتی گیتنر ، عضو هیأت مدیره بانک مرکزي از نیویورك

  برنانک ، عضو هیأت مدیره بن

 سوزان اشمیت بیز ، عضو هیأت مدیره

 دیرهعضو هیأت م راجر فرگوسن ،
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 ادوارد گراملیچ ، عضو هیأت مدیره

 مدیره دونالد کوهن ، عضو هیأت

 اولسون ، عضو هیأت مدیره. مارك دبلیو

 ریچموند آلفرد برادوس از ایالت

 مایکل مسکو از ایالت شیکاگو

 جک گویان از ایالت آتالنتا

 پري از سانفرانسیسکو .رابرت ت

 
 اعضاي علی البدل

 دکلیولن ساندرا پیانالتو از

 توماس هوینگ از کانزاس سیتی

 کتی مانیهن از بوستون

 سنت لوییز ویلیام پول از

 آنتونی سانتومرو از فیالدلفیا

 مرکزي ایالت نیویورك استوارن ، جانشین ریاست بانک. جیمی ب

 
 وی ووتیترجمه ده درس از ال

 درس اول

  مفهوم کلی: معرفی   1.1 

  .امیلتون بلتون این موضوع رو تشریح می کنده. پیش بینی است در حقیقت الیوت ویو یک

  .توسط نلسون الیوت کشف گردیدکه حرکت و برگشت انرا تشخیص می دهد اصل امواج

  که در  اطالعات بازار سهام کشف کرد که تغییرات قیمت در بازار با ساختار خاصی انجام می گیرد الیوت در
منطقی بررسی بازار را  از این کشف ، او سیستمهاي. واکنشهاي چرخشی یک اهنگ اصلی را دنبال می کند

این امواج هیچ الزامی . شدند را ترسیم نمود  نوع موج مجزا که در بازار سهام تکرار می13الیوت . توسعه داد
او توصیف کرد که . او مسیرها را تعریف ، ترسیم و نام نهاد. ندارند براي تکرار در زمان و یا دامنه خاصی

یکدیگر  ختارها به یکدیگر متصل می شوند، چگونه انها در یک الگوي قابل پیش بینی بزرگتر بهسا چگونه این
همینطور در مورد الگوهاي بزرگتر و بزرگتر ّّّّّمتصل می شوند و.  

مسیرهایست که  از مسیرهاست ویک تفسیر از این فرمها که شبیه همه خالصه اصل امواج یک مجموعه بطور
قاعده تجربی راهنما براي  توصیف الیوت تشکیل شده از یک سري. زار اتفاق افتادهتا بحال در حرکت با

 .نمود که حاال بنام اصل امواج الیوت نامیده می شود الیوت پیشگوئی قیمت براي بازار را مطرح. تغییرات بازار
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 تاریخچه کوتاه - 1.2

ان یک .  یک ابزار فورکست نیست، اصل امواج نخستین .فورکست موجود است هر چند این بهترین ابزار
تسلسل رفتار  با اینحال ، ان توضیحات سهم بزرگی در رسیدن به. جزئیات چگونگی رفتار بازار است توضیح

زمینه ساز مفهوم انالیز بازار بوده  اصل امواج مفاهیم اولیه از. و سپس احتمال مسیرهاي بعدي داراست 
ورنماي کلی بازار می باشد، بهرصورت دقت ان در شناخت و د این مفهوم زمینه ساز نظم فکر ویک. است

 عمل میاصل امواج خیلی جاها و خیلی از مردم طبق. تقریبا غیر قابل باور است پیش بینی تغییرات مسیر

 .اما بازار سرمایه جایی است که بیشتر اینچنین عمل می کند. نمایند

که  درجه تراکم قیمت بازار یک هدایت و مقداریست.کندسرمایه بسیار از این قاعده پیروي می  براستی بازار
اجتماعی بوجود اورده است  که این ارزیابی ایست که در حقیقت انقالبی در علوم. مردم قابلیت براي ان قائلند

 .دیگریست بهر صورت این بحث براي وقتی

معرفی وشرح به تفصیل کرده ، ما می خواهیم  الیوت تئوریهایی دارد در خصوص مفهوم الگوهایی که کشف
 .دهیم توضیح19 تا 16این موضوع را در درسهاي 

 .دهیم توضیح15 تا 1تا ان زمان به این بسنده می کنیم که الگوها را در درس 

وقتی با عجله ، مطالعات  اغلب اشخاص می خواهند چند بیان مختلف از موقعیت الیوت بازار بشنوندمخصوصا
 .کنند ن روز جمع اوري میکارشناسان را عجوالنه در پایا

. حسابی و نیمه لگاریتمی باشد بهر صورت بسیاري از بال تکلیفی ها می تواند از داشتن چارتها روي دو اندازه
 .در این مبحث باشید laid down و مواظب پیروي از قائده هاي خطوط راهنما چون

 اصول اصلی - 1.3

 هر. عات معنی دار تولید و تولید اطالعات معنی دار می نمایدبازار بوسیله اطال  در قوانین امواج ، هر تصمیم

  تراکنشهاي سرمایه گذاران  در لحظه یک تاثیر بر بازار وارد می کند، ارتباط اطالعات) خرید یا فروش(تراکنش
بازخورد حاکم بر ماهیت کلی است و بااینکه او این  این حلقه.زنجیروار باعث دیگر رفتارهاي بازار می شوند

 .بطوریکه الگوها تکرار می گردندوداراي مقدارهاي قابل پیش بینی هستند ماهیت را دارد الگوها را می سازد ،

انچه که  نمودهاي بازار بازتاب وضعیت و اتفاقات خارجیست اما درزمانهاي دیگر کامال جدا از بعضی اوقات
قانون مخصوص خودش را  ست که بازاردلیل ان.بیشتر مردم می پندارند به سبب وضعیت هاي بازار می باشد

بطوریکه بعضی تعریف می  این حرکت خطی نیست که هر شخص در زندگی روزمره تجربه کندیا.دارد
حرکتهاي ان یک بازتاب با قاعده را می  با اینحال.کنندبازار ماشین تولید نوسانات با اهنگ چرخشی نیست

 .سازد

ج الگوهایی ازحرکت هدایت شده هستندبطوردقیقتر یک موج با اموا.شوند این بازتابها در امواج اشکار می
 توضیح خواهیم9-1طبیعی اتفاق بیافتددرقانون امواج وجوددارد،این مبحث رادردرسهاي هرالگویی که بطور

 .داد
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 الگو پنج موج ـ

یده می  نام5و 3،1قابل شناسائی تشکیل می شوند سه موج ار این امواج   موج5در بازارها حرکت نهایتا از 
 موج قطع کننده یا1-1 از یکدیگر جدا می شوند در شکل 4 و 2موج جبرانی بنامهاي  2 شوند انها بوسیله

 .جبرنی که براي الگو هستند را می بینید

در هر زمانی بازار .نکرده بود اما این مضوعی انکار ناپذیر است موج اصلی را تعیین5الیوت الگوي .ان.ار
 موج 5 موج اصلی در یک نگاه کلی تر از روند شناسائی شود چون الگوي 5 از ممکن است در یک محلی

 .مهم بازار است و الگوهاي دیگر در داخل ان تشکیل می شوند اصلی حرکت

 مد موج - 1.4

ساختاري می   موج5امواج حرکت داراي . حرکت و اصالح کننده. اینجادومدازتوسعه امواج گفته می شود در
 موج اصلی شکل 5بوسیله  مد حرکت.ج اصالحی داراي ساختار سه موجه می باشندباشددر صورتیکه اموا

این ساختار حرکت خوانده می  . 5  و3 ، 1بطور مثال موجهاي . و حرکتهاي هم مسیر شکل می گیرد1-1
بوسیله جبران کننده ها معکوس شکل می گیرد که شامل  مد اصالح. شود چون انها قدرت حرکت بازار هستند

این ساختار جبرانی نامیده می شود چون انها بخشی از مسیر را  . هستند1-1 در شکل 4 و 2ي موجها
بدینسان دو گونه اساسی و مختلف . موجهاي حرکت ایجاد کرده را تصحیح می کنند بازگشت یا انتقالی را که

 .و صورت انها در تمامی این درس وجود دارد در ساختار

 Financial World درمجله1939بار دگر در مقاالت منتشر شده و  اصل امواج  او1938در کتاب 

باال و سه موج روبه   موجه رو به5الیوت اشاره می کندبازار سهام داراي یک حرکت اصلی یا الگوي .ان.ار
 1- 2موجه رو به پایین را در شکل  3 موجه رو به باال و 5 موجه را می سازدالگوي 8پایین یک سیکل 
 . مشاهده می کنیم

خوانده می   هم5که (مرحله حرکت. موج می باشدکه شامل دو مرحله اساسی است8یک سیکل کامل شامل 
که داراي زیر ) می شود  هم خوانده3که (زیر موجهاي ان با عدد مشخص می شوندو مرحله اصالحی ) شود

براي  a b c موجهاي حرکت و  براي5 4 3 2 1بترتیب . موجهاي است که با حروف مشخص می گردند
 .1-2موجهاي اصالحی در شکل 

 موج روبه باال 5کامل می شود و سیکل دوم شبیه به سیکل اول با 1-2  موجه شکل8در نهایت سیکل 
 موج حرکت می باشد و 5سومین حرکت شامل . دوم اغاز می گردد) اصالحی(به پایین   موج رو3و ) حرکت(
نتیجه  این. ساختار موجی بزرگتر را کامل می کننداصالحی ،که این سیکلها سه موج حرکت از یک   موج3

 می بینید) 5( با برچسب 1- 3رادر شکل 

این سه موج  حرکت نزولی اغاز می شود در ساختار بزرگتر یکی از سه موج ،) 5(در باالترین نقطه موج 
در .  شده اند کامل1-3در شکل  نتیجه این سیکل. بزرگ رو به پایین قرینه موجهاي بزرگ رو به باال هستند

سیکل کامل شامل بخشی از یک نسخه کوچکتر   توضیح داده شده که هر بخش از موج حرکت و هر1- 3شکل 
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 .از خودش می باشد

 می باشد و این نیز همچنین جزئی از یک 1- 2یک تصویر بزرگتر از شکل  1-3 شکل: این یک واقعیت است
 خود از یک سیکل تشکیل شده اند تقسیم شده و هر هر موج به زیر موجهاي که 1-2در شکل  .سیکل بزرگتر

 ... کدام از ان موجها

 اگر در زیر 1-3در شکل ) 2(و ) 1(موجهاي  .را دارا هستند a b c  نقاط اصالحی4 و 2هر زیر موج مانند 
همه این اشکال توضیح پدیده دائمی از یک . هستند] 2[و  [1[یک میکروسکوپ نگریسته شوند خود یک موج 

 می باشند ر با درجه متفاوت از بازارتغیی

  طراحی ضروري - 5

 موج از درجه کوچکتر تقسیم می شود 8خاص به  ساختمان ترکیبی بازار چنان است که در موج از یک درجه
اصل امواج بازتاب این واقعیت است . کوچکتر تشکیل شده است  موج با سایز34 موج در حقیقت از 8و این 

سري همیشه تقسیم و باز هم به درجه هاي کوچکتر تقسیم می شوندو همزمان   در هرکه موجها از هر درجه
 .، امواج بزرگتر را می سازند همه این امواج

 موج در اتصال 34موج استفاده کنیم ، هشت موج از   بعنوان دو1- 3بهر حال ما می توانیم از ساختار شکل 
 .یم را می سازداشاره می کن با یکدیگر یک بزرگتر را که ما به ان

که رو به  c و a  موجهاي1- 3در شکل ] 2[موج  حال مشاهده می کنیم که در داخل الگوي اصالحی همچون
این . می باشد cو a b  موج3که بسمت باال شامل  (b) موج  همچون5 4 3 2 1 موج 5پایین هستند شامل 

یستند و موجهاي اصالحی همیشه رو که موجهاي حرکت همیشه رو به باال ن یک وافعیت را اشکار می سازد
چهار  بغیر از. حالت یک موج یک مسیر مطلق نیست اما در کل مسیر خودش را دارد. نمی کنند به پایین حرکت

وقتیکه روند در ان مسیر با  ( موج5(استثنا که جاي دیگر در این درس بحث خواهیم کرد امواج به مد حرکت 
وقتیکه روند در مسیر مخالف می باشدتقسیم می  (موج یا تغییر مسیر 3(موجهاي بزرگتر بوده و مد اصالح 

اصالح کننده می باشدچون  (b) موج] 2[روند مسیر موج  موجهاي حرکت هستند در c و a موجهاي. شود
، حرکت در  اصل امواج بطور خالصه اساس گرایش. می باشد] 2[موج  را اصالح می کندو مخالف (a) موج

  موج و واکنش مخالف ان با سه موج در همه اندازه هاي5د بزرگ توسعه داده شده با رون یک مسیر با یک

 .روند می باشد

اصلی با اعداد و حروف  براي این درس ، همه امواج نرمال با اعداد و حروف داخل دایره و امواج :نکته*
 .داخل براکت نمایش داده می شوند

 .کنید  نگاه1- 4به شکل 

 این مثال نتیجه شده از. دهد یر حرکت و انتقال ان در یک مرحله بزرگتر را نشان میفرم مثالی اندازه مس

زیر بخشهاي کوچکتر تقسیم می شوند را نشان می  که در هر بازاري وجود داردو موجها به اصل امواج
 .دهد
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  شمارش امواج - 1.6

 : تعداد امواج در هر درجه

  سیکل= اصالح + حرکت 

 2  =1 + 1بزرگترین موج 

 8 = 5 + 3بزرگترین زیرموج 

 34 = 21 + 13زیرموج بعدي 

 144 = 89 + 55زیرموج بعدي 

.  حالت نهایی نیست1-4هیچکدام از این دو شکل و شکل  1  در درس1-3 و 1- 2همچنانکه می دانید تصویر 
کل را کامل می یک سی) موج رو به پایین یا اصالحی3موج رو به باال و 5(موج  8همانطور که در قبل امده هر 

حرکتها در ادامه  تا زمانیکه پیشرفت ادامه دارد،. اینها دو موج از سیکل با درجه بزرگتر را می سازند کنندو
کوچکتر ظاهرا ادامه بدون پایان  برگشت هر زیر موج در درجه. درجه بزرگتري از موجها را می سازند

) حرکت و اصالح(الت که از موجها تشکیل شده اند ح در نهایت ما می توانیم همه امواج را با دو. ماجراست
 .بدانیم

 او.  موج بازگشت تشکیل شده اند3 موج پیشرفت و 5نیاندیشید که چرا اساس بازارها از  الیوت خودش هرگز

وجود دارد؟ ) بازگشت )  موج3و) حرکت ( موج 5ایا الزامی براي بودن . می دید بصورت ساده ان را رویداد
کارامدترین متد بدست امده براي درك نوسان و  و. ر کنید تا درك کنید این حداقل نیاز می باشددر باره ان فک

) اصالحی( موج 3مقدار موجهاي که میزان نوسان را می سازند  .پیشرفت در حرکت خطی بازار می باشد
د دوره پیشرفت در مسیر اصلی روند با وجو.برعکس پیشرفت عمل می کنند هستند سه موج در حرکت که

 که به سادگی برگشت با سه موج ارام نوسان را ادامه می. موج انجام می گیرد5حداقل  هاي برگشتی ، با

تواند این را بنمایش  و نمونه واقعی زیر می. بیشترین کارائی را دارد5- 3می توان گفت عالمت گذاري .دهد
 .بگذارد

 اصلی قابلیت تغییر در ریشه هاي

 
بسادگی مورد استفاده قرار می  اصل امواج اال تشریح گردید کامال نشان داده شونداگر اصول اصلی که در ب

بهر صورت جهان واقعی خوشبختانه یا بدبختانه اینقدرها ساده . باشد گیرد و نشان دهنده رفتار بازار می
 الیوت تشریحانچه که .  ما می خواهیم چگونگی رفتار واقعی بازار را تشریح کنیم15درس  از اینجا تا. نیست

 .نمود و در ان موفق بود

 درجه موج

از حرکتهاي .  درجه از امواج را یافته بود9الیوت . اندازه واقعی دسته بندي شوند همه موجها می توانند با
او . دارد در یک چارت یک ساعته تا بزرگترین موج که او می پنداشت در داده هاي شناخته شده وجود کوچک
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 :کوچکترین تا بزرگترین را انتخاب نمودنامهاي لیست زیر از 

Grand Supercycle 
Supercycle 

Cycle 
Primary 

Intermediate 
Minor 

Minute 
Minuette 

Subminuette 
 : بترتیب

 سوپر سیکل بزرگ

  سوپر سیکل

 سیکل

  به صعودبعنوان مثال وقتی ما. که این نامها درجه موجها را قابل شناسائی می سازد فهم این نکته مهم است 

زیر سخن می  ما از یک سوپر سیکل با زیر بخشهاي.  مراجعه می کنیم1932بازار سهام امریکا از سال 
 .گوئیم

  موج اول از درجه سیکل 1937 - 1932

 از درجه سیکل دومین موج 1942 - 1937

 سومین موج از درجه سیکل 1966 - 1942

 درجه سیکل چهارمین موج از 1974 - 1966

 پنجمین موج از درجه سیکل 19?? - 1974

تشکیل شده اند تقسیم  Intermediate که خود از موجهاي Primary درجه موجهاي سیکل به موجهاي از
 ... به موجهاي کوچکتر تقسیم می شوند و Intermediate و موجهاي

وسیله استفاده جغرافیایی براي شناسائی مکانهاي جغرافیایی استفاده می گردد ب همانطور که از طول و عرض
 "بعنوان مثال  .فهرست ، انالیزورها می توانند موقعیت یک موج را در کل حرکت بازار تشخیص دهند از این

  از مــوج Minor 1 از موج Minute V میانگین صنعت داو جونز در موج

(Intermediate (3 شناساننده موقعیت حرکت در امتداد تاریخچه بازار می باشد... و 

  رجه هاد - 1.7

 جدول پیشرفت بازار نمایش داده شده در زیر پیشنهاد می گردد وقتی موجها عددگذاري می گردند

انوقت خواندن عالمتها  شاید از این خوشایندتر براي دانشمندان ، عالمت گذاري با اعداد اندیس دار بود اما
چارتها را ممکن است با . شدمی با جدول باال جهت اشنائی چشم شما. روي چارت چیز وحشتناکی می بود
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 .کنند رنگهاي مختلف براي درجه هاي مختلف ترسیم

به معناي خاص کلمه نمی باشد و  استفاده گردیده است و این سیکل در واژگان پیشنهادي الیوت ، از واژه
که در  "Primary bull" و " Primary swing"، "Primary" این در حقیقت چون. فقط یک نام است

 .استفاده می گردیده ، استفاده گردیده است Dow دون دلیل خاص بوسیله تئوریسین هاي بازارگذشته ب

شناسائی درجه ها تولید نمی کنند و نویسندگان هیچ اسراري بر تصحیح انها  این واژگان هیچ اشکالی را در
 .چه بدون عادت به انها نیز ما در استفاده از انها راحت هستیم اگر.ندارند

بخصوص در شروع یک موج . می باشد اصل امواج موج در زمان جاري بخش دشوار  دقیق درجهشناسائی
کار در  دلیل اصلی سختی این. تصمیم گرفتن براي اینکه درجه اولین زیر موج چیست ، سخت می باشد جدید ،

تابعی از فرمشان است که  درجه موجها وابسته به. عدم وابستگی درجه موج به قیمت و یا طول زمان است
موقعیت حرکت به بازگشت ، مجاورت و احاطه  درجه یک موج وابسته به اندازه و. قیمت و زمان می باشد

 .موجهاست

خوشبختانه تعیین . است که بازار واقعی را تفسیر می کند اصل امواج این فرضیه نسبی یکی از صورتهاي
اهمیت   ندارد با اینکه ارتباط درجات امواجیک موج معموال با موفقیت پیش بینی ارتباط زیادي دقیق درجه

 .بیشتري را دارا هستند

 .فرمهاست که در درس نهم این دوره تشریح خواهد شد تغییر پذیري اصل امواج یک چالش دیگر از

 عمل موج - 1.8

 یکی از دو نقش عمل یا برگشت را بازي می کند بخصوص یک موج ممکن است خاصیت متفاوتی در ـ هر موج

که در مسیر  هر موجی. عملکرد یک موج وابسته به مسیر اوست. رجه بزرگتر یا برعکس داشته باشدیک د
و هر موجی که در مسیر . گویند روند بوده و بخشی از یک موج درجه بزرگتر را می سازد را موج حرکت می

موجهاي . می گویندرا موج واکنشی یا اصالحی  مخالف روند بوده و بخشی از موج درجه باالتر را می سازد
می شوند و موجهاي برگشتی یا اصالحی با اعداد یا حروف  حرکت با شماره ها و حروف فرد شماره گذاري

 .شوند زوج شماره گذاري می

 درس اینده خواهد 5در  یک درك کلی از جزئیات الگوها. همه موجهاي اصالحی در خالف جهت روند هستند
 .انجام گردیدگفت که چرا این معرفی در این بخش 

  درس دوم
 موجهاي حرکت - 2.1

از درجه   موج تقسیم می شوندکه با مشخصات قطعی ، همیشه حرکت در مسیر روندي5موجهاي حرکت به 
 .انها نسبتا اسان تشخیص داده می شوند. بزرگتر را انجام می دهند

 ٪100 رگز بیش از موج اول برگشت و موج چهارم ه٪100موجهاي حرکت ، موج دوم هرگز بیش از  در

هدف موجهاي . داشت ضمنا موج سوم همیشه حرکتی بیش از موج اول خواهد. موج سوم برگشت نمی نماید 
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 .کند حرکت ساخت یک پیشرفت است، و این موارد ارایش انها را بیمه می

دارد و هرگز  الیوت ضمنا کشف کرد که در دوره هاي قیمت ، موج سوم بیشتر اوقات طول بزرگتري
نسبت به (بیشتري از حرکت  بنابراین موج سوم بخش. نمی باشد) 1،3،5(تاهترین موج از موجهاي حرکت کو

پس در تعقیب حرکت امواج در : ترجمه (ایندیست این قانون خوش. را بخود اختصاص می دهد) 5و1موجهاي 
 تقریبا داشتن یک پایه .)حداقل به اندازه موج اول حرکت خواهد نمود زمان شکل گیري موج سوم می دانیم که

: ترجمه( اینجا دو گونه موج حرکت وجود دارد ، واکنشها و مثلثهاي قطري . می باشد و اساس ریاضی خوب
 .)زیر براي یاداوري قضیه مثلثهاي قطري به متن اضافه شده است شکل

 اول نمی محدوده موج در یک واکنش موج چهارم وارد. بیشتر موجهاي حرکت یک واکنش می باشند حرکت
 Leverage پیشگوئی بازارها با در خصوص.است Leverage این قانون براي تمام بازارهاي بدون. گردد

 بدون(تحریک می شود که در بازارهاي ارزي زیاد ، می توان گفت در دوره هاي کوتاه مدت قیمت بسیار

Leverage) رخ نمی دهد و همچنین overlap معموال بصورت ) هاروي هم افتادن موج: ترجمه(اورلپ
یک بازار  Forex بازار: ترجمه .(نوسانات قیمت بندرت اورلپ می کنند روزانه اتفاق می افتد و در طول روز

 از یک تحرك میزان حرکت رو به جلوي 1،3،5در ضمن سهم موجهاي .) باشد می Leverage داراي
 در درس سوم حرکتها را در 1-4تصاویر . مشخصا حرکت بیشتري نشان خواهد داد انهاست و موج سوم

 .شرح می دهد C و A، 5،3،1 موجهاي

یک . چند قانون ساده از تفسیر حرکت امواج است این: براي توضیح بیشتر سه پاراگراف اول می توان گفت
. بنوعی چاره اي نیست که مشخصات امواج را خطوط راهنما بنامیم . رفتار حاکم بر امواج را قانون می گوییم

حرکات امواج هستند که شامل کوتاه سازي ، تناوب ، یکسانی ، کانالیزه کردن ،  هنما اطالعاتخطوط را
خواهد   از این دوره بحث24این موضوع در درس . و سهم انها در ارتباطات بین امواج می باشند خصوصیات

ر با الگوهاي بیشمار انها از کا ایجاد کنندگان قوانین در سالهاي زیاد. یک قانون نباید هرگز نقض گردد. گردید
وقتی تمام قوانین و خطوط راهنما نشان دهنده  Subminuette بعنوان مثال در درجه. را پیدا کرده اند

اصل  قانون را جزء به جزء دنبال نموده و قانون جدیدي از شکست قانون بودند تحلیلگران مسیر شکست
 .حی است که ما در این بحث وسیع تشریح خواهیم کردقوانین ابزار بسیار قوي و صحی این. را یافتند امواج

 گسترش - 2.2

یک موج  گسترشها کشیده شدن با. بیشتر حرکتها داراي چیزي است که الیوت ان را گسترش می خواند 
رو به جلوي خود  شامل تنها یک گسترش در درجه) سیکلهاي حرکت (بیشتر موجهاي حرکت . فرعی هستند

وقت ، یک موج با بخشی فرعی  هر)  با یک گسترش ساخته می شوند1،3،5سه موج یکی از : ترجمه (هستند
دامنه و مدت زمان در محدوده چهار موج  گسترش داده شود ان گسترش از نظر) سیکل از درجه پایینتر (

 موج متوالی 9در یک . تایی عددگذاري می نمائیم5بصورت   موج را9ترجیحا این . دیگر حرکت خواهد بود
هر چند این موضوع بی ارتباط به سیستم الیوت . موج گسترش یافته است  سخت می توان گفت که کدامخیلی
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 تصویر گسترش توضیح داده 1-5در شکل . تایی یک مفهوم تکنیکال را دارند5تایی یا 9 بوده و عدد گذاري
 .است شده

طول حرکت  اهنمایی دیگرحقیقت این است که از خصوصیات گسترشهاست که فقط یک موج گسترش یابد و ر
هستند ، پنجمین موج داراي  بعنوان مثال اگر اولین و سومین موج داراي طول یکسان. رو به جلوي موجهاست

زیاد  Volume  تایی با یک5گسترش یک الگوي  در موجهایی از درجه اصلی ،. ( طولی مشابه خواهد بود 
نوعی دیگر اگر موجی سه طول داشته باشد ، ب) خواهد امد 13در درس  Volume بحث. تائید می شود 

 .ساده و یک موج را تولید کند پنجمین موج باید داراي ساختار

این حقیقت داراي اهمیت خاص است وقتیکه در . افتند در بازار سهام ، بیشتر گسترشها در موج سوم اتفاق می
اهترین موج نمی باشد و انکه موج موج سوم هرگز کوت: مطرح می شود  ارتباط با دو قانون از حرکت امواج

براي وضوح اجازه دهید ما دو شماره گذاري نادرست را در . محدوده موج اول نمی گردد چهارم هرگز وارد
 موج چهارم وارد محدوده موج اول شده 1- 6در تصویر .  نشان دهیم1- 7 و 1-6یک موج در شکلهاي  وسط
مطابق قوانین هیچکدام از این شماره . ل و پنجم می باشداز موج او  موج سوم کوتاهتر1-7در تصویر . است

و باید بصورت صحیح شماره گذاري . یکبار دیگر موج سوم غیر قابل پذیرش است. نیست  گذاریها مورد قبول
در  . شماره گذاري و گسترش موج سوم را انجام می دهند1-8در حقیقت تقریبا همیشه طبق شکل  .شود

سازد و  تمرین این مسئله را روشن می. اري گسترش سه موج مردد نشویدعادت خود براي شماره گذ
ممکن است راهنماي  1-8 شکل. را تشریح خواهیم کرد اصل امواج  این بحث از14همچنین ما در درس 

 .در این دوره باشد) گیري الگو زمان شکل(مفیدي براي شماره گذاري موجهاي حرکت در زمان واقعی 

مثال در بازار سهام ، سومین موج از یک گسترش  گسترشهاي دیگر اتفاق بیافتد،گسترش ممکن است در 
 تصویر 1- 10 و 1-9نتیجه یک نمودار همانند انچه در شکـلهاي  موجها ، بنوعی خود یک گسترش باشد در

 موجه در حرکت 5گسترش هاي .  موج گسترش را نمایش می دهد5یافته از   موج گسترش5گردیده یک 
 . این موضوع را تشریح می کنیم28کمیاب هستند در درس  ار بسیارصعودي باز

  کوتاه سازي - 2.3

استفاده  واماندگی موج از میزان موج سوم بیشتر پیشروي ننماید از لغت 5 الیوت براي تشریح حالتی که
کوتاه سازي  یک.  تایی ناقص استفاده نمائیم5ما ترجیح می دهیم در طول این دوره از کوتاه سازي یا  .نمود

-11مانند تصاویر .تشکیل شود  موج بدون الزام به ادامه مسیر توسط موج پنجم5معموال می تواند با فرض 
 .می افتد  کوتاه سازي اغلب با یک موج سوم بسیار قوي اتفاق1-12 و 1

 1962اکتبر بار در  اولین.  بوجود امده است1932دو مثال در بازار سهام امریکا از درجه بزرگ پس از سال 
دومین بار در پایان سال .است که در ان موج سوم شکسته شده ) 1-13شکل (در زمان بحران کوبا 

را بخود اختصاص 1976 تا مارچ 1975اکتبر  بزرگ ، از) 3(که در ان صعود یک موج )1- 14شکل (1976
 داده است
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 درس سوم

 مثلثهاي قطري - 3.1

 ز عکس العمل خود راظاهر ننموده ، همچنان این یکی ازیک الگوي حرکت است که هنو یک مثلث قطري

. نمایند مثلثهاي قطري ساختار موج در یک محل خاص را تعویض می. خصوصیات اصالح کننده می باشد
بهر حال . تر از بقیه نیست بطوریکه با حرکت خود ، مسیر سابق را دنبال نمی کنند و سومین موج هرگز کوتاه

باشند که موج چهارم همیشه حرکتی در   موجه در مسیر روند اصلی می5ساختار مثلثهاي قطري تنها یک 
ممکن است در پایان یک کوتاه سازي اتفاق بیافتد اگر  بندرت یک مثلث قطري. محدوده حرکت موج اول دارد

 .فقط در حاشیه هاي کوچک رخ می دهد چه در تجربه ما هر کوتاه سازي

 پایان قطري

 موج ، 5پایان قطري یک نوع ویژه از موج اصلی است که در موقعیت  یر کرده است ، هرهمانطور که الیوت تعب
 درصد بسیار کوچکی از پایان هاي. بسیار سریع و بسیار طوالنی بوده باشد اتفاق می افتد وقتیکه حرکت قبلی

در درس  این بخش(در دومین یا سومین سه تایی ظاهر می شوند a-b-c از سري موجهاي C قطري در موج
انها در نقاط پایانی از  دیده می شوند با این همه C انها فقط در موج پایانی).  بیشتر تشریح خواهد شد9

 .می باشند الگوهاي بزرگ پدیدار شده و نشان دهنده خستگی یک روند بزرگ

 بوده و 1،3،5موج انها شامل موجهاي  پایانهاي قطري یک شکل گوه مانند با دو خط همگرا ساخته ، هر زیر
 پایانهاي 1- 16 و 1- 15شکل .یکدست را پدید می اورند هر کدام به سه زیر موج فرعی تقسیم و یک موج

 .حرکتی بزرگ است را به نمایش گذارده اند قطري که نوعی موقعیت در یک موج

بهر حال . داستثناء می باش یافت یک گسترش واگرا یک. ما در یک مورد الگوي مرزي را یافتیم که واگرا بودند
انکه سومین موج ، حرکت کوتاهتري نموده و  وجود چنین مواردي از نظر تجزیه و تحلیل خوش ایند نیست با

امکان پذیر بود بهمین دالیل ما انرا یک دگرگونی بحساب  الگو بزرگتر از نرمال بود و تقسیرهاي دیگري
 نیاوردیم

 قطریها - 3.2

در فبریه تا مارس  Minute  و در درجه1978در سال  Minor این اواخر در درجه پایانهاي قطري در
 دو مورد را 1- 18 و 1-17شکل .  اتفاق افتاده است1976در ژوئن  Subminuette درجه  و در1976
واقعی یک مثلث   وقوع1- 19شکل . می دهد که یکی باال رونده و دیگري پایین رونده و حقیقی می باشند نشان

 است ته مهم در تمام اینها تغییر در پی گیري مسیرنک. قطري را نشان می دهد

یک جهش   نیست ، موجهاي پنجم از مثلثهاي قطري اغلب پایان1- 16 و 1- 15اگر چه در مثالهاي شکل 
 یک مثال 1-19و  1-17 شکل. براي مثال خط روند را در پایان موجهاي اول و سوم قطع می کنند. هستند

مثلث قطري می باشد ، پایان الگو با  در حال کاهش در volume ورتیکهدر ص.واقعی از این موضوع می باشد
و بندرت زیر موج پنجم . باال اتفاق می افتد ، همراه است زمانیکه جهش رو به volume یک افزایش نسبی در
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 .نماید خط رزیستنس را قطع نمی

به نقطه اول پی گیري بازگشت  یک صعود قطري یک نزول سریع است که همیشه پس از یک سقوط سریع با
 .پس از یک حرکت رو به باال نزول می کند یک سقوط قطري یک اوج گیري سریع است که معموال. می شود

پنجم قطع کننده و پایان دهنده مثلث قطري بوده و جمعا نشانه  براي توضیح بیشتر موج پنجم ، موج هاي
هاي مختلف و در هم امیختن شدت موج هاي مسیر و اشاره به تغییر در درجه  برگشت هیجانی به امتداد

 .مخالف است بعدي در مسیر

 هدایت قطریها - 3.3

- 3-3تشریح کرده بشکل   اتفاق می افتد ، انها الگویی را که الیوت3 یا 5وقتی مثلثهاي قطري در موقعیت موج 
عیت موج اول از بعضی از اوقات در موق اگر چه روشن شده است که تغییر در این الگو.  می سازند3- 3-3

مشخصه اینحالت تداخل موج اول و چهارم و همگرایی . شوند از زیگزاگها ظاهر می A حرکت در موقعیت موج
  .گوه مانند و در یک مثلث قطري می باشد خط هاي مرزي در داخل یک شکل

ساختار این .  را ترسیم می نمایند5ـ3ـ5ـ3ـ5بوده ویک الگوي  اگرچه بخشهاي فرعی یا زیر موجها متفاوت
 موج تقسیم و حرکت در 5اتفاق می افتد که حرکت بزرگ به  اصل امواج قوانین در)1-20در شکل (الگو 
این الگو براي  تحلیلگران باید مراقب این موضوع باشند که. مخالف با سه موج پایان قطري را می سازد جهت

کلید اصلی شناخت  .می باشد بدون خطابیشتر توسعه هاي معمولی شامل یکسري موجهاي اولیه و ثانویه ، 
در مقایسه پیشرفت موجهاي اول . می باشد این الگو کندي مشخص تغییر قیمت موج پنجم نسبت به موج سوم

بعنوان مثال تعدادي از سهام (عرض اغلب پهن می گردد و دوم ، سرعت در دو دوره کوتاه افزایش یافته
 )انها شرکتها ویا زیر شاخه هاي

الیوت کشف .ان.ار این الگو بوسیله. یک مثال واقعی از یک هدایت مثلث قطري را نشان می دهد 1- 21شکل 
 مورد اعتبارش ماراقانع سازد نگردیده بود اما فراوانی پیدایش این الگو انقدر بوده است که در

 کننده موجهاي اصالح - 3.4

ستیز در یک روند بزرگ از تشکیل یک . است حرکت بازار بر خالف روند از درجه بزرگتر از خود ، یک ستیز
این ستیز بین دو روند متضاد ، موجهاي اصالح کننده از . نماید ساختار حرکت تمام رو به جلو ، جلوگیري می

و قابل شناسائی می سازد ، که همیشه باسانی بامقایسه با روند اصلی شناخته می  درجه کوچکتر را، اشکار
بخشی از  بین روندها ، در واقع موجهاي اصالحی با مسیر متفاوت بعنواننتیجه دیگر این ستیز  و. شوند

یا به عبارتی ، زیر  بعالوه ، بعضی اوقات انها افزایش یا کاهش در پیچیدگی. موجهاي حرکت می باشد
زمانشان ، انها را در درجه دیگري قرار دهد ،  موجهاي تکنیکی از درجه اي که می تواند پیچیدگی انها یا طول

شناسائی انها در موجهاي اصالح کننده الگو می تواند، تا وقتیکه انها کامل  به همه این دالیل ،. را اشکار سازند
حرکت  در پایان ، موجهاي اصالح کمتر از موجهاي. پشت سر هم قرار نگرفته باشند ، سخت باشد نشده اند و

بازار ، زمانیکه یک حالت  ري بیشتري در انالیزتحلیلگران الیوت باید تمرین و هوشیا.قابل شناسائی می باشند
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  .روند مداوم رو به جلو هستند ، داشته باشند اصالحی پیچیده وجود دارد ،نسبت به زمانیکه قیمتها در یک

اصالح کننده ها در الگوهاي گوناگون نتیجه گرفته شده ، نشان می دهد  یک قانون خیلی مهم که از مطالعه
 5بهمین دلیل ، یک .  تایی می باشند5 تایی نیستند و فقط موجهاي حرکت رو به جلو 5ها  هرگز اصالح کننده

تصاویري که در  .موج اولیه در حرکت مخالف روند اصلی ، پایان یک اصالح نیست و فقط بخشی از ان است
 .نمود  این دوره ارائه می شود این مبحث را تشریح خواهد9طول درس 

. مخالف روند اصلی می سازند اصالحهاي سریع ، که زاویه اي. پدیدار می شودمرحله اصالح در دو ساختار 
قبلی یا بنوعی بازداشتن حرکت یک موج و  ، که همیشه یک پی گیري اصلی از موج Sideway و اصالحهاي

این مبحث از . پدیدار می گردند Sideway مجموعه انها حرکت هاي برگشت به نقطه اول ، و بدین معنی که از
 .بتفصیل ارائه خواهد گردید 10عیارها در درس م

 :بندي می گردند الگوهاي ویژه بازگشتی در چهار دسته اصلی گروه

 ) یک مرحله ، دو مرحله ، سه مرحله:  ، در سه گونه 5- 3-5(زیگزاگها 

 )عادي ، بسط یافته ، و مداوم:  ، در سه گونه 3- 3-5( مسطح ها 

نوع ان  و یک) صعود کننده ، نزول کننده ، و متقارن(سه گونه ان: نه  ، در چهار گو3-3-3-3-3( مثلث ها
 )برگشت متقارن(توسعه یافته 

 زیگزاگها - 3.5

عالمت  A - B - Cزیگزاگ تنها دریک بازار صعودي یک الگوي کاهشی سه موجه ساده می باشد که با  یک
 پایینتر از موج B انتهاي موج است و بطور محسوسی 5-  3- 5ترتیب بندي زیرموجها .گذاري می گردد

A این موضوع را نشان می دهند1-23 و 1-22قرار می گیرد ، تصاویر  

نشان داده شده  1- 25 و 1-  24دریک بازار کاهشی ، یک اصالح برگشتی درجهت مخالف ، چنانکه درشکلها 
یگزاگ معکوس شده بصورت یک ز اغلب براي شناسائی ، یک زیگزاگ دریک بازار افزایشی. ، تشکیل می شود

 یا قرینه زیگزاگ قبلی است

موج ، بازگشت نرمال  بعضی اوقات زیگزاگها دوبار یا سه بار متوالی اتفاق می افتند ، مخصوصا وقتیکه اولین
یک فاصله سه تایی جدا می شود که  با این حقیقت ، هر زیگزاگ بوسیله تولید. یا کوچکتري داشته است

این شکلها شبیه توسعه یک موج عکس ). را ببینید 1-26شکل .( خوانده می شودزیگزاگ دوگانه یا سه گانه 
 .پیش می اید می باشد که معموال کم)بازگشت(العمل 

رخداد ان ) سهامهاي بورس امریکا یکی از Stock 500 :ترجمه(500در حقیقت در استاندارد و لیست سهام 
 را 1- 27شکل .(گزاگ دوگانه می باشد را می بینیمزی  که می توان گفت یک1978 تا مارس 1977در ژانویه 

 که 1975را از ژوالي تا اکتبر ) یک گروه مهم از سهام امریکا: ترجمه(Dow می توان اصالح در سهام). ببینید
اتفاق  یش ، زیگزاگهاي متوالی دوگانه را بنمایش گذاشته است، را دید، که موجهاي چهارم بندرت با برگشتها
 ) را ببینید1-28شکل .(می افتد
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در بخش هاي بعدي ) الیوت زیگزاگهاي دوگانه و سه گانه را نامگذاري و سه تائیهاي دوگانه و سه گانه.ان.ار
چنانکه . عالمت گذاري نموده بود X را مختصرنویسی نموده ، او حرکتهاي واسط را با موج) خواهد امد

 .تاس نامگذاري نموده A-B-C-X-A-B-Cاصالحهاي دوگانه را با

انها در . الگوي ساده بوده است متاسفانه این عالمت گذاري نامناسب از نظردرجه ، داراي زیرموجهایی از هر
ما این مشکل را . انها دو درجه کوچکتر هستند .حقیقت نامگذاري درجه اي کوچکتر از برگشت درست بود

 رگشت دوگانه و سه گانه راگذاري متوالی اجزاي موجهاي ب برچسب.بوسیله شیوه نمادسازي رفع کردیم

Z,Y,W الگو ، بصورت متوالی می نامیده چنانکه در (W,X,Y) یا (W,X,Z) حرف. عالمتگذاري می گردد 

W الگوي برگشتی را در یک برگشت دوگانه یا سه گانه مشخص می نماید ،  حاال اولینY دومین و Z سومین 

 در - یک مثلث  از E یا D بعالوه C یا A,B مانند(یکه هر زیر موج از انجائ. برگشت سه گانه را نشان می دهد
یک موج  X هر موج. اصلی می باشد حال می دانیم دودرجه کوچکتر از برگشت) بخش هاي بعدي خواهد امد

 .یا بعبارت دیگر بنوعی یک زیگزاگ است. است واکنشی بوده و بدین دلیل همیشه یک موج اصالح کننده

 درس چهارم

 )3- 3- 5(مسطح ها - 4.1

که در شکل   باشد ، متفاوت است ، همانگونه3-3- 5یک اصالح مسطح با یک زیگزاگ که داراي زیرموجهاي 
 موج 5رو به پایین با  قدرت حرکت A تا زمانیکه در اولین حرکت ، موج. نمایش داده شده1-30 و 29-1

را نداشته و تا نزدیکی قدرت برگشت  B تعجب اور نیست که موج عکس المعل. راندارد ، یک زیگزاگ است
یا کمی  A معموال حرکت خود را در محدوده پایان موج در بازگشت ، C موج. باز می گردد A شروع موج

 .دورتر پایان می دهد

 .دهد  این موضوع را نشان می1-32 و 1-31شکل . در بازار نزولی ، الگو تقریبا معکوس می گردد

یک روند بزرگ و  انها عالمت درگیري.  را کمتر دنبال می کنندبرگشتهاي مسطح معموال زیگزاگ امواج سابق
. یافتن روندهاي مسطح میشود افزایش قدرت روند باعث پایان. قوي و مقدمه یا پیرو یک گسترش هستند

 .موج کوچک باشد مسطح ها را تکرار می کند معموال در داخل عکس العملها ، چهارمین موج وقتی که دومین

بهر حال الیوت این فرمها را در دو سه تایی دسته بندي کرده . بنامیم  کن است دو مسطحچه رخدادي را مم
 . بحث خواهیم کرد9موضوع را در درس  ما این. است

هر چند در .  باشد مورد استفاده قرار می گیرد3- 3- 5موجهاي  که داراي زیر A-B-C لغت مسطح براي یک
در یک تصحیح .  ساختارهاي مختلف شناسائی شده است با3-3- 5تصحیحهاي  فرهنگ الیوت سه نوع از

 یا مقدار جزئی پس از ان A در پایان موج C پایان می یابدو موج A محدوده اغاز موج در B عادي ، موج

، توسعه هاي  بجز فرمهاي عادي. می بینیم 1- 32 تا 1-29و ما این فرمها را در تصاویر . تمام می شود
. عکس العمل است، می باشد ند که شامل یک افزایش قیمت که مقدم بر یک موجمسطح فرمهاي دیگري نیز دار
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ربطی است و انها بسیار معمولی تر از مسطح  الیوت این دگرگونی بی قاعده را مسطح خواند، اگر چه لغت بی
 ها هستند

 توسعه مسطح ها -

در نقطه اي پس از  C وجو م A شروع موج  در بعد از نقطه3-3- 5از الگوي  B در توسعه مسطح ها موج
روند رو به ( براي یک بازار افزایشی 1-34 و 1- 33تصاویر  این موضوع در. پایان می پذیرد A پایان موج

ارایش بازار . نشان داده شده است) روند رو به پایین (باي بازار کاهشی  1-36  و1-35و در تصاویر ) باال 
 در ماه هاي اگوست تا نوامبر (Dow Jones Industrial Average = DJIA) صنعتی داو جونز معدل

را تشکیل داده  یک اصالح مسطح توسعه یافته از نوع بازار نزولی ، یا یک مسطح توسعه یافته معکوس 1973
 .است

پایان می  A مانند مسطح گسترده پس از نقطه شروع موج B  ، موج3-3-5در بعضی حالتهاي نادر الگوي 
ان پایان می پذیرد که انرا  نمی گذرد و کمی قبل از A  خود از نقطه پایان موجدر حرکت C پذیرد اما موج

نیروهادر یک روند بزرگ . نشان می دهند  این موضوع را1-41 تا 1- 38تصاویر . مسطح جاري می نامیم
این مهم است ، وقتی یک مسطح جاري ایجاد می گردد که  .همان چیزي هستند که الگوها را ایجاد می کند

بجاي سه موج به پنج  B بعنوان مثال اگر موج. الیوت قرار گرفته باشند ش هاي فرعی داخلی طبق قوانینبخ
قدرت موجهاي .  موج عکس العمل از یک درجه بزرگتر می باشد5انگاه بیشتر شبیه یک  موج تبدیل شود ،

. دهد  سریع رخ میالعمل در تشخیص اصالحهاي مداوم مهم می باشد که تنها در بازار هاي قوي و عکس
پس هرگز یک موج . یافته ایم اینجا یک هشدار الزم است، ما بزحمت چند نمونه از این اصالح را در ثبت قیمتها

 بار را بخطا شماره 9 بار ، 10نکنید ، وگرنه از هر  اصالحی را با این شیوه قبل از پایان الگو شماره گذاري
 8ما این موضوع را در درس . یار عمومیت بیشتري دارندمداوم بس در عوض مثلثهاي. گذاري می کنید

 خواهیم دید

 مثلثها -

 معموال از ترکیب کاهش SideWay حرکت ایجاد یک. مثلثها ظهور و بازتاب موازنه نیروها هستند

volume ترجمه( موج اورلپ شده بوده 5معموال داراي  مثلثها. ، و تغییرات ایجاد می گردد : 

overlap و3- 3-3- 3-3زیر موجهاي  که داراي) ن موجهارویهم افتاد  a-b-c-d-e یک . می باشند
 می تواند در باال یا پایین خط e موج. بیکدیگر تشکیل می شود b,d و a,c مثلث از اتصال نقاط پایانی

a-c ، تجربه نشان داده که در بیشتر موارد عبور موج پایان پذیرد e از خط a-c اتفاق نمی افتد. 

متقارن  :سه نوع مثلث انقباضی وجود دارد. انقباضی و گسترده: تلف از مثلثها وجود داردگونه مخ دو
کمیاب وجود  در مثلثها نوع نادر و.  نمایش داده شده است1- 42، صعودي و نزولی که در شکل 

 .شده ظاهر می گردند  نشان داده1- 42ندارد و همیشه با همان الگوها و متقارنهاشان که در شکل 
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انها را مثلثهاي   نشان دهنده مثلثهاي انقباضی و فضاي عملکرد قیمت در انهاست ، که ممکن است1- 42شکل 
 در یک مثلث انقباضی عبور کرده و موج a از موج b بهر حال ، این خیلی مهم است که موج. با قاعده بخوانیم

a ین انها بصورتامده است با وجود ا 1-43 این موضوع در شکل. شروع یک مثلث گسترده باشد 

SideWay (  همه مثلثها زیرگروه مثلثهاي مداوم هستند و . می شوند ظاهر) حرکت مستقیم بازار : ترجمه
 می باشد e پایانی نتیجه اصلی موجهاي قبلی موج

  مقالهلی مثلث - 4.4

 زیرموجها در یک دانید ، چنانکه می. حال چند مثال از تشکیل مثلثها در چارتها را در این دوره بیان می کنیم
بیشتر از بقیه ، فرمهاي پیچیده بخود  (c موج مثال( مثلث ، زیگزاگها هستند ، اما بعضی اوقات یک زیر موج 

( در موارد کمیاب یکی از زیر موجها . زیگزاگهاي تودرتو را می سازد گرفته و شکلهاي عادي یا گسترده ، یا
بنابراین  . موجه کامل را تولید می کند9د چنانکه یک الگوي خود تولید یک مثلث را می نمای ( e معموال موج

کنند ، یک نمونه در بازار نقره در  مثلثها نیز شبیه زیگزاگها گاهی اوقات مثلثهاي متشابه و متوالی را تولید می
  اتفاق افتاده است1977 تا 1973

گردد ، اما مثلثها  مثلثی ظاهر میاگر چه به احتمال قوي این اتفاق نادر در موج دوم براي تشکیل یک فرم 
ظاهر می شوند ، بعنوان مثال هنگامیکه  تقریبا همیشه در یک موج عملکرد نهایی در الگوي از یک درجه باالتر

در یک زیگزاگ دوگانه یا سه گانه  X یا موج پایانی A-B-C در یک B موج چهارم در یک برگشت ، مانند موج
یک مثلث همچنین ممکن است )  توضیح داده خواهد شد9که در درس .(مودعنوان ن یا در یک اتصال باشد را

یک   خواهیم گفت ،9عملکرد پایانی در یک اصالح ترکیبی تشکیل شود ، بعنوان مثال در درس  در یک الگوي
 .خواهد بود مثلث همیشه قبل از موج نهایی در الگویی از درجه بزرگتر ، در حالت اصالح ترکیبی

موج پنجم گاهی پرسرعت بوده و بخش   ، وقتی یک مثلث در موج چهارم اتفاق می افتد ، دردر بازار سهام
در اشاره به این قضیه استفاده می کند ، موجهاي حرکتی  پرتاب الیوت از لغت. زیادي از مثلث را می پیماید

پایان قطري  واند یکمعموال یک عکس العمل است ، اما می ت پرتاب .را پی گیري می نمایند کوتاه ساخت مثلث
بنابراین . پنجم طوالنی خواهد داشت در بازار هاي نیرومند ، پرتاب وجود ندارد ، اما در عوض یک موج. باشد

، داراي یک نیرو و فشار معمولی خواهد بود ، این  اگر یک موج پنجم ادامه دهنده یک مثلث پرفشار باشد
یک عکس العمل قوي از درجه باال یا یک موج طوالنی در ادامه از مثلث ،  پس. احتماال عالمت یک موج بلند است

 . داده خواهد شد29توضیحات بیشتر دردرس  خواهد امد ،

بنظر ما بسیاري اوقات محل .  نمایش داده شده است3-15در شکل  شواهد تجربی ما از مثلثها بطور مثال
تعداد زیاد این رخداد قرار دادن انرا .  استفشرده با یک دو راهی در بازار همراه تالقی خطوط مرزي یک مثلث

 توجیه می نماید اضل امواج ردیف معیارهاي در

نمایند ، در حالیکه بر  هنگامیکه کلمه افقی براي مثلثها بکار می روند ، اشاره به ساخت مثلثهاي اصالحی می
این موضوع . ی کندمثلثهاي حرکتی م خالف ان هنگامیکه کلمه قطري استفاده می شود اشاره به ارایش
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 تفکیک این دو ویژگی انها در مثلثهاي قطري و افقی مثلثهاي پس بکار بردن.  بحث خواهد شد5دردرس 

یا  wedge و یا مثلث triangle براي ساده کردن تحلیلگران ممکن است از لغتهاي .است اصل امواج
تکنیکال چارت ، مدتهاست که از  کنندگاناما بخاطر داشته باشید که مطالعه . بجاي یکدیگر استفاده کنند گوه

 گذاشتن براي این دو می تواند مفید باشد تفاوت. این لغتها به یک منظور استفاده می نمایند

 درس پنجم

 ترکیبهاي اصالح - 5.1

الگوي اصالحی  ( حرکت مستقیم بازار: ترچمه ) SideWay سه تاییهاي دوگانه و سه گانه الیوت ترکیبهاي
زیگزاگ یا مسطح یا مثلث را شامل می  که یک سه تایی ساده از هر. هاي دوگانه و سه گانه نامندرا سه تایی 

یک سه )  را ببینید1- 43 و 1- 42لطفا شکل : ترجمه ( شود  شود ، یک مثلث ترکیبی از این مفهوم شناخته می
از زیگزاگها ، مسطح ها و ترکیبی از نوع ساده اصالحها هستند که نوعهاي مختلفی  تایی دوگانه یا سه گانه

نمونه  براي. دیدار می گردند SideWay انها در موجهاي اصالحی مسطج از ادامه حرکت. می باشند مثلثها
. نامگذاري می گردند Z و W  ،Y هر زیگزاگ دو گانه یا سه گانه ، هر الگوي اصالحی ساده با حروف

داشته باشند اما عموما انها زیگزاگها   اصالحی را، می توانند هر الگوي X موجهاي واکنشی با عالمتگذاري
 .هستند

تایی ترکیبهاي سه تایی عالمتگذاریهاي مختلفی توسط الیوت داشته اند ، اگر  در زمانهاي مختلف ترکیبهاي سه
. است  می بینید ، ارایش الگوها همیشه ترکیبی از سه مسطح بوده1- 46 و 1-45که در شکلهاي  چه همانطور
از یک مسطح قرار گرفته و  براي مثال یک مثلث پس. رکیب الگوها عموما یک در میان قرار گرفته اند بهر حال ت

بنظر یک سه تایی سه : ترجمه ( را می سازد  را می بینید ، یک سه تایی دوگانه1-47همانطور که در شکل 
 ).گانه را ساخته است

بدیهی . امده  1-48 که این موضوع در شکل در مثال بعدي یک مسطح توسط یک زیگزاگ پی گیري شده است
نیاز به معکوس کردن دارد تا یک  این شکل فقط. است ، این شکل بخش از یک بازار افزایشی را نمایش می دهد

 .بازار کاهشی را نمایش دهد

اشاره کرد بود که  الیوت. در بیشتر موارد ، سه تایی هاي دوگانه و سه گانه داراي خاصیت افقی هستند 
به . هرگز چنین موردي را نیافتیم  اگر چه ما. ارایشهاي مورب بر خالف روند اصلی می توانند صحیح باشند

. همانطور که بیش از یک مثلث ظاهر نمی شود. شود یک دلیل هرگز بیش از یک زیگزاگ در ترکیبها ظاهر می
 ظهور ترکیبها این موضوع را تاُید .حرکت از روند بزرگ ظاهر می شوند بیاد بیاورید که مثلثها در پایان یک

 مثلثها فقط در موج پایانی در یک سه تایی دوگانه یا سه گانه می باشد می کنند و فعالیت

 موجها معیارهاي ازایش - 5.2

می شوند ، همانگونه که الیوت در قانون  ساخته SideWay اگر چه نکات ظریف و مختلفی در ترکیبهاي روند
 .سه گانه را می توان در ترکیبهاي غیر افقی شناسایی نمود ت ، زیگزاگها دوگانه واصلی خود زکر کرده اس
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 ساخت فرمها بلکه در حرکت رو به مقصد سه تایی هاي دوگانه و سه گانه با زیگزاگهاي بهر حال نه تنها در

درت ساخت یک بندرت ق دوگانه و سه گانه تفاوت دارند ، در یک زیگزاگ دوگانه یا سه گانه ، اولین زیگزاگ
است تا یک تغییر قابل پی گیري در قیمت  حرکتی دوتا سه برابر الزم. اصالح قیمتی از اصل امواج را داراست

دوگانه و سه گانه . یک بازگشت قیمتی کافی تشکیل می گردد بهر حال در یک الگوي ساده اغلب. مشاهده گردد
دهاي قیمتی در واقع مالقات گردیدند ، تولید می اصالحی ، پس از انکه مقص ها از طوالنی شدن مدت مرحله

با  نیاز است تا بازار مسیري را در پیش رو گرفته یا حرکت قدرتمندي را اوقات وقت بیشتري بعضی. گردند
دوانشناسی بازار و  چنانچه تقویت ادامه یابد ،. الگوهاي اصالحی دیگر در یک موج انعکاسی تولید نماید

 .دهند وندها را تولید و ادامه میفاندامنتال هاي دیگر ر

وجود  5+4+4+4+...  و3+4+4+4...+براي روشن تر شدن این بخش ، یک اختالف کیغی بین سریهاي 
 17 یا 13 ، 9 ، با افزودن 5شمارش از  توجه داشته باشید که تمام موجهاي عکس العمل داراي یک موج. دارد

وهمچنین ، .  موج هستند15 یا 11 ، 7از سه به عالوه  موج هستند ، و همچنین موجهاي اصالحی یک شمارش
. موج نیز می توان پنداشت n اگر چه انها را یک سه تایی سه گانه با. باشند مثلثها داراي یک استثنا می

نتیجه  اگر یک شمارش داخلی نامشخص باشد گاهی اوقات تحلیلگران می توانند با شمارش امواج به بنابراین
هم افتادن یا به عبارتی  روي: ترجمه ( با چند اورلپ 17 یا 13 ، 9اي نمونه یک شمارش از بر. معقول برسند

 با تعداد 15 یا 11 ، 7بوده و هر شمارش از  شبیه یک حرکت.) تداخل فضاي قیمتی امواج را اورلپ می گوییم
شبیه .)  اورلپ می گوییمیا به عبارتی تداخل فضاي قیمتی امواج را روي هم افتادن: ترجمه (نامحدودي اورلپ 

استثناء هاي اصلی مثلثهاي قطري از هر دو نوع می باشد که پیوندي از حرکت و اصالح  .یک اصالح می باشد
 .باشند می

 ماکزیمم منیمم هاي درست

در چنین مواردي پایان الگو را ماکزیمم منیمم هاي . حداکثرهاي قیمت متفاوت است گاهی اوقات پایان الگو با
داخل الگو  این بدین منظور است که تفاوتی بین باال و پایین هاي واقعی قیمت و انچه در. ی گوییمم درست

ماکزیمم واقعی است اما در حقیقت   پایان موج پنجم یک1-11براي مثال در تصویر .اتفاق می اقتد قاُل باشیم
در تصاویر . پایین واقی است موج پنجم یک 1-12تصویر  در. موج سوم باالترین قیمت را تولید نموده است

 B ماکزیمم درست در یک بازار افزایشی می باشد ، با وجود انکه موج A  نقطه شروع موج1-34 و 33-1

 یک مینیمم درست در بازار نزولی است با Y  پایان موج1- 47در تصاویر . گرفته است باالتر از ان قرار

 .می باشد W اینحال پایینترین قسمت پایان موج

اینکه . انکه یک تحلیل موفق با عالمتگذاریهاي درست انجام می گردد مفهوم بسیار مهمی است بدلیلاین 
 نگران نباشید تا. قیمت درست در شروع موج باشند بعضی اوقات یک ادعاي درغین است ماکزیمم مینیمم هاي

موقع استفاده  منا درض. وقتیکه اطالعات در خصوص مفرارت رفتار موج وجود دارد شما گمراه نخواهید شد
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طول و مدت یک موج و . نخواهید رفت  معرفی خواهند شد نیز به خطا20از مفاهیم پیش بینی ها که در درس 
 .تعیین می گردند نقاط پایانی درست بوسیله طرح ریزي و اندازه گیري

 اسلوب تطبیق دادن عملکرد و - 5.3

( ، و دوحالت احتمالی از توسعه ساختاري  (عکس العملعمل و ( ، ما دو عملکرد احتمالی امواج 4و3در درس 
 :مواد را بطور خالصه در زیر عنوان بندي می کنیم ما این. را ، بحث نمودیم) حرکت و اصالح 

 .هستند Z , Y , W , E , C , A ، 5 ، 3 ، 1عمل  براي موجهاي) شمارش(برچسب  -

 .هستند X , D , B ، 4 ، 2عکس العمل  براي موجهاي) شمارش(برچسب  -

موجهاي عکس العمل ، توسعه اي از حالت اصالح بوده و بیشتر  همچنین بزودي توضیح خواهیم داد که همه
 .حالت حرکت هستند امواج عمل ، نوسعه اي از

 :باشند را شرح می دهیم و قبل از ان ، حالتی که موجهاي عمل ، توسعه اي از حالت اصالح

 . ان قطري در یک پای5 ، 3 ، 1ـ موجهاي 

 .در یک اصالح مسطح A موج -

 . در یک مثلث E و C ،A موجهاي -

 .در زیگزاگهاي دوگانه و اصالحهاي دوگانه Y و W موجهاي -

 .اصالحهاي سه گانه در زیگزاگهاي سه گانه و Z موج -

ند ، عین حال توسعه یک حالت اصالحی هست بدلیل انکه فهرست موجهاي باال یک عمل در جهت مخالف و در
 .نامیم می عمل اصالحی ما انها را موجهاي

حرکت قیمت ، در بازار پهناور سهام  بطوریکه می دانیم ، ما لیستی از تمام ارایشهاي امواج که می توانند در
براستی از انجائیکه مطالعه . دهد که در لیست ما نباشد تشکیل گردند را در اختیار داریم و ارایشی رخ نمی

و از نظر جزئیات فیلتر شده هستند ، تحلیلگران می  Subminutte درجه تقریبا نزدیکچارتهاي ساعتی 
 ، که در متد الیوت تا به حال شناسائی نشده باشند Subminutte موجهاي باال را از درجه توانند بدون مثال

 اي تولید کامپیوتر دقیقه را بیشتر با چارتهاي ، Subminutte در حقیقت ، موجهاي الیوت کوچکتر از. ، بیابند
، یک درجه کافی براي بازتاب صحیح قوانین  حتی چند داده در واحد زمان در این قانون. شناسائی می کنند

 .انسانها در میدان مبادالت ارزي ست امواج بوسیله ضبط سریع انتقاالت از رفتار

اساسا در )  امده15 تا 1اي که در درسه(و معیارها) داده شده  پوشش9 تا 1که در درسهاي ( همه قوانین 
 این توضیحات اشکار کننده ي. رود ، هیچ ثبت ثانیه اي یا کمتر از ان وجود ندارد حالت بازار واقعی بکار می

همانگونه که براي  وقتی قیمتها توسط سیستم حکومتی ثابت می گردند ،. الزامات مطلق در قیمت بازار است
وقتی قیمت ثبت . و اجازه ثبت ندارند  ، موجها توسط قانون حبس شدهطال و نقره در قرن بیستم اتفاق افتاد

البته در طوالنی مدت ، بازار ها . معیارها باید با دقت مطرح گردند شده متفاوت از قیمت بازار است ، قوانین و
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قوانین و  ماحال که . گردند ، و قوانین تنها اگر بازار اجازه دهد امکان اجرا خواهند یافت بر قوانین چیره می
 .اغاز نمائیم اصل امواج در مقدمات امواج را اماده نموده ایم ، می توانیم انالیزهاي موفق و معیارها را

 معیارهاي تناوب - 5.4

جایی که  بجز.  ارائه و توضیح در خصوص یک بازار صعودي می باشد15 تا 10معیارهاي موجود در درس 
 .که مخصوصا مستثنی شده باشد

 تناوب

تناوب بسیار گسترده و ) قوائد راهنمائی کننده: ترجمه (معیارهاي . می دهد  لتون بولتون توضیحهمی
 .هستند بوده و همیشه تحلیلگران چشم انتظار دیدن تفاوتی در تشکیل بعدي موجهاي مشابه پراستفاده

اما تکرار .  گردندبندي می گناه نویسنده نیست که تناوبها از نظر نوع موج به فرمهاي بسیار زیادي دسته
 .منتظر خالف ان باشد بسیار زیادشان به اندازه کافی نشان داده که شخص باید

است ، اما اطالعات با ارزشی میدهند که منتظر چه  بااینکه تناوبها دقیقا نمی گویند چه اتفاقی در حال رخ دادن
خیص احتمال بعدي بسیار مفید در زمان تحلیل ارایش موجها و تش چیزي نباید یود و بخاطر داشتن انها

 زیرا سرانجام گردش. مقدماتی تحلیل که بیشتر مردم عالقمند به دانستنش هستند نیست  این اموزش. هستند

معیارها درست می  در ضمن معکوس این. بازار در یک شیوه خاص که می خواهیم بگوئیم ، انجام خواهد شد
، روزي است که همه چیز کامال  ري را در پیش رو بگیرندروزي که بیشتر سرمایه گذاران شیوه دیگ. باشد

بگوئیم الیوت در حقیقت می خواست بگوید که تناوب  اگر بخواهیم بیشتر توضیح دهیم ، باید. عوض می گردد
 .است یک قانون مجازي بازار

 تناوب در داخل عکس العملها

 Sideway می رود موج چهارم یک اصالحاصالح تند و تیز باشد ، انتظار  از یک عکس العمل یک2اگر موج 

 مشخصه بیشتر عفول موجهاي عکس العمل را ، در هر دوحالت صعودي و 2- 1شکل  . باشد و برعکس
ساده ، (هستند می دهد ، بطوریکه معیارهاي تناوب اشاره می کنند ، انها همیشه از جنس تناوب نزولی نشان

 اصالحهاي. زیگزاگ شروع می شوند وگانه اي هستند که بایکگاهی نیز انها سه تایی د) دوگانه یا سه گانه 

Sideway انها معموال شامل یک اکسترمم . سه گانه می باشند شامل مسطح ها ، مثلثها واصالحهاي دوگانه یا
بعنوان مثال موقعیت بعد از یک پایان درست و قبل از . جدید قیمت می باشند (یک مینیمم یا ماکزیمم: ترجمه (

اکسترمم  بمعنی انکه شامل یک( در موارد نایاب ، یک مثلث با قائده . العمل را می توان گفت عکسیک موج 
 Sideway دیگري از الگوهاي در موقعیت موج چهارم از یک اصالح سریع قرار می گیرد و نوع) جدید نباشد

ن اینگونه خالصه کرد که العمل ها را می توا معناي متناوبها در عکس. در موقعیت موج دوم تولید می گردند
 .شامل برگشت یا عکس العمل و موج دیگر بعکس ان خواهد بود )4 یا 2: ترجمه (یکی از دو موج اصالحی 

. زیگزاگ هستند   نشان نمی دهند ، بنوعی هر دوي انها4 و 2مثلثهاي قطري تناوب را در زیر موجهاي 
براي مثال اولین . متناوب می گردانند جهاي حرکت راگسترشها یک نمونه از تناوبها هستند بطوریکه طول ، مو
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ظهور دیگر تناوب این است که . تیز دوباره کوتاه است موج کوتاه است و سومین موج طوالنی و پنجمین موج
   اتفاق می افتند5 یا 1می دهند گاهی در موج  گسترشها که معموال در موج سوم رخ

 اصالحی تناوب در موجهاي - 5.5

 بسازد ، انتظار تولید یک ارایش زیگزاگ را A مسطح شروع شده تا موج a-b-c ح بزرگ با یکاگر یک اصال

a-b-c براي موج B را ببینید2- 3شکل ( و بر عکس ان نیز درست است ) ببینید  را2- 2شکل (نیز می رود  .(
 بازتاب بوجود می گردد که رخداد محسوسی وجود دارد و ان اینست که اولین با یک لحظه اندیشیدن معلوم

 روبه باال در هر دو حالت ، و دومین بازتاب یک حرکت رو به پایین است امده یک حرکت

 A موج a-b-c ساده  می بینید ، اگر یک موج اصالحی با یک زیگزاگ2-4کال خیلی اوقات ، چنانکه در شکل 

ی از یک تناوب را می که نوع خواهد بود ، a-b-c گسترش بیشتري از یک زیگزاگ B را شروع کند ، موج
معکوس این حالت از . پیچیده خواهد بود  امده ،2- 5همانطور که در شکل  C و گاهی اوقات موج. سازد

 پیچیدگی کمی نادر است

 اصالحی پیش بینی موجهاي - 5.6

 )محدوده بازار نزولی( عمق موجهاي اصالحی

احتماال یک بازار پایین می  چقدر ه سوالپاسخ دلپذیري ب اصل امواج روش دیگري در بازار به اندازه هیچ
 .، را نمی دهد رود؟

این است که بخصوص در چهارمین موج ، بازار تمایل در انجام حرکت در ) راهنما قائده: ترجمه (اولین معیار 
  .نزدیک پایان را دارد level و نسبتی از حرکت موج چهارم درجه کوچکتر ،عموما از یک یک میزان

  در بازار نزولی1939 - 1929:  1مثال شماره 

که یک  سرمایه یک تعدیل دائمی دالر را بوسیله فاندامنتال ، براي مطالعه سیکلها نشان می دهد چارت قیمتهاي
یک مثلث از درجه  هاي پایین در فضاي قبلی موج چهارم ، low .وجود دارد (IV) مثلث انقباضی در موج
 سیکل را ساخته است

 1942در بازار نزولی  Low : 2مثال شماره 

یک زیگزاگ ، پایان دهنده .  می باشد 1942 - 1937سیکل در بازار نزولی  از درجه II در این مورد موج
  می باشد1937 - 1932از بازار صعودي سالهاي  [4] فضاي اصلی موج

 1962نزول در بازار  : 3مثال شماره 

 از سري 1956ز باالترین قیمت موج پنجم در کاهش قیمت کمی بیش ا  باعث1962در سال ]4[سقوط موج 
نشان می ] 4[معموال نزول بازار باید در منطقه اي که موج .  گردید1959تا  1942 موجهاي اصلی سالهاي

اینکه  این محدودیت کاهش با وجود. می باشد] 3[موج چهارم موج اصالحی پس از موج . قرار گیرد  دهد ،
 موج قوي و کم عمق بودن موج قبل از تولید سومین.  معیار یک قانون نیست توضیح هایی را می دهد ، اما این
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A و قوي بودن موج B  ساختار موج است ، که سرتاسر عمق اصلی اصالح  نشان دهنده نیرو در] 4[در موج
  .را می سازد

 توسعه هاي موج - 5.7

 1974کاهش در بازار نزولی  : 4شماره  مثال

از درجه سیکل اصالح  IV موج.  است1974 - 1966سالهاي  ن کاهش در ، پایا1974کاهش نهایی در 
موج (موجب کاهش میانگین فضاي قبلی موج چهارم از درجه کوچکتر   و1942از  III درست موج صعودي

  .می باشد) اولیه ] 4[

ودیت هر درجه کوچکتر در بیست سال گذشته ، پی برده اند که معموال محد انالیستهاي ما از توالی موجهاي
 حرکت موج چهارم از درجه کوچکتر می باشد ، مخصوصا وقتیکه بازار نزولی در توالی نزول بازار فضاي

می گوید که  بهر حال یک معیار شناسائی شده اشکارا ، این موضوع را. موجهاي خود چهارمین موج باشد 
موج دوم از درجه کوچکتر را  زولاگر موج اول در ادامه متوالی اصالح موج پنجم باشد ، بنوعی محدودیت ن

گروه سهام  Dow Jones Industrials : ترجمه) DJIA  در1978براي مثال ، کاهش در مارس . داراست
پایین امد که پیرو امتداد موج اول در دسامبر  1975 در حد پایین موج دوم در مارس) معروف صنعت امریکا

 . بود1974

 را 3مثال شماره (صوص انها که از گسترشها پیروي کرده اند اصالحهاي مسطح بخ در خصوص مثلثها یا
 در خصوص زیگزاگها عمیقا می شکنند و در. اشکارا صعود را در فضاي موج چهارم می شکنند  (ببینید

هستند ، این  اگر چه وقتی زیگزاگها در موج دوم خودشان. فضاي موج دوم از درجه کوچکتر حرکت می کنند
 .را ساخته اند پایین هاي دو گانه گاهی اوقات ارایشی از این رفتار یا همان. می شوداتفاق منحصر به فرد 

 پنجم تعقیب یا ادامه رفتار موج

باشد ، این است ، وقتیکه موج پنجم با  بهترین تجربه قوانین که می تواند عصاره مشاهدات ما از رفتار بازار
ریع بوده و ساپورت موج دوم گسترش از درجه پایین بسیار س یک گسترش ادامه می یابد ، اصالح پس از ان

 توضیح داده 2-6اصالحها در همانجا پایان خواهند یافت ، این مورد در شکل  برخی از. را مالقات می کند
 به نقطه A چند تعداد محدودي مثال واقعی وجود دارد ، دقت به این موضوع که کدام موج هر. شده است

 .د از موج پنجم بازگشت می نماید ، مهم استپایین موج دو از گسترش بع

و مثال بعدي یک توسعه مسطح که . را می توانید پیدا کنید II از [a] یک مثال وجود یک زیگزاگ پایین موج
 خواهید دید که موج 5- 3همچنین شما در شکل .  پیدا نمود4از  A  در پایین موج2- 16توان انرا در شکل  می

A از (IV) ـ Low در موج ساخته است که یک گسترش] 5[از ) 2( موج ي نزدیک V  می 1929 تا 1921از 
 ).باشد

گسترش ، معموال قلمرو قیمتی موج چهارم از یک درجه بزرگتر مالقات  پس از پایینترین نقطه از موج دوم یک
 ت که قیمتاین شایان توجه اس. بینی اشاره بر رفتاري یکسان شبیه پیش بینی قبلی دارد این پیش. می گردد
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جدي از یک  این رخداد که هشدار.افزایشی در حقیقت گسترش موج پنجم را با سرعت پی گیري می نماید
این پیش بینی را نمی توان  .ویژه است ، یک ترکیب قدرتمند از دانسته هاست level بازگشت هیجانی در یک

) رشهاي تو در توي موج پنجم گست: ترجمه ) جداگانه در گسترشهاي موج پنجم از گسترشهاي موج پنجم
 .بکار برد

 درس ششم

 کانالها - 6.1

 موج شباهت

متوالی ، تمایل دارند از نظر مدت زمان و   موج5این است که دو موج حرکت از  اصل امواج یکی از معیارهاي
 غیر است وقتی که یک موج گسترده وجود دارد ، دو موج دیگر این عموما طبیعی. بزرگی شبیه یکدیگر باشند

واگر یک شباهت کامل بین انها دیده نشود ، به . موج سوم یک گسترش باشد بخصوص اگر. گسترده باشند
 استفاده از این موضوع دردرسهاي. (  مشاهده خواهد گردید618/0نسبت بعدي مضربی از  احتمال زیاد در

  ). ست یکی از اعداد فیبوناچی628/0عدد : ترجمه .) ( توضیح داده خواهد شد 25-16

می بایست دردرصدي از  باشند ، نسبتهاي قیمت معموال Intermediate وقتیکه موجها از درجه بزرگتر از
، یک گسترش درست از درجه سیکل ،  1966 تا 1942بنابراین درداخل پیشروي از . رابطه ها محاسبه گردد

 ماه تولید نموده 49 را در ٪129سود پوینتی داشته و یک  120حرکتی ] 1[ما دریافتیم که موج . را داشته ایم
 برابر سود 618/0که (  را ٪80 پوینتی داشته و یک سود 438حرکتی  [5[، در صورتیکه موج اصلی 

سود را در   درصد324 ماه تولید نموده ، و حرکت بسیار متفاوت موج اصلی سوم که 40در ) درصدي 129
 . ماه تولید نموده است126طول 

تواند با رابطه اي  یا کوچکترند ، معموال شباهت قیمتی می Intermediate رجه متوسطوقتیکه موجها از د
بنابراین در . موجها هم ارز خواهد بود ، از اینرو مقدار طول) تساعد حسابی : ترجمه ( حسابی برقرار باشد 

اعت بازار انجام  س47 پوینتی را در 24/35 ، حرکت 1موج   ، ما دریافتیم که1976تقویت بازار پایان سال 
معیار شباهت در بازار .  ساعت بازار حرکت نموده است47پوینت را در  40/34  ،5داده ، در حالیکه موج 

 .بینهایت دقیق است خیلی اوقات

 ترسیم موجها

A.  ساعتی با قیمت همیشه چارت) نویسنده درسها: ترجمه (همیلتون بولتون close براي . را تهیه می نماید
خود الیوت  اصل امواج نیز استفاده می گردیده است ، پس از معرفی ارت ساعتی توسط بنیانگذارانچ: نمونه 

 . پی گیري می نموده است1938 فوریه تا مارس 23را بر روي چارت ساعتی بازار سهام از  بعضی از کارها

 : ترجمه) DJIA اعتینوسانات س استفاده ازطرح اصل امواج هر عالقمند به موجهاي الیوت یا هر دلبسته به

Dow Jones Industrials را که وال استریت جورنال و یا باروتر  (گروه سهام معروف صنعت امریکا )
  : ترجمه 
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این وظیفه ساده الزامی است ، . منتشر می سازند ، مفید خواهد یافت (نشریات معروف داراي بخش اقتصادي

 چارت میله اي خوب است ولی می تواند بدلیل اعالم. رفتاز وقت هفتگی شما را خواهد گ که فقط چند دقیقه

میله ها قرار ندارند  انجام می گیرند و در داخل) کندل: ترجمه (نوساناتی که نزدیک زمان تعویض هر میله 
 انچه تصاویر. اطالعات را نمایش دهد شکل ترسیم شده حقیقی می بایست تمام.گمراه کننده می باشند

 DJIA براي میانگین) دو نوع چارت در حال انتشار : ترجمه ) تئوري روزانه و ( opening )بازشدن

بطور اماري اختراع گردیده ) گروه سهام معروف صنعت امریکا Dow Jones Industrials : ترجمه)
را  ( opening )بازشدن بترتیب این تصاویر یک جمع از قیمتهاي.دقیق لحظه اي نمی باشد بازتاب کننده
هاي روزانه ، در داخل  low ها و high ند که می تواند رخداد زمانهاي متفاوتی را ارائه کرده ، وارائه می ک

 .سازد خود رخدادهاي بسیار زیاد روزانه را پنهان می

این عمل تا زمانیکه شمارش . است بهترین شیوه دسته بندي امواج در حقیقت تعیین روند قیمتی بازار سهام
،هیجان بازار ، بخصوص در موجهاي عکس  ت ،مواردي چون حرکتهاي سریعامواج شفاف لست اسان اس

پیچیده ظاهر می شوند ، در این موارد پیچیده الزم است همه  العمل ، وقتیکه حرکتهاي کوچک بکلی با رفتاري
بهر حال در بی حالی یا کم تالطمی بازار بخصوص در . کوتاه مدت مشاهده گردد زیر موجها در چارتهاي

چارتهاي بلند  در اینگونه موارد. بیشتر احتمال دارد ساختارهاي موج پیچیده و اهسته تولید گردند ها ،اصالح
از روند تشکیل الگو ، ارائه می  مدت تر اغلب موثرتر و متراکم تر فعالیتها را نمایش داده و توضیح بهتري

 .کنند

براي مثال ، براي موج .( بل پیش بینی استقا sideway ، زمانهاي بازار اصل امواج بایک مطالعه مناسب از
 درست وقتیکه پیش بینی نمودید ، بهر حال پیچیدگی و بی حالی دو)  یک زیگزاگ است2موج  چهارم وقتیکه

بخشی از حقیقت بازار  باوجود این ، باید پذیرفت که اینها. موردي است که تحلیلگران را نا امید می سازد
شما گاهی اوقات می توانید از بازار  دارند که در طول مدت چنین دورانیبزرگان تاکید بسیاري . هستند

می توانید ازرو کنید که بازار همیشه فعال باشد اما  شما. استفاده برده و ثمر سخت کوشی خود را بگیرید
 .استراحت می کند ، شما هم استراحت کنید عملی نیست پس وقتیکه بازار

از اینرو داستان بازار . استفاده از چارتهاي نیمه لگاریتمی می باشد اممتد درست براي پی گیري بازار سه
مهم براي سرمایه گذار ، درصد سود یا زیان است نه عددهاي . درصدي وابسته می باشد فقط به پایه هاي

با دوره   پوینت اختالف زیادي5000، ده پوینت تا  DJIA حرکت در بازار ، بعنوان مثال در بازار نقاط
کردن ، بخوبی با میزان حسابی  بنابراین اصول کانالیزه.  پوینت ندارد6000 پوینت تا 300ي تقویت از درصد

 .براي موجهاي دوره کوتاه تر پذیرفته شده است

 کردن اصول کانالیزه - 6.2

 ، باالیی و پایینی از امواج عکس العمل الیوت مالحظه کرد که بطور نمونه کانالهاي روند موازي در مرزهاي
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بایست انها را بعنوان پیش بردن و کمک در تعیین مقصدهاي  تحلیلگران می. اغلب با دقت عجیبی همراه است
 .بعدي از پیشرفت روندها ، ترسیم نمایند موج و تهیه معیار در توسعه

 موج وقتیکه.  موج را تعیین نمود3عکس العمل باید نقاط مراجعه اخرین  اولین تکنیک کانالیزه کردن براي یک
  را لمس نماید2 را بیکدیگر متصل می کنیم و سپس یک خط موازي که نقطه 3 و 1نقاط  سه پایان یافت

در بیشتر . ( کند  تولید می4 رسم می کنیم ، این ساختار یک تخمین یا ارزیابی براي موج 2- 8همانند شکل 
 )یان نقاط پایانی را لمس می کنندپا موارد سه موج به اندازه کافی از نقطه شروع خود دور می گردند و در

. بازسازي کنید   خط موازي را لمس نکند شما باید کانال را براي تخمین حدود موج پنجم4اگر پایان موج 
سوم عادي باشند خط موازي   را بیکدیگر متصل کنید ، اگر موجهاي اول و4 و 2نخست انتهاي موجهاي 

اگر . پیش بینی پایان موج پنجم خواهد داشت ت دقت بیشتري درباالیی که از انتهاي موج سوم کشیده شده اس
عمودي باشد کشیدن خط موازي از انتهاي ان ممکن است  موج سوم غیر عادي قوي باشد بطوریکه تقریبا

نشان داده است که خط موازي که از انتهاي موج اول کشیده می شود در این  بسیار باال قرار گیرد ، تجربه
  می1977 تا 1976د است ، جنانکه در تصویري از صعود قیمت شمش طال از اگوست مفی موارد بیشتر

باالتر را ترسیم کنید مواظب باشید که شما   در برخی موارد ، ممکن است خطوط دو نقطه از درجه.بینید
 .رفتار مناسب را براي شماره موج کنترل کنید ها و levelاین volume شماره موجها و مشخصه

  باالجهش رو به

 volume موج پنجم نزدیک خط باالیی با کاهش در کانالهاي موازي و خطوط همگراي یک مثلث قطري ، اگر

کمی : ترجمه .(انرا مالقات یا نزول کوتاهی از ان خواهد داشت روبرو شود نشانه ان است که در پایان موج
  ).پایان می یابد پایینتر از خط باالیی

، این نشانه ان است که امکان عبور از خط  دیک خط باالیی روند افزایش یابددر موج پنجم نز volume اگر
 .باال می خواند باالیی وجود دارد که الیوت انرا جهش رو به

بالفاصله پس  sideway ممکن است ، روند نزدیک نقطه جهش روبه باال ، یک موج چهارم از درجه کوچکتر
جهش هاي روبه باال گاهی بوسیله یک . خط موازي بشکند زیربه  volume از موج پنجم را در پایان حرکت
 اصل امواج  کتاب2-10اینها همانطور که در شکل . خود را اطالع می دهند جهش رو به پایین تلگرافی وقوع

زیر خط  در و توسط یک برگشت بالفاصله. تایی ها ، تولید می گردند5 از 2 یا موج 4امده ، در موج  الیوت
الیوت هشدار . رخ می دهد جهش رو به باال همچنین با بعضی مشخصه ها در نزول بازار. ندتائید می گرد

در مدت جهش رو به باال موجها از درجه  درستی داده بود که جهش رو به باال از درجه بزرگتري است چون
 موج پنجم کانالهاي درجه کوچکتر گاهی اوقات بوسیله کوچکتر بسختی قابل شناسائی می باشند ، بطوریکه

مثالهایی از جهش رو به باال بزودي در این دوره نشان داده می شوند  .در حرکت روبه باال مختوش می شوند
   نیز پیدا کنید1-19 و 1-17توانید در شکلهاي  ، انها را می
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 بیشتر معیارهاي - 6.3

 مقیاس

از طرف دیگر ، کانالهاي .  اورندنیمه لگاریتمی را بوجود می درجه هاي بزرگتر ، معموال بیشتر یک مقیاس
 را 2-11شکل ( بر روي مقیاس نیمه لگاریتمی تشکیل گردید  1929 - 1921 کامال مجازي که در بازار

دهد  نشان می)  را ببینید 2- 12شکل ( بر روي مقیاس حسابی تولید گردیده1937 - 1932بازار  و در) ببینید
مقیاس مناسب می  را ، فقط وقتیکه طرح ریزي انتخابی رويکه موجهاي یک درجه ، کانالهاي الیوت صحیح 

با سرعت از خط مرزي باال عبور  بر روي مقیاس حسابی ، بازار صعودي دهه بیست. گردند ، تولید می نماید
. بازار صعودي دهه سی افت کمی از خط مرزي باال دارد می کند ، در صورتیکه بر روي مقیاس نیمه لگاریتمی

: اینها دو موج از درجه سیکل هستند که بصورت شگفت اوري شبیه یکدیگرند تفاوت در کانالها ،گذشته از این 
موج گسترده  5انها هر دو شامل )  بار 5بار و 6بترتیب (چند الیه هاي نزدیک قیمتی را می سازند ،  انها تقریبا

وبازار صعودي شکل و طول د تفاوت ضروري مابین. بوده ، و قله سومین موج ، در هر مورد پایینتر است
 .زمان هرزیرموج است

کنیم که با توجه به  بیش از همه ، ما می توانیم براي توضیح ضرورت مقیاس نیمه لگاریتمی اشاره به موجی
اگر شخص بتواند کانال موج الیوت  .دالیل روانشناسی حجم ، در مرحله افزایش سرعت قرار گرفته است

حسابی و نیمه لگاریتمی بوسیله خطوط شیب  ط اصلی روي مقیاس هايفرضی خوبی از خاستگاه هاي نقا
. قابل مشاهده و یک طول زمان مشخص ، تعیین می گردد دار چسبیده به امواج بکشد ، یک سیگنال قیمتی

هنوز به  موازي روي مقیاسهاي حسابی و نیمه لگاریتمی چه انتظاري می رود؟ از کانالهاي ، بنابراین سوال
در  اگر پیشرفت قیمت در هر نقطه نزولی مرتب در داخل خط هاي موازي. حل نگردیده استقطعی  صورت
مشاهده کانال صحیح بر  نبود شما می توانید بمنظور) هر کدام از مقیاسها حسابی یا نیمه لگاریتمی( مقیاس 

 .استفاده نماید، باید از هر دو حالت  و در موقعیتهاي باال یک انالیست پیشرو. روي مقیاس دیگر بروید

 ـ (Volume) حجم - 6.4

ریزي گسترشها استفاده می  الیوت از حجم معامالت بعنوان ابزاري براي تشخیص شماره موجها و در طرح
تمایل طبیعی به افزایش و کاهش  (Volume)معامالت او تشخیص داد که در هر بازار صعودي ، حجم. نمود

اغلب نشاندهنده  (Volume) لت اصالحی ، یک کاهش در حجمحا متناسب با سرعت تغییر قیمت دارد و در
همزمان با یک نقطه دو راهی در  (Volume) اغلب کاهش حجم معامالت .کاهش فشار معامالت می باشد

مایل است که  (Volume) معموال در موجهاي پنجم از درجه کوچکتر ، حجم معامالت .بازار شکل می گیرد
 در یک پیشروي موج پنجم از درجه کوچکتر (Volume) ر حجم معامالتاگ. موجهاي سوم باشد کمتر از

در حالیکه این  . مساوي یا بزرگتر از انست که در موج سوم بوده ، یک گسترش در موج پنجم رخ داده است
ان هشدار  طول مساوي هستند ، نتیجه اغلب انتظار می رود ، در هر صورت اگر اولین و سومین موج از نظر
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در یک درجه اصلی و بزرگتر ، . می باشند مانهاي نادریست که موج سوم و پنجم هر دو گسترشجدي از ز
طول مدت طبیعی رشد در تعداد شرکت کننده در بازار  در پیشروي موج پنجم ، فقط بدلیل (Volume) حجم

 (Volume) نکته مورد نظر الیوت در حقیقت این است که ، حجم معامالت .صعودي ، گرایش به افزایش دارد

پایان  در. بازار صعودي ، باالتر از درجه اصلی تمایل به حرکت افزایشی در تمام مدت است در نقطه پایانی از
هایی را در نقطه  اغلب بطور خالصه تثبیت (Volume) ، بطوري که بزودي بحث خواهد شد ، حجم معامالت

کانال روند یا پایان یک مثلث قطري  ر یک خطهاي جهش روبه باال در قله موج پنجم ، انجام می دهد ، چه د
توانند بطور همزمان اتفاق بیافتند ، بطوریکه وقتی یک مثلث  بمجرد فرصت مناسب ، اینگونه نقاط می. (باشد

باالي خط موازي از کانال پایان می یابد شامل حرکت قیمت از یک درجه بزرگتر  قطري موج پنجم ، درست
 (Volume) معـــامالت کتـه قـابل تـوجـه است ، ما تفسیرهاي دیگـري از حجــمبعــالوه این چنـد ن (باشد

 .را در جاهاي مختلف این دوره ارائه خواهیم نمود

 نگاه درست

 موج متوالی می تواند 5اگر چه هر . گردد رویهمرفته پیدایش یک موج باید توسط توضیحات داده شده تائید
 می 2- 13باشد ، عنوان بندي گردد ، همانند انچه در تصویر  A موجدر یک سه موج که اولین زبر موج ان 

سیستم الیوت اگر چنین تغییراتی مجاز بود بسیا ر اسیب پذیر می . اشتباه است بینید ، اما انجام این کار
. رده بندي گردد  موج متوالی5 پایان یابد ، باید در 1 در باالي موج 4 بلند با یک موج 3اگر یک موج  .گردید

 A باید نزولی در حدود شروع موج می B در این فرضیه شامل سه موج می باشد ، موج A نظر به اینکه موج

هنگامیکه شمارش . است این اتفاق نیافتاده است  ، همانطور که در اصالح مسطح ست ، داشته باشد که واضح
ار براي شمارش داخلی صحیح شکل کلی درست ، اغلب بهترین معی داخل یک موج معیار رده بندي ان است ،

 .می باشد

. بخش اولیه داشتیم نگاه درست به یک موج بوسیله تمامی مالحظات دیکته می شود ، ما زمینه دور آن را در
که ، درگیري حساسی را با بازار، براي  هر گاه کار ازموده شدیم ، این اجازه خیلی خطرناك را خواهیم داشت

متجانس موج ارتباطی ، یا در اساس فقط الگوهاي ناقص که  ه بازتاب غیراجازه پذیرفتن شمارش امواجی ک
 مختصري کشیده اند ، داشته باشیم را اصل امواج الگوهاي

 درس هفتم

 اخالق موج - 7.1

رفتار  و بیشتر ین سود ان در فرموله سازي. اخالق موج یک گسترش قابل توجه ازاصل امواج است ایده
 .یل استاندارد نیز مهمتر استانسانهاست که از تخصص تحل

 این.تسلسل الیوت یک جزء جدانشدنی ست که بر انعکاس روانشناسی جمعی داللت می کند اخالق هر موج در

مسیري و یا ادامه  تغییر حس توده مردم از بدبینی تا خوش بینی است و تمایل به یک عقب نشینی در شبه
اخالق در هر نوع . ساختار موج می نماید  شبیه و قرینه دردادن در زمانی دیگر که تولید نقاط و وضعیتهاي
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وجود دارد که این خصوصیتها نه تنها تحلیلگر را  subminuette موج ، حتی در درجه هاي سوپر سیکل و
می دارد بلکه او را در تعیین محل حضور بعدي ، موجی یاري می رساند که در  از پیش بینی غلط برحذر

قابل  این موضوع انگاه که بعضی امواج. م بوده یا باعث تفسیر غلط می گردیده استدیگر نامعلو شمارشهاي
با ارزش می  شناسائی نیستند یا طبق قوانین الیوت به چند گونه قابل شماره گذاري هستند بسیار

تنها را تشخیص   امده است اگر تحلیلگر مشخصه یک موج2-15 و 2- 14همانگونه که در شکل .باشد
 .نماید و می تواند نمونه هاي پیچیده بسیاري را تعبیر و تفسیربدهداغلب ا

 اخالق موج - 7.2

گفت که انها بنیان موج  بعنوان دید کلی ، راجع به نیمه اول موجهاي شماره یک می توان - موجهاي اول (1
روند را روند در اصالح قبلی این موج  در مقایسه با کاهش.  اصالح می گردند2بوده و بسختی توسط موج 

برجسته تر بوده و افزایشی را در حجم و طول خواهد  تجدید سازمان می کند و اولین موج از نظر تکنیکی
داشت تا بازار را مجبور به اصالح کرده و معامله گران از معامالت خود  وجود خواهد Sell بحد کافی. داشت

اصالح   پایه قیمتی بازار نسبت به پایه موجهاي اول٪50کنند و بنوعی دیگر می توان گفت که  سود دریافت
یک فشردگی در  1962  یک واماندگی در نزول و در سال1949چنانکه در . قبلی بسمت باال حرکت می دهند

تمام این شروع ها موجهاي اول پر  در.  نیز تکرار شده است1974 و 1962ان می بینیم ، در هر دو سال 
 .حرکت بوده و فقط کمی تعدیل گریده اند

 اخالق موج - 7.2

خود نیاز خواهند  اغلب موجهاي دوم زمانی بیش از زمان پیشرفت موج اول براي تصحیح - موجهاي دوم (2
. موج دوم تضمینی را ایجاد می کند این بویژه براي زمانهاي خرید خوب است بطوریکه در طول عفول. داشت

موجهاي دوم ، موقعیکه حجم .  نزولی برخواهد گشتبازار در این نقطه معامله گران کامال متقائد می شوند که
و نقاط فروش  Dow فشار نزولی را نشان می دهد ،اغلب نقاط فروش تئوري پایین و بی ثباتی یک کاهش در

 تولید می کنند تائید نشده اي را

 اخالق موج - 7.2

بوده و حرکت در ان  عموجهاي سوم در نگاه اول بسیار عجیب هستند ، انها قوي و وسی - موجهاي سوم (3
معموال . اعتماد برانگیزي ظاهر می شوند بطور قطع ، فاندامنتال هاي مطلوب بصورت. غیر قابل تردید است

. تولید می کنند و اغلب یک موج گسترش یافته می باشند موجهاي سوم بیشترین حجم و بزرگترین حرکتها را
ین نقطه مقاومت از سري موجها خواهد بود ، چنین سه موج بی ثبات تر و این بدیهی است که موج سوم ار

 کننده شکستها ، شکافها ، گسترشها حجم ، و پهناي استثنائی ، با تائید روند حرکت قیمت نقاطی همیشه تولید

، هفته اي ،  اینها بسته به درجه موج ، معامالت سوداور ساعتی ، روزانه. می باشند Dow توسط تئوري
تمام حرکت بازار در موج سوم  بصورت مجازي می توان گفت. در بازار تولید می کنندماهیانه ، ساالنه را 
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ارزشمندترین سرنخها را در شمارش موج بدست می  از سه موج b اتفاق می افتد ، عالوه بر اخالق موج هاي
 دهند بطوریکه بسیار واضح هستند

 اخالق موج - 7.2

زیرا ). می بینیم 11 در درس( و فرم قابل پیش بینی هستند موجهاي چهارم از نظر عمق - موجهاي چهارم (4
ندارند و پایه حرکت موج پنجم را  SideWay در حرکت توسط موج دوم قبلی محدود می شوند ، اغلب حرکت

نزولی را اغاز می کند تا وقتیکه مقاومت قبلی یک  روند سهام ماکزیممی را ساخته و روند. تولید می کنند
نزول اولیه در بازار مرحله اي از عدم تائید و عالئم ظریف ضعف در   را ساخته است ، اینحرکت از موج سوم
 .می کند موج پنجم را تولید

 اخالق موج - 7.2

عرض کمتري دارند ،  همیشه موجهاي پنجم در بازار کمتر از موجهاي سوم پویا بوده و - موجهاي پنجم (5
گرچه ، اگر موج پنجم یک گسترش . دهند یرات قیمت را نشان میمعموال انها اهسته تر از حداکثر سرعت تغی

بطور . موج گسترش ، می تواند از موج سوم فراتر برود باشد ، سرعت تغییرات قیمت در موج سوم از پنج
متوالی ، از درجه سیکل یا بزرگتر ، اگر موج پنجم یک گسترش باشد  مشابه ، براي حجم موجهاي اصالحی

 .افزایش حجم اتفاق می افتد Primary کوچکتر از درجه معموال در درجات

  .بعنوان یک قانون در موج پنجم نسبت به موج سوم ، مورد توجه قرار می گیرد به بیان دیگر ، کاهش حجم

 (Blowoffs = انفجار: ترجمه . (می گویند Blowoffs اوقات تازه کاران بازار انتهاي یک روند بلند را بعضی

یک موج پنجم گسترش  حتی اگر. ندارد اي در بازار سهام از یک شتاب باال در اوج قیمت وجوداما هیچ سابقه 
در طی پیشرفت موجهاي . فاقد چنین شتابی خواهد بود یافته باشد ، موج پنجم گسترش از موج پنجم ، نیز

یان خواهد خواهد بود و با وجود یک محدودیت در طول حرکت نما پنجم ، ساخت یک ماکزیمم خوش بینانه
 .شد

  غیر1976در پایان سال  Dow براي مثال حرکت بازار. محدوده قبلی را اصالح نمی کند هرگز ، حرکت بازار

سپتامبر اصالح گردید ،  اما انموقع با اینکه یک موج حرکت توسط یک اصالح در اوریل ، ژوالي و. منتظره بود
: ترجمه (شاخص هاي ثانویه و خط کلی داشت  ذ را رويکه بدلیل تضاد ، کمترین نفو. غیر منتظره قلمداد شد

در بین هم گروه هاي خود و زیر گروه هاي خود نیز بررسی  در بازار سهام هر سهم بجز بر رسی خود سهم
 .)می شود

 بررسی هاي مفید موج پنجم می توان گفت ، موجهاي پنجم می توانند سرویس پیش بینی بازار بعنوان مثال از

 از ٪4.5ثبت شده تنها  از سوابق. ته ارائه نمایند بدون انکه کمترین درصد کاهش را داشته باشندرا تا دو هف
 .موجهاي پنجم حداکثر پیش بینی را نساخته اند

  ایده ال اخالق موج - 7.3
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گذاري متقاعد شده است ،  بازار هاي نزولی ، جهان سرمایه "A" عموما در طی موجهاي - "A" موجهاي (6

شکستهایی با الگوهاي مخصوص به خود را تولید  ما موجهاي بلند خرید با وجود تقدم حقیقی تکنیکالیکه عمو
 .پی گیري می گردد "B" کرده که بوسیله موج همین زمینه را تولید "A" می کنند ، موج

لث نشاندهنده یک مسطح یا مث "A" ست ، و یک سه موج "B" موج عالمت یک زیگزاگ براي "A" یک پنج موج
 می باشد "B" براي موج

هستند که می توانند توانایی  ... انها بازیهاي ابلحانه و. غیر موثق هستند  "B" موجهاي - "B" موجهاي (
: ترجمه (بازار ضعیف گیر می اندازند و تائید نمی گردند ذهنی شما را بدام بیندازند ، انها اغلب شما را در یک

از نظر تکنیکال ندرتا قوي بوده و سر )  گفته خواهد شد28س در در Dow تئوري) (Dow توسط تئوري
 .محکوم می شوند C موج انجام به اصالح توسط

براي او فقط یک  B اشکاالت وجود دارد ، موج اگر تحلیلگر به اسانی به خود بگوید در این موج فقط بعضی
وجهاي اصالحی بوده و همین مثلثهاي توسعه یافته ، هر دو م در D و X موجهاي. قمار محسوب می شود 

 :مثال که در زیر امده اند براي روشن شدن موضوع کافی هستند همین چند. مشخصه را دارند

که یک   بود1932 تا 1929سالهاي  A-B-C در بین موجهاي B  یک موج1930اصالح رو به باالي سال 
روند بازار خیلی سریع در  می اورمبسیاري این بازار صعودي را دیده اند ، من بیاد . زیگزاگ را می ساخت

چه زمان ارامی ، اما جلوتر در . فروش گرفتند  بر عکس شد و پس از ان همه در اکتبر پوزیشن1929دسامبر 
تعویض گردید ، من وحشتزده و غرق در ضرر شده بودم ) از قبل  باالتر( ژانویه و فوریه حرکت بسمت باال 

 در مقیاس نیمه: ترجمه (  درصد 66 عادي انتظار داشتند که حتی بازار که همه بطور من فراموش نمی کنم.... 

همه ي . می کرد تقریبا همه چیز یک بازار صعودي جدید اعالم.  نزول کند1929یا بیشتر از ) لگاریتمی 
 .ساخت  را1929روندها فوق العاده صعودي بود و ماکزیممی بیش از ماکزیمم 

 سهام 1962بازار نزدیک  در نقطه باالي. یک اصالح مسطح بود  (c)-(b)-(a) صعود موج 1962 - 1961
باالترین تجمع قبل . بحال نیز دیده نشده است داراي فروش بی سابقه اي بود که تا انزمان دیده نشده بود و تا

 .بود  دیده شده1959از ان در سه موج 

احساسات عمومی به  بود Cycle در یک الگوي اصالحی از درجه B  در موج1988 تا 1966صعود از  —
 انها اساسا در. قاعده باال می رفت ارزان بودن ان جمع شده بود و قیمت انها بصورت باال رفتن موشک بی

بصورت بی قاعده اي د ر باال رفتن تالش  Dow سهام صنعت .بعد از موجهاي اول و سوم بودند اصل امواج
هر : ترجمه  (        .اخصهاي ثانویه نتوانست تولید نمایدهاي جدیدي را در ش می نمود و سر انجام ماکزیمم

 )سهم ، در گروه و در زیر شاخصها یا زیر مجموعه هاي خود بررسی می شود سهام بصورت خود
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تولید  B در یک موج باال رفت و یک ماکزیمم را) یکی از سهامهاي امریکا: ترجمه ( میانگین ترابري 1977در 
یکی از : ترجمه (خطوط هوائی و زمینی  . تائید نمی گردد Dow این مورد توسط تئورينمود ، اما متاسفانه 
حمل و نقل زغال سنگ بعنوان بخشی از عملکرد انرژي  بکندي عمل می نمود تنها ریلهاي) سهامهاي امریکا

ضعیف می نمود ، عموما تحرك خوب یک موج عکس العمل ، اصالحی  بدین سان تحرك شاخص بسیار. بود
 .نماید بودن موج را تائید مین

یک کاهش حجم نسبت به  از درجه میانی یا پایین تر B چنانکه معموال مشاهدات نشان می دهد ، موجهاي
را صعودي نموده و معموال نشان دهنده  را نشان می دهند که می تواند بازار Primery از درجه B موجهاي

 .مشارکت گسترده عمومی می باشد

و بیشتر خاصیت  تعدیل کننده هستند ، انها سومین موج بوده C معموال موجهاي - "C" موجهاي ( 8
برداشتهاي اشتباه . در خود ندارند  انها مدت زمان کاهشی هستند و هیچ قانون پنهانی. موجهاي سوم را دارند

 و 1932 - 1930براي مثال . وسیع و سمج هستند C ترس اور می باشند ، اما موجهاي B و A در موجهاي
 .بودند C  موجهاي1962

در  C موجهاي. رده بندي نمود C را می توان بعنوان موجهاي 1974 - 1973 و 1970 - 1969
 باال در یک بازار نزولی بزرگ ، تنها یک پویایی است و می تواند با شروع یک موج رو به اصالحهاي رو به

 C  یک موج1973اکتبر  براي نمونه در.  می افتدباال اشتباه گردد ، بخصوص زمانی که در یک پنج موج اتفاق

 .از یک اصالح گسترده معکوس شده بود

این بنظر درست . هستند  در مثلثهاي گسترده با یک افزایش حجم همراه D اغلب موجهاي "D"- موجهاي (
از اصالح بوده و بخشی از  در مثلثهاي گسترده دورگه هستند و بخشی D می رسد چون موجهاي

بوده ولی کامال انها را پیروي نمی  C موجهاي در ادامه D موجهاي. ت موجهاي اول را دارا هستندخصوصیا
صعود از . گمراه کننده می باشند B اصالح ، همچون موجهاي در مدت پیشرفت موجهاي D موجهاي. کنند

ت که یک پیش بینی خوب انس. می باشد Cycle از درجه IV موج بزرگ در یک D  موج1973 تا 1970
 موفق بوده و بقیه جا می ٪50سرمایه گذاران باشد و در بسیاري از موارد تنها  منعکس کننده نظر تمام

معامله  ٪50 خیلی زود به اوج خود رسید اما 1972همچنین یک مثال واقعی سهام ترابري در سال  .مانند
خیالی قبل از انتخابات ایجاد تورم  رفاهو یا واشنگتن در توهم براي . گران این ماکزیمم چند گانه را نپذیرفتند

 .بود B موج نمود بدینگونه این یک توصیف مناسب براي ایجاد یک

باشند بدون انکه تخطی  در مثلثها ظاهر می شوند و بیشتر پیرو بازار می "E" موجهاي - "E" موجهاي (10
ها تقریبا توسط اخبار قویا همراهی همیشه ان .کرده و یک روند نزولی را پس از یک روند صعودي تولید نمایند

یک شکست کاذب در مرزهاي مثلث ایجاد نموده و باعث می  E می شوند ، که در تلفیق با گرایش موجهاي
  شوند 
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بدین . تشدید شود که انها براي حرکت قابل توجه در جهت مخالف اماده می گردند نزول بازار در ان لحظه
پنجم می  و از نظر رفتار شبیه موجهاي) در مثلثها : ترجمه (ا بوده پایان دهنده موجه E موجهاي گونه ،
 .باشند

 تمایل هاي موج -

اگر چه انها راهنمائی . اینجا اجتناب ناپذیر است در) تمایل موجها: ترجمه (بحث در خصوص گرایش موجها 
 را 2-16براي مثال شکل . الزامی نبودنشان هرگز از استفاده انها نمی کاهد .کننده هستند اما قانون نیستند

نشان  1978در پایان مارس  DJIA را در حرکت Minor نمودار ساعتی ، چهار موج اول از درجه .ببینید
 .میدهد

طول موجها به الگوهاي حجم به  از. روند درسی موجهاي الیوت از شروع به پایان بترتیب زیر می باشد
 . موجها توسط گسترشها به قوانین پیش بینی می رسیممعیارهاي به ادامه کانالهاي روند به شباهتها و

 داخلی کامل موجهاي چهارم از سري اعداد فیبوناچی که بر روي زمان رسم می شود ، براي شمارش

شد ، ولی مختصر  در بحت بعدي فیبوها ، فیبوهاي زمان کامال توضیح داده خواهند: ترجمه (استفاده کردیم 
 914هاي فیبوناچی یک هدف معقول با  و رابطه.) دن بازار را پیش بینی می کندانکه فیبوي زمانی ، زمان رسی

 .گذاري نمودیم  عالمت1978 تا 1976 از 0.618ممکن را با یک کاهش 

با انکه . بدون احتمال می بود این چند استثناء از معیارها را می اوریم ، که بدون انها علم بازار بسیار دقیق و
گذرانید ، می توانید از شمارش موجهایتان مطمئن  لیوت ویو در ساختارهاي موج را میشما دانش معیارهاي ا

عملکرد بازار را بوسیله شمارش امواج پیش بینی کنید بهمان نسبت دقتی که  در حقیقت شما می توانید. گردید
تحلیل سنتی   ازهمچنان معیارهاي الیوت ویو جنبه هاي بسیار زیادي. شمارش موجها را تائید کنید بتوانید

. گران را تائید می نمایید و یا احساسات معامله) شتابهاي بازار : ترجمه ) momentum بازار را همچون
کمک می کند حرکات بازار را دقیق در ساختار  نتیجه ان تحلیل تخصصی سنتی حاال در اینجا افزایش یافته و

 .وصیه می گردداین ابزارها ت در پایان استفاده از. الیوت ویو ببینید

ویو را ماهرانه انجام   امده یک دانشجوي فعال و پی گیر می تواند تحلیل الیوت15 تا 1با انچه در درسهاي 
قبل از تالش بخواهد چنین ابزار دقیقی را داشته  و انهایی که از مطالعه دقیق غفلت می کنند و هر کسی که. دهد

 .باشد بهتر است منصرف شود

ویو را  ي مطالعه بر روي چارت یک ساعته بوده و انکه سعی کنید تمامی الگوهاي الیوتروش یادگیر بهترین
اشنا شده و در ادامه شما از  رفته رفته مقیاسها به ذهن و چشم شما. در ذهن داشته و وقایع را پیش بینی کنید

توانید بر روي چارت با می : ترجمه .(خواهید نمود حیرت) پیش بینی هایتان: ترجمه (انچه در چارت می بینید 
یا پیش بینی ها ي گفته شده را بر روي چارت تعقیب کنید ، نگران  حرکت و الگوها ، معیارها و F12 کلید

 ).چشمانتان اشنا می شود نباشید بسیار سریع
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 علم. امواج همراه باشد بخاطر داشته باشید این نکته مهم است که تاکتیک معامله گران باید با شمارش صحیح
انها را سریعا در نظر . در پیش بینی حوادث باشد داشتن به احتماالت گوناگون می تواند گزینه فوق العاده مفید

حال انکه استحکامهاي قوانین و اطالعات امواج از ارزش زیادي . تطبیق دهید گرفته و چهارچوب بازار را با ان
بازار فریاد بزند  ذیري در پذیرفتن الگوها بخواهیماگر با انعطاف پ. ورود و خروج بازار دارا هستند در نقطه

 .حاال چه کاري انجام می دهد ، غیر ممکن است

برسد باید حقیقت  موقعیکه شما ناممکن ها را حذف کنید هر چه باقی می ماند هر چند نا محتمل بنظر
  .داشته باشد

این یک جمله معجزه اسا . می گوید... هلمز با فصاحت کالم در  همانگونه که دکتر واتسون همراه ثابت شرلوك
 بهترین شیوه استدالل قیاسی است ، بوسیله شناختن انچه قوانین. الیوت کار می کنند براي کسانی است که با

براي اتفاقات بازار  الیوت اجازه نمی دهند ، شخص می تواند استنتاج کند انچه مانده محتمل ترین چیزه ها
تودرتو ، حجم ها و بقیه چیزها ، انالیست یک انبوه   بسط ها ، تناوب ها ، کانا لهايبا تائید تمامی قوانین. است

متاسفانه زیادي شیوه ها ، کارها و ندرتا اعالم یک . پیش رو خواهید دید هولناك از امکانها را در نگاه اول
بوده و  شیوه در الیوتبهر حال ، در این نوع تفکر ، اساسا شیوه حذف بهترین . ناپذیر است  سیگنال اجتناب

 .البته این کار تفریح می باشد. بعنوان یک اساس پیشنهاد می گردد

همین کار  : ترجمه: (یک مثال از چنین قیاسی را می بینید ، ان را دوباره سازي کنید  1-14در شکل  بطوریکه
 ).را روي چارت دوباره سازي نموده و تمرین کنید

 ندارد اما با بدون برچسب موجها و خطوط مرزي بازار هیچ فرمی. ع شد شرو1976فعالیت قیمت از نوامبر 

خود بپرسید ، چگونه ممکن است حرکت  حال از. بعنوان راهنما ، معنی ساختار روشن می شود  اصل امواج
در ان زمان را که خالصه یک گزارش از یک نامه پپیش  بعدي را پیش بینی کنیم؟ اکنون تحلیل روبرت پرکتر

 :می بینیم خصی براي مري لینچ است رابینی ش

چارت ساعتی براي  شما عقیده فعلی مرا در خط روند نمودار ضمیمه پیدا خواهید کرد ، اگر چه من از یک
 شروع خواهد شد،اگر چه 1975اکتبر  من معتقدم سومین موج اصلی در. دریافت این نتایج استفاده کرده ام

متوسط از درجه اصلی در حال حاضر در حال  ین موج از درجههنوز این دوره کامل نشده است و پنجم
 براي سه موج خیلی زیاد 1976 تا مارس 1975از اکتبر  اول و مهمترین انکه من معتقدم که. تشکیل است

بهر . می تواند یک پنج موج را کامل کند May هم11فقط امکان یک شکست در  و. است ، ولی براي پنج موج نه
 956.45 یک امکان شکست مرا راضی نمی کند تا زمانی که اولین حرکت رو به پایین بهادامه  حال ساخت

بنابراین من فکر می  .برسد یک پنج موج خواهد بود و ساختن نزول بعدي اشکارا ان را یک مسطح می سازد
اي تشکیل اصالحی کامال الزامات را بر این موج.  مارس در یک موج اصالح چهارم بوده ایم24کنم که ما از 

این مسئله بطور عجیبی دقیق . چهارم می تواند باشد موجهاي یک مثلث توسعه یافته اماده می کند که فقط در
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 بدست 89.82 در نقطه 1.618 در 55.51)  ژوئن 7 مارس تا 24(کاهشی  است ، هدف نزولی توسط ضرب
 امده است

پایین از   بدست امده و نقطه1011.96در  Intermediate  از درست باال در سومین موج89.82نقطه 
حال حدس می زنم که . بدست امد  نوامبر11در ) 920.62پایین واقعی ( در هفته گذشته اتفاق افتاده بود 922

تنها . را کامل می نماید Primary نمود و موج سوم موج پنجم از درجه میانی برگشت به باالي جدید خواهد
یوت می بینم ، در پیشنهادهاي الیوت ، موج چهارم کاهشی در باالي موج ال مسئله اي که من در این تغییرات

 هم فوریه که دوره رو به17 در 950.57درجه کوچکتر وجود خواهد داشت ، در این صورت  چهارم قبلی از

برگشتی متقارن  شکل گیري یک مثلث. من بهر حال یافتم که این حکم ثابت نیست. پایین شکسته خواهد شد
چنانچه یک حرکت بتواند . شد جریان نزدیک پهناي گسترده ترین قسمت مثلث ، ادامه داده خواهدتوسط یک 

.  خواهد بود1100 - 1090بعدي در   عبور کرده و پایین بیاید مقصد خط روند1030 -  1020که از 
 .نند باشندگرایش دارند از نظر زمان و بزرگی هما همچنین ، در مدت موجهاي سوم ، اول و پنجمین زیر موج

 در طی دوماه انجام گرفت ، این پنجمین موج حدود ٪10یک حرکت  (1975 اکتبر تا دسامبر(پس از موج اول 
  یک روند نزول در بازار شروع1977پوشش داده و در نقطه باالي ژانویه  (1030 - 1020)  پوینت را100

 .گردید

زدن مسیر  د چگونه این معیارها در تخمیناکنون که موضوع روشن شد بقیه چارت را ببینید و دقت کنی
 .احتمالی بازار کمک می کنند

این اولین راهی است که انها یاد . اموزش عالی براي دختران است رقص یک: یکبار کریستوفر مارلی گفت
 امواج اصل بهمان گونه. مرد چه می خواهد انجام بدهد ، قبل از انکه او انجام بدهد بگیرند حدس بزنند یک

 انجام دهد ، تشخیص بدهد لیلگر را اموزش می دهد که مسیر احتمالی بازار را قبل از انکه بازارتح

بچه اي که می  این همیشه با شماست ، درست مانند یک. پس از این شما یک اموزش الیوت را خواهید داشت
تجربه زیبا و جذاب نقطه ، یک  همچنین در این. اموزد یک دوچرخه را براند و هرگز فراموش نخواهد کرد

شما یک احساس اعتماد ایجاد کرده ودر جایی که  مهمتر انکه در. خواهید داشت و ان خیلی سخت نخواهد بود
الیوت می تواند شما را از نظر روحی براي ، طبیعت متغییر اجتناب  شما در بازار هستید شما می دانید که

 اماده کند و شما راحت هستید از اینکه شما در مورد اشتباهات تحلیل کامال تمرین کرده ناپذیر حرکت قیمت

 .اید و همیشه می دانید برنامه ریزي امروز بازار خط مشی بسوي فرداست

 کاربرد عملی -

مهمترین مسئله . بازار قبل از موقع ارائه کند بی نظیر است در صورتیکه یک دید کلی از اصل موج
اغلب قبل از اتفاق  اصل موج سرمایه گذاري ان است که ، مدیران سهام و شرکتهايبراي اشخاص 

  افتادن پیشرفت یا برگشت
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 .امور مالی را بسازد بازار را نشان می دهد ، هارمونی زندگی ، با این روندها می تواند موفقیت یا شکست در

تمام ان چیزي است که مطالعه  اصل امواج . به رغم این حقیقت ، بسیاري از تحلیلگران بدان دقت نمی کنند
بولتون عادت داشت بگوید که . است ، یک نظم در تحلیل تکنیکی است کرده اید یا تمام سودي است که در ان

 نداشته باشید ، یکی از سخت ترین چیزهاست که او دیده است مجبور به یادگرفتن ان اگر اعتقادي به ان

 .هستید

در این لحظه شمارش او . بوده است د می بینید در تحلیلهایش که او بدنبال دیگرياگر او اعتقاد نداشته باش
 .هیچ ارزشی براي تحلیل بازار ندارد و دالیل ذهنی می یابد ، تحلیل ذهنی بسیار خطرناك بوده

. ممکن بازار است  ارائه می کند ،یک مفهوم عملی از تشخیص نسبی از مسیرهاي اینده اصل امواج انچه
قوانین ، بسیار ویژه و . قابل پذیرش هستند  اصل امواج  در هر زمان تعداد دو موج یا بیشتر توسطمعموال

عموما در یک تناوب قابل قبول ، انالیست یک تغییر برتر را از . هستند تعیین کننده تعداد مینیمم هاي قابل قبول
بطور عملی و  را اصل امواج معیارهایی ازتحلیلگران شایسته قوانین و . غیره بر می گزیند  معیارهاي اصلی و

دسته بندي معموال می . می نمایند  احتماالت ممکن را باید براي نتایج گوناگون در زمانهاي دقیق درجه بندي
نکنید ، در هر صورت اطمینان در باره احتمال یک حرکت ،  بهیچ وجه فرض. تواند توضیح دقیقی ارائه نماید

در اخر شرح کلی تحلیلگر دقیقا می شناسد که بازار قصد دارد که بازار قصد  .  استهمانند اطمینان به نتیجه
گاهی  شخص باید بداند و بپذیرد که حتی یک شیوه با تمام قدرت شناسائی خود. کاري انجام دهد  دارد چه

 از بقیه بازار را بهتر بدیهی است که در کل یک پرفرمنس خوب ان است که رفتار. اوقات خطا خواهد داشت 
 .شیوه ها پیش بینی نماید

بعنوان مثال ، پس از  .اغلب در کاربرد الیوت ، ممکن است شما پول بسازید حتی موقعیکه در اشتباه هستید
، شما ممکن است که یک سطح باالتر در  غیر مهم که شما به اشتباه فکر کرده اید اهمیت اصلی دارد Low یک

غیر  Low جدید است ، حتما یک سه موج Low حرکت بسمت یک ه بازار دربازار را در نظر بگیرید در حالیک
از الزامات سیگنال پنج نیز می باشد ، زمانیکه یک سه موج حرکت می کند یک  مهم را ادامه خواهد داد ، که

 که کمک می کند بدین گونه ، انچه پس از تنظیم نقطه اتفاق افتاده می افتد اغلب. اصالحی خواهد داشت  افزایش
 .وضعیت در پایین یا باال ، خطر رفع گردد

بیشتر تحلیل . استثنائی را دارد هنوز پیشنهاد هاي اصل امواج حتی اگر بازار خروج خوبی را ارائه نمی کند ،
 .ترکیبی باشد ، راه خوبی براي تغییر عقیده شما ارائه نمی کنند هاي دیگر بازار ، اگر فاندامنتال یا تکنیکال یا

  .نماید برعکس ، یک روش عملی ساخت یافته را براي حالت عوض شدن عقیده اتان ارائه می اجاصل امو

الگو پس از تکمیل مشخص می  از زمانیکه الیوت موجها را بر روي الگو هاي قیمت بررسی می نماید ، یک
  .خود را تنظیم خواهد کرد اگر بازار تغییر جهت دهد ، انالیست. گردد که هست یا نه

به بار بیاورد و هر خطري را براي سرمایه بوحود   حرکت بازار در جهت تکمیل یک الگو نتیجه اشتباهی رااگر
استفاده می کنند می توانند خودشانرا از نظر  اصل موج گران که از معامله. اورده فورا جبران می شود 
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 اصل موج زیرا. اوت بروز نمایندساخته تا هر گونه پی امدي را با یک تغییر دوم یا شمارش متف روحی اماده

قسمت ضروري از سرمایه  یک تمرین در احتماالت است ، پشتبانی مداوم از شمارش متناوب موجها یک
 .باالي بعدي فرود بیائید اگر اسبتان شما را انداخت ، توسیه می شود از. گذاري با ان است

چگونه یک حرکت  است این سوال پیش بیاید کهالبته ، در بسیاري اوقات ، با وجود یک تحلیل دقیق ، ممکن 
واضح نیست ، انالیست باید  که انجا تفسیر. بزرگ شمارش می گردد یا ممکن است یک درجه شناسائی شود؟
بگونه اي که بولتون . خود را واضح نماید صبر کند تا از شمارش خودش مطمئن شده یا بگفته دیگر مسئله

از وضعیت موجهاي قبلی بوسیله موقعیت انها در الگو از یک  کتهاي بعديتقریبا همیشه حر. پیشنهاد می کند
وقتیکه موجهاي بعدي در تصویر بازار شناسائی شدند ، تقریبا احتمال . گردد درجه بزرگتر شناسائی می

 . است٪100نقطه عطف و هیجانی انگیز بتواند اتفاق بیافتد تقریبا  اینکه یک

 کاربرد عملی

تنها روش تحلیل است که معیارهایی پیش  اصل امواج اما. سته بحدکافی بیادماندنی استتوانائی تشخیص پیو
اگر . خیلی از اینها راهنمائیهاي خاص هستند و گاهگاهی بازده دقیق و عالی دارند .بینی را تهیه نموده است

به تغییرات قیمت و  توجهبازار الگوها باشند و اگر ان الگوها یک هندسه شناخت پذیر داشته باشند ، بدون  نیاز
 .تکرار می گردند در حقیقت تجربه جهان خارج نشان می دهد انها. زمان تکرار می گردند

مزیت تعیین یک مقصد براي بازار . چیست کار ما این است که پیش بینی کنیم حرکت احتمالی بعدي بازار
ن راه ، اگر بازار انچه را انتظار داشتید انجام از ای. تان می گذارد زمینه اي را براي درك بازار واقعی در اختیار

یک تفسیر  بسرعت در موارد اشتباه به حالت اماده باش در می ایید و می توانید برداشتتان را به نداد ، شما
در اینده شما را گمراه خواهد  کمتر اگر شما دلیل اشتباهانتان را یادبگیرید ، بازار. مناسبتر تیدیل می کنید

 .نمود

دارید ، چشمانتان را بر روي انچه در زمان واقعی در ساختار موج   هم ، مهم نیست که شما چه تفسیريباز
 اگر چه پیش بینی هایی که تعیین هدف مشخص را خوب انجام می دهند ، اغلب شگفت. نبندید اتفاق می افتد

بازار یک پیغام است که یک  نهایتا. ددانگیز بوده و هر پیش بینی الزاما نباید تیدیل به معامله در بازار سهام گر
هر کس در حقیقت الزم است بداند ، که . نماید تغییر در رفتار بازار می تواند تغییري در تفسیر شما ایجاد

 .که می تواند ان رابا یک نگاه ساده بر روي چارت معلوم سازد است ، Sideway بازار افزایشی ، کاهشی یا

ابزارها را براي  الیوت به تجربه بهترین اصل امواج لیل بازار رائه شده ،زیادي که در تح از شیوه هاي
چارت ساعتی را در نظر بگیرید ،در پنجم  اگر شما. شناخت بازار ارائه نموده است چنانکه این روشها هستند 

گیز است این یک تجربه هیجان ان. ساعت تغییر بازار هستید از پنجم از پنجم از یک روند اصلی شما در حدود
الیوت ممکن . شیوه اي است که می تواند گاهی اوقات فرصت چنین عملکردي را بدست دهد تنها اصل امواج و

تواند انرا  و نمی) میان حرکت یک موج: ترجمه .(فرمول عالی تا زمانیکه بازار در تحرك است نباشد است
  محدود سازد ، یا بصراحت
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بدون شک کامل ترین شیوه در تحلیل بازار است و در نور ان هر  جاصل اموا بهر حال. کامل انرا بیان کند 
 .مشاهده خواهید نمود حرکتی را که قول داده

  زمینه ریاضی و تاریخی از اصل امواج

Fibonacci تلفظ می شود توالی شماره هایی است که توسط که بصورت فیبوناچی Leonardo 

Fibonacci da Pisa ما می . ریاضیدان قرن سیزدهم کشف گردید) دا پیزالئونارد فیبوناچی  : ترجمه
مرد  زمینه هاي این زمینه هاي تاریخی این مرد حیرت انگیز بر روي توالی اعدادي که نام این خواهیم خارج از

موقعیکه الیوت قانون طبیعت را  .  از نظر تکنیکالی این توالی اعداد است نه سري.بر روي ان است بحث کنیم
را چنانکه در اساس ریاضی است براي اصل موج  د ، او مخصوصا به توالی اعداد فیبوناچیبررسی می نمو
اشاره کنیم که بازار سهام تمایل به ان دارد که خود را در توالی  کافی است که در این نقطه. بررسی نمود

 نماید اعداد فیبوناچی ظاهر

مشهور ) کتاب محاسبه ( Liber Abacci ت ایتالیایی لئونارد دو فیبوناچی از پیزا ، در انتشارا1200در اوایل 
نام این سیستم دهدهی که شامل صفر در  .یکی از بزرگترین اکتشافات ریاضی در تمام دوران را معرفی نمود

  از سیستم9 و شامل 0،1،2،3،4،5،6،7،8،9اشناي  سیستمی که نمادهاي. اول دستگاه اعداد است ، بود

Hindu-Arabic که بطور کلی .) نوسینده اعداد ایرانی را عربی قلمداد نموده است گویا: رجمه ت(عربی - هندو
 کاربردي شده است

بوسیله نماد قرار  ارزش واقعی را) محور مختصات : ترجمه ( مکان - کمتر از یک عدد واقعی یا سیستم مقدار 
پایه اعداد بلکه روي موقعیت تنها روي  این نه. داده شده در طول یک خط با دیگر نمادهاي وابسته نشان دهد

با این وجود هزاران سال زودتر بابلی و مایاهاي . دارد 85  ارزش متفاوتی با58براي مثال . در خط می باشد
توسعه اعداد و محور مختصات را اختراع نموده اند که سیستمهاي شمارش انها و  امریکاي مرکزي جداگانه از

استفاده می   ایرانیان باستان چند هزار سال پیش ، از این اعداد:ترجمه .( متفاوت بوده است  روشهاشان
باستان چند هزار سال پیش در  نمودند که در اثار باستانی ما اثرات ان به اثبات رسیده است و یا مصریان

عدم استفاده ایرانیان از این اعداد با وجود .اند ساخت احرام سه گانه از اعداد فیبوناچی استفاده نموده
که در متن بدان اشاره نگردیده . غیر قابل باورمی باشد... تخلیص نفت و  ولوژي پیشرفته و پاالیشگاه وتکن

مطالب  البته.انکه فیبوناچی فقط برگرداننده یکی از اثار ریاضی شرقی باشد بینهایت زیاد است است و احتمال
در مرزهاي کنونی ایران می  : ترجمه(لیهابراي این دلیل ، سیستم باب.) پراکنده در نوشته نویسنده وجود دارد

و از انتقال اعداد به جلو استفاده می نمودند  که در ابتدا از صفر شروع و از مکان براي اعداد) زیسته اند
. که در سیستمهاي ریاضی یونان و رم نبود.) مثال استفاده می گردد انتقالی که در عمل ضرب براي: ترجمه (

 انها با نمادها غیر عددي و با عالمات مقدارها. تشکیل می شدند M و I, V, X, L, C, D و اعداد از هفت نماد

کاري اسان نیست  جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم با نمادها و در یک سیستم غیر عددي.را نشان می داده اند
ت که رومیها این شکلها از بین رف شگفت انگیز انکه زمانی. بخصوص زمانی که با اعداد بزرگ سروکار داریم
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زیرا این وسیله از پایه عددي و شامل صفر استفاده می  از همان وسیله قدیمی بنام چرتکه استفاده نموده اند
در تمام این سالها . تولید الزامی در سیستم حسابداري رومیها بوده است این شیوه بعنوان یک. نماید

عملکرد  فیبوناچی پس از بیان اصل. ه می نمودندفروشندگان گسترش ان را در کارهایشان استفاد کتابداران و
تالش او در سیستم  طی. شروع به استفاده از سیستم جدیدش در سفرها نمودLiber Abacci چرتکه در

مصرف اعداد قدیمی رومی با سیستم جدید  بتدریج. جدید با روش اسان محاسبه نهایتا در اروپا منتشر گردید
.  سال قبل بوده است700ریاضیات قبل از عفول رم در  یت مهم در زمینهاین اولین موفق. جایگزین گردید

قرون وسطی زنده نگه داشت که بنیانی را در زمینه ریاضیات عالی و زمینه  فیبوناچی نه تنها ریاضیات را در
 .فیزیک ، اختر شناسی و مهندسی را ایجاد نمود هاي وابسته به

 معرفی فیبوناچی 2

شهرت . او تحقیقا یک مرد بزرگ در زمان خود بود  .ن تقریبا فیبوناچی را فراموش کرداگر چه جهان بعد از ا
دانشمند و محقق که بعنوان دست راست او که اورا در یک دیدار از پیزا  او همچون فردریک دوم بود ، یک

دوم از  فرزندفردریک دوم یکی از امپراتوران ، امپراتوري مقدس بود پادشاه سیسلی و اورشلیم  .یافته بود
او عقیده داشت که انها . خویش اصیل ترین خانواده ها در اروپا و سیسیل و نیرومندترین پادشاه در روزگار

 .غرق نموده بود و خود را در جشنهاي امپراتوري رم. ذاتا پادشاه هستند

. م شهر پیزا بودمرد  پس از میالد یک رویداد مهم براي1225مالقات بین فیبوناچی و فردریک دوم در حدود 
شوالیه ها ، مقامات رسمی و رامشگران  امپراتور در جلوي صفهاي طوالنی از ترومپت زنها ، درباریها ،

تشریح  Liber Abacci امپراتور قبل از ریاضیدان معروف در برخی از مشکالت. حیوانات حرکت می نمود 
ي را براي امپراتور حل نموده بود که براي مسئله هاي امپراتور و مسائل بیشتر فیبوناچی ظاهرا. گردیده 
نسخه تجدید  Liber Abacci  قبل از میالد رسید به1228وقتیکه فیبوناچی در . خوش ایند امده بود امپراتور

 .نظر شده را به فردریک دوم اهدا نمود

. ان در غرب بود ریاضید ان تقریبا یک گفتار در بیان این حقیقت بود که بگوید لئوناردو فیبوناچی بزرگترین
 و تصحیح شده در 1202شده در سال  منتشر Liber Abacci : در اصل او کار اصلی براي ریاضی نوشت

در تحسین شهروندان پیزا  .Liber Quadratorum  و1220 ، هندسه عملی منتشر شده در 1228سال 
یک  Joseph Gies و اخیرامرد محتاط و فرهیخته بود   پس از میالد امده او یک1240نوشته شده در سال 

در دانشنامه اش شرح داد که در  Encyclopedia Britannica ارشد سر دبیر ارشد انگلیسی ، یک سر دبیر
کارهایش را پس از . لئونارد از پیزا یکی از پیشگامان روشنفکر متعلق به جهان است محققین زمان باستان

لئونارد از پیزا و  براي عالقمندان ، کتابی با عنوان.  استاین سالها از التین به انگلیسی ترجمه نموده تمام
نوشته عالی از عمر فیبوناچی و  ، یک Frances Gies و Joseph ریاضیات جدید از قرون وسطی ، بوسیله

وسطی بود ، تنها یادبود از فیبوناچی در مسیر  اگر چه او بزرگترین ریاضیدان قرون. کارهایش می باشد
. باشد و دو خیابان یکی در پیزا و دیگري در فلورنس بنام اوست می Leaning فراز برجبر  Arno رودخانه
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  فوتی مرمري پیزا تعداد بسیار کمی هستند که تابحال از179تعداد بازدیدکنندگان برج  ر عجیب می اید ازظبن

 پس 1174که در  فیبوناچی هم عصر بونانا بود معمار برجی. فیبوناچی یا مجسمه اش دیده یا شنیده باشند
: ترجمه (اما یکی بسیار پر نفوذ  از میالد ساخته شده و هر دو مرد چیزهاي مهمی را براي جهان ساخته اند

 .و دیگري تقریبا ناشناخته) مشهور

 درس هشتم

 توالی فیبوناچی 8.3

 و است 1،1،2،3،5،8،13،21،34،55،89،144، یکی از مسائل رشد با توالی اعداد  Liber Abacci در
چندتا خرگوش در یک  : امروز می دانیم که توالی اعداد فیبوناچی در اصل چنین است.همچنان تا بینهایت

اگر هر جفت تولید مثل داشته و هر  محیط بسته از یک خرگوش تولید می شوند ، در یک سال از یک خرگوش
 .جفت جدید در هر ماه شروع به تولید مثل نماید

اما . زمان نیاز دارد  ل ، ما در می یابیم که هر جفت براي تولید یک جفت به یک ماهدر بدو ورود به این راه ح
این .  است1- 1یکسان است بنابراین مقدار  در دو ماه اول. هر جفت جدید هر ماه یک جفت جدید تولید می کند

در سومین . اریمتا اینکه در اغاز سومین ماه دو جفت د. شود جفت جدید سر انجام در ماه دوم دو برابر می
و پس از ان این .  می گردد1،1،2،3ماه چهارم را شروع و توالی اعداد بصورت  ماه متوالی سه جفت همچنان

جفت   با سه1،1،2،3،5در ماه بعدي توالی . دیگر تولید می کنند و تعداد به پنج تا می رسد سه ، دوجفت
شتابشان نشان می دهد  خانواده خرگوشها را با درخت رشد 3- 1شکل .  جفت توسعه می یابند8تولید مثل به 

ماه ، ما جهانیان باید با 100 براي. و اگر توالی چند سال ادامه یابد رقمها نجومی می گردد
نتیجه توالی فیبوناچی از موضوع توالید  . جفت خرگوش مبارزه کنیم354,224,848,179,261,915,075

 تقریبا رابطه ثابتی با مولفه هایش دارد مثل خرگوشها داراي خصوصیت جالب و انعکاس ان

. 3 برابر 2بعالوه  1 .2 برابر 1 بعالوه 1. حاصل جمع هر دو عدد مجاور در توالی عدد بعدي را تولید می کند
 .بینهایت  و همینطور تا8 برابر 5 بعالوه 3. 5 برابر 3 بعالوه 2

  نسبت طالئی
 به 1.618و بعد شماره ها .  است 1 به 0.618تقریبا  بعديپس از چند عدد اول توالی نسبت باال رفتن اعداد 

 است ظاهر می 0.618034که عدد  ( f نقطه ) phi توالی نسبتها نزدیک بیشتر در طول.  پایین می اید1
به .  است2.618 ظاهر گردیده که معکوس ان 0.382هاي متناوب در توالی نسبت تقریبا  و مابین شماره.شود
  . توجه فرمائید144 تا 1ول نسبتها اعداد فیبوناچی از براي یک جد 3-2 شکل
phi  این اتحاد  ."0.618 + 1 = 1 ÷ 0.618"تنها اعدادي را گویند که با یک جمع و معکوس شده باشد مانند

  (.تقسیم نیز نوعی ضرب است : ترجمه.( از جمع و ضرب توالی با معادالت ذیل تولید می گردند

.6182 = 1 - .618, 
.6183 = .618 - .6182, 

.6184 = .6182 - .6183, 
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.6185 = .6183 - .6184, etc. 
  

  یا بطور متناوب ،

1.6182 = 1 + 1.618, 
1.6183 = 1.618 + 1.6182, 

1.6184 = 1.6182 + 1.6183, 
1.6185 = 1.6183 + 1.6184, etc. 

  
 .لیست نمود تعدادي از وضعیتهاي خواص مرتبط به چهار نسبت اصلی را می توان بشرح ذیل

1) 1.618 - .618 = 1, 
2) 1.618 x .618 = 1, 

3) 1 - .618 = .382, 
4) .618 x .618 = .382, 
5) 2.618 - 1.618 = 1, 
6) 2.618 x .382 = 1, 

7) 2.618 x .618 = 1.618, 
8) 1.618 x 1.618 = 2.618.  

 فیبوناچی افزوده می شود یک عدد انتخابی هر عدد فیبوناچی ضرب در چهار وقتی به اعداد 2 و 1عالوه بر 
  : دیگر فیبوناچی را می دهد ، همچون

3 x 4 = 12; + 1 = 13, 
5 x 4 = 20; + 1 = 21, 
8 x 4 = 32; + 2 = 34, 

13 x 4 = 52; + 3 = 55, 
21 x 4 = 84; + 5 = 89, 

 .مانند اینها و

 توالی فیبوناچی 8.4

در این اعداد که با ) سومین توالی از فیبوناچی : رجمه ت ) بطوریکه پیشرفت توالی جدید ، یک توالی سوم
این رابطه امکان پذیر است چون نسبت بین اعداد دوم متناوب . می کند   جمع شده اند را شروع4ضرب 

 این پیوستگی.  می باشد4این اختالف از عدد .  معکوس ان است0.236است ، که  4.236  فیبوناچی ، عدد

 . دیگر براي این بحث تولید می گرددتوالی ها ، در مضرب هاي

خصوصیاتش خوش  . بعنوان نسبت طالیی یا حد وسط طالیی شناخته شده است ) 0.618یا ( را  1.618
و ویلیام هوفر در دسامبر  . نمایی در چشم و یک پدیده موسیقیایی ، هنري ، معماري و زیست شناسی است

 : گفت Smithsonian Magazine  در مجله1975

خداي اتنا  به یک ، یک پایه ریاضی است براي هنرهاي تجسمی از کارت بازي ، پارتنون معبد 0.618 تنسب
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مبناي بسیاري از . خارج از فضا  در اتن ، گل افتابگردان و پوسته حلزون ، ظروف یونانی و مارپیچ کهکشانی
 متدال نامیدندآنها آن راخط ا.است  هنرها و معماري هاي یونانی بر روي این نسبت استوار

گمان قسمتی از  شماره ها بی. جادوي خرگوشهاي فیبوناچی نشان دهنده ، پیش بین نشده ترین مکانهاست 
براي در موسیقی . سازد  یک هماهنگی ماورایی است که حس خوب ، نگاه خوب و حتی صداهاي خوب را می

.) وه هاي بنام اکتاو گروه بندي می شوندگر در موسیقی نتهاي موسیقی به: ترجمه .(  اکتاو نت است8مبنا بر 
این یک اتفاق ساده نیست که .  کلید می باشد13مجموعا   کلید مشکی و5 کلید سفید 8روي پیانو این 

این یک مطلب در : ترجمه .(بزرگترین ارامش را در ماژور ششم می دهد هارمونی موسیقیایی به گوش
اداوري می شود که پیانو شبیه ترین پیاده سازي از ساز در ضمن ی. بر انسان است مضمون تاثیر موسیقی

مفهوم   دور از0.006966یک دریا . دارد C  از نت0.62500ارتعاشی با نسبت  E نت.) ایرانی است چنگ
ارائه کننده ارتعاش خوبی  ، نسبتها از ششم اصلی.) منظور اختالف ناچیز است: ترجمه .(طالیی درست است

به مارپیچ : ترجمه . (لگاریتمی است ، می باشد ک اندام اتفاقا مارپیچ با یک فرمدر صدف درونی گوش که ی
 .در درسهاي بعدي توضیح داده خواهد شد. شود لگاریتمی مارپیچ طالیی نیز گفته می

تناسب  اتفاق پیوستگی شماره هاي فیبوناچی و مارپیچ طالیی در طبیعت دقیقا توضیح می دهد چرا
در هنر که پایه اي از  انسان می تواند تصویر زندگی را.  در هنر خوش ایند است  همچنان1 به 0.618034

 .مفهوم طالیی در ان است ببیند

در بیشتر بخشها استفاده نموده است و در بیشتر الگوهاي پیشرفته در فرمهاي  طبیعت از نسبت طالیی ما
 و در مقیاسهاي بزرگ همچون DNA اتم ، در لوله هاي فوق العاده کوچک در مغز و مدلهاي چون ساختار

، ساختهاي سیاره  انوقتی که در چنین پدیده هاي گوناگون همچون ترتیب بلور. مدارهاي سیارات و کهکشانها 
نظمهاي موسیقی ، ساختمان گیاهان و  اي درگیر شده است و دوره هاي شکست نور ، مغز و دستگاه عصبی ،

اتفاقا . در واقع یک تناسب اصلی در طبیعت وجود دارد  نموده کهعلم بسرعت اثبات. حیوانات لبخند می زند
نگه می دارید در صورتیکه شما در سه بخش تماس دارید ، پنج انگشت در  شما ماوس خود را با پنج انگشتتان

 .تماس در هر قسمت انتها و سه نقطه

  بخش طالیی

کتر و بزرگتر برابر باشد با نسبت بین کوچ هر طولی می تواند بگونه اي تقسیم گردد که نسبت بین قسمت
 . است0.618همیشه این نسبت .) ببینید  را3- 3شکل . ( قسمت بزرگتر و کل طول 

) را ببینید  3-9 شکل(در حقیقت بدن انسان جلوه بخش طالیی است. بخش طالیی در تمام طبیعت رخ می دهد 
خود می  Timaeus افالطون در (سانصورت ان: ترجمه .(و هر چیزي از بعد بیرونی صورت وجود دارد

طالیی را معتبرترین رابطه در ریاضیات دانسته  نتایج و نسبت phi گوید پیتر تامپکانس تا انجا پیش رفت که
در قرن شانزدهم ، جونز کپلر در نوشته هایش در مورد . باشد و در یک تفکر دقیق کلید فیزیک کیهان می

سبت تمامی افرینش را توصیف می نماید و مخصوصا افرینش خداوند که این ن بخش طالیی یا بخش الهی گفت
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 0.618 میانگین اماري ان. بدن انسان از وسط با طرح فیبوناچی تقسیم گردیده است . می باشد شبیه به شبیه

از افرینش شبیه به شبیه  نسبت واقعی جداگانه براي مردها و جداگانه براي زنها ، یک نماد خوب. می باشد
 .یک افرینش شبیه به شبیه می باشد تمامی پیشرفت بشر هم. راحفظ نموده است) یک به یک : ه ترجم(

  چهار گوش طالیی

 2ایجاد یک مستطیل طالیی شروع با مربعی از  . هستند1 به 1.618طرفهاي یک مستطیل طالیی در نسبت 
لف کشیده می شودکه در مربع به یک گوشه از ضلع مخا  واحد و یک خط از وسط یک ضلع از2واحد در 

  نشان داده شده است3- 4شکل 

 X توان دوم وتر  سال قبل از میالد اثبات کرد که550فیثاغورث در . یک مثلث قائم الزاویه است EDB مثلث

 X2 = 22 + 12 این صورت بنابراین در. از یک مثلث قائم الزاویه برابر با مجموع توان دو ضلع دیگر است

است  CD بعدي در ساخت مستطیل طالیی ادامه خط قدم.  می باشد5ریشه دوم  EB طول خط . X2 = 5 یا
 . نشان داده شده است3-5واحد طول ساخته شود که در شکل  2.236 یا 5برابر با ریشه دوم  EG تا خط

 و AFGC مستطیل ها در تناسب از نسبت طالیی هستند بنابراین هر دو مستطیل وقتی که کامل شد طرفهاي
BFGD هاي طالیی هستند مستطیل. 

تعریف مستطیل  تا زمانیکه ضلع هاي مستطیل ها در تناسب از نسبت طالیی هستند انوقت مستطیلها بنا بر
 .هاي طالیی هستند

ارتقاء یافته اند افسون استفاده از انها مخصوصا تمام  کارهاي هنري بسیار با دانش مستطیل هاي طالیی
لئونارد دا وینسی بزرگترین مفاهیم را به نسبتهاي طالیی منسوب نموده . است تمدنهاي باستانی را پر نموده

نسبتها . باشد اگر یک چیز جلوه خوش ایندي نداشته: همچنان دلپذیري در ابعاد را یافته و گفته است  او. است
در جلوه دارند چون بخشهاي طالیی  بسیاري از نقاشی هاي او جلوه خوش ایندي. در ان رعایت نگردیده است

تازمانیکه این نسبتها اگاهانه و از روي عمد توسط هنرمندان و معماران براي  هاي ان بکار رفته است
که  محققین تعیین نموده اند. ظاهرا بر روي بیننده اثر دارد phi بکار رفته است ، نسبتهاي مقاصدشان

به مستطیل هاي  موما شکل نزدیکع. اشخاص یکی از مستطیل ها را از گروه مستطیلها مختلف انتخاب کنند
خطوط دیگر ، انها بیشتر دوست  وقتیکه می پرسیم در باره تقاطع یک خط با. طالیی را انتخاب نموده اند 

ها قابهاي تصویر ساختمانها و کتابها و  پنجره. داشتند که خطوط به نسبتهاي طالیی تقسیم گردند
 .یی هستندطال گورستانهاي مسیحی اغلب نزدیک به مستطیل هاي

اما این سرویس  چنانچه با بخش هاي طالیی ، ارزش مستطیل هاي طالیی بسختی محدود به زیبایی می گردد
 3-9شکل .(می باشد DNA مارپیچهاي دوتایی در بین مثالهاي متعدد ، چشمگیر ترین. را بخوبی ارائه می کند

 ).را ببینید

فرمهاي ماندگار در طبیعت و محصوالت ظریف ساخت مستطیل طالیی نشان دهنده  هنگامیکه بخش طالیی و
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توانند  نمایش یک جلوه زیبایی پویا ، یک تصاعد در نظم رشد یا پیشرفت تنها می. می سازند بشر را زیبا
 .توسط یکی از بیادماندنی ترین شکل هاي جهان ، مارپیچ طالیی ساخته شود

 مارپیچ طالیی 8.6

 می 3- 5هر مستطیل طالیی چنانکه در شکل . استفاده نمود  پیچ طالییمستطیل طالیی می تواند در ساخت مار
این .  می بینید3- 6مستطیل هاي طالیی کوچکتر تقسیم شود چنانکه در شکل  بینید می تواند به مربعها و

 ,A را در نتیجه مربعهاي که ما کشیدیم ، یک مارپیچ رو به داخل. تواند تا بینهایت ادامه یابد حرکت بنظر می

B, C, D, E, F و G تولید خواهد کرد. 

نمودار نیمساز  ، ( نسبت طالیی: ترجمه ( خطوط نقطه گذاري شده که خودشان در نسبت با یکدیگر هستند 
نقطه مرکزي ، ما می توانیم  از نزدیک این. مستطیل ها و جزیی از مرکز نظري مارپیچ مربعها می باشند

بطوریکه چرخش مربع هاي .  بکشیم3-7مانند شکل  ر مربع تا بینهایتمارپیچ را بوسیله اتصال نقاط تقاطع ه
بنوعی دیگر ، بااستفاده . طالیی را بسمت بیرون ردیابی می کند درونی بسمت بیرون و اتصال نقاط مارپیچ

در هر نقطه اي از تکامل مارپیچ . چرخان نیز می توان مارپیچ هاي طالیی را ساخت  نمودن ار توالی مثلثهاي
قبلی  قطر و شعاع بترتیب ، نسبت هر شعاع به شعاع.  می باشد1.618، نسبت طول منحنی به قطرش  ییطال

 . نمایش داده شده است3- 8 می باشد ، همانگونه که در شکل 1.618مقدار 

 مارپیچ طالیی 7

 شکلی ثابت متساوي الزاویه است مرزي ندارد و داراي مارپیچ طالیی که یک نوع مارپیچ لگاریتمی یا مارپیچ
هرگز دوباره به مرکز . توانید بینهایت خط بسمت داخل و خارج رسم کنید  از هر نقطه روي مارپیچ می. است

 ( مارپیچ طالیی: ترجمه ( بسمت خارج حرکت نامحدود است ، اگر هسته یک مارپیچ لگاریتمی  نمی رسید اما

همانگونه که دیدید برگامینی ،  . دار خواهید یافترا توسط یک میکروسکوپ نگاه کنید تا بینهایت ان را ادامه 
دم یک ستاره دنباله . کم است) علمی کتابخانه ها  در حال حاضر مجموعه کتب( نوشته است براي ریاضیات 

تارهاي عنکبوت مجموعه اي از مارپیچ لگاریتمی . لگاریتمی می پیچد  دار خارج از خورشید در یک مارپیچ
و شتاب سنگها وقتیکه وارد جو . تري طرحی در راستاي مارپیچ لگاریتمی استباک است و شتاب رشذ یک

 شوند مقاومت جو زمین باعث یک حرکت مارپیچ لگاریتمی در انها می شود و مخروطهاي کاج ، زمین می

شاخهاي حیوانات  اسبهاي دریایی ، پوسته حلزون و پوسته هاي نرم تنان ، موجهاي اقیانوس ، سرخس ها و
توفانهاي سیاه و کهکشانها . می پیچند ان در گل افتاب گردان و میناها در الگوي مارپیچهاي لگاریتمیو چیدم

حتی انگشتان انسان از سه استخوان در بخشهاي طالیی  خارج از جو در مارپیچهاي لگاریتمی چرخ می رنند
 .دارند با یکدیگر از مواردي است که وجود

انعکاس از یک تاثیر   ما یک3-9در شکل . ی یا اگاریتمی بخود می گیردافتادن برگ درخت شکل مارپیچ طالی
جداکننده مخروط از چوب کاج و مارپیچ  زمان وسال نوري ، فضاي. کیهانی در شکل هاي متعدد را می بینیم

. شاید این پدیده عادي از قوانین نخستین باشد. گردیده اند   طراحی1.618کهکشان ، اما همگی در یک نسبت 
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تصویر هستی در گسترش بی . قبل از ما در طراحی جهان هستی بکار رفته است دین گونه مارپیچ طالییب
اعتدال را   ، حد1.618انقباض ، یک قانون مطلق و جریانی پویاست و بطور مستمر بوسیله نسبت  پایان و

 . رعایت می نماید ، همان مفهوم طالیی

 درس نهم

 Phi معنی 9.1

جذابیت  سابقه فراوان با مثالهاي انتخاب شده مردانی که. لهاست که عمیقا درك شده استپدیده سا ارزش این
نموده ، و هر قسمت در  فیثاغورث پنج تقطه شاخص را انتخاب.خاص براي این فرمول ریاضی قائل بودند

 از جاکوب برنولی. ، قرار دارند  نسبت طالیی با قسمت کوچکتر بعدي همانطور که در این شیوه امده
ایزاك نیوتن . سنگ قبر خویش حک نموده است  ریاضیدانان مشهور قرن هفدهم مارپیج طالیی را بر روي

بود که امروز متعلق به مرکز جاذبه زمین در بستون جدید می  مارپیج طالیی را باالي بستر خویش اویخته
 پیش در ساختن این اهرام از  سال5000هواداران معماري هرمهاي سه گانه در مصر در  باشد و پیش از ان ،

بوسیله یک شیب  مهندس هاي مصري اگاهانه نسبت طالیی را در اهرام بزرگ. دانش استفاده برده اند  این
پیتر تامپکینز . گرفته بودند ، در نظر  پایه1.618 پایه ، ارتفاع را بمیزان ریشه دوم 1.618 مقدار 2/1بمیزان 

می نویسد ، این ارتباط نشان می دهد  (Harper & Row, 1971) گدر نوشته هاي محرمانه از اهرام بزر
 و مساحت رو .VQ * VQ = Q است که ارتفاع ریشه دوم پایه بناست گزارش هرودوتوس در واقع صحیح

Q * 1 = Q. ظاهرا بصورت یک مدل ( ابعاد توسط دانشمندان مصري  عالوه بر این ، استفاده نمودن از این
در یک شیوه  Phi و) 3.14= عدد پی : ترجمه (از عدد پی .) است الی ساخته شدهمقیاسی از نیمکره شم

براي رفع خستگی : ترجمه .(از محاسبه نصف دایره و مکعب کره بوده است پیچیده ریاضی ، شاهکاري
صفر   سال قبل انجام گردیده و انسان هنوز در اعداد5000بگویم این ساختمان و محاسبات در  دوستان باید

است ، احتماال انها علم  کشف ننموده است و از عالمات هفت گانه یونانی براي محاسبات استفاده می کردهرا 
براي مثال .) ( این اعداد را کشف خواهد نمود غیب داشته و می دانسته اند که در اینده اقاي فیبوناچی عزیز

زار سال هیچ مانندي براي ان ساخته کار عظیمی که براي چهار ه یک.) برابري مساحت و حجم را ساخته اند 
 .نشد

بیاد داشته  ، (شاید یک دلیل خوب(در هنگام یاداوري محض هرم بزرگ ممکن است تولید یک تردید نماید
،فکر هنري و فلسفی است که  باشید که فرم ان انعکاس یک افسون گرفته شده از ارکان علم غربی ،ریاضی

انهایی که طراحی کرده و اهرام را ساخته . داشته اند  ، داوینچی و نیوتنافالطون ، فیثاغورس ، بورنولی ، کپلر
بوضوح انها . ستاره شناسها ، ریاضیدانها و مهندس ها. درخشان بوده اند بودند همانند چنین دانشمندانی

نشانه  این. براي هزاره ها ، نسبت طالیی را که تا این اندازه اهمیت عالی دارد ، حفظ بکنند خواسته اند که
انها براي این نسبت  استعداد مردم است ، که بعدا متصل به بزرگترین افکار یونان و روشن فکري در جذب

ملتی پیدا شود و به هر دلیلی حمله کرده و  اگر یک: ترجمه براي خنده . (بود ، درك این مسئله بسیار مهم است
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این توالی اعداد  کاشف بکشد ، خداي نکرده ، انوقتدانشمندانش را  تمامی کتابخانه هاي غرب را از بین ببرد و
دانشمند  بهر دلیلی ، همه ما حدس می زنیم چند.) . باز شما منو دست کم بگیرید. ، من هستم  ، خوب معلومه

ان اهرام . وابسته است بوده اند ، هنوز حدس ما بهر حال بی پایه است و عجیب انکه به مشاهدات خودمان
پرستشگاه براي انها بوده است ثابت می  از ساختنش حدس زده می شود بعنوان اولینبزرگ که قرنها پس 

اینها که در باال امده پذیرش خالی از چیزهایی است که  تنها. کنند درك جهانی و رازهاي بزرگ جهانی است
جموعه عملکرد بعنوان مثال حقیقتهاي م. حقیقت انها راهنمایی در رازها بود انها دیده و کشف کرده اند ، در

شوالر در  بود؟ تامپکینز توضیح می دهد ، فراعنه مصر می گفتند Phi ایا این رازهاي. رشد بود جاودانی و
تولید مثل در یک مجموعه بی  نه بعنوان شماره ، که بعنوان نمادي از علم خالق ، یا Phi لوبکینز گفته است

 . را نشان داد Logos اسپرم در تولید مثل و یتبه انها اتش زندگی ، فعال Phi .پایان قابل تصور است

Logos هراکلیتوس و غیر مسیحی هاي بعدي ، یهودي و فیلسوفهاي  یک کلمه یونانی و بطور مختلف توسط
یک نیروي پنهان زندگی . جهان و یک قانون ماندگار طبیعی تعریف گردیده است مسیحی به معنی حاکم عقالنی

 .افته جهانی حاکم و نافذ جهانچیزها ، نیروي ساخت ی بخش به

 Phi مفهوم

نمی توانند ببینند انچه را که احساس می کنند  مردم. بیاندیشید که تحقیق و نتایج عمیق ان هنوز مبهم است 
این تصویر رشد طبیعی را می سازد و به بهترین وجه این اصل ،  اصل امواج انها تصویري نداشته اند و
اگر فیلسوفهاي قدیمی درست . انسان فرمهاي جهان طبیعی را تشخیص بدهد کند تا  ساختار را توصیف می

پارامترها بر جهان حاکم  ایا این. باشند ، که یک نیروي عالمگیر ، سازنده و حاکم بر اجزاي جهان باشد  گفته
ملکرد باشد ، ایا ممکن نیست ع Phi انعکاسی از DNA نیستند؟ اگر در تمام جهان ، حتی بدن انسان ، تعداد

قدرت زندگی در جهان است ، ایا ممکن است پشت پرده عکس العمل هاي  Phi باشد؟ اگر Phi انها انعکاسی از
 یک نماد از نیروي خالق است ، ایا ممکن است حاکم بر Phi پر بار انها باشد؟ اگر عملکردها در ظرفیت

بی پایان است   مثل در یک مجموعهخالقیت انسانها نیز باشد؟ اگر پیشرفت مردم بر اساس تولید و تولید
قیمت و ظرفیت تولیدات ، بعنوان  بوده و این در حرکت Phi معقول نیست که هر پیشرفتی نتیجه یک مارپیچ از

حقیقتهاي پنهانی چون غیر اتفاقی و تصادفی بودن  مثال در بازار سهام ، قابل تشیخص باشد؟ فقط مصري ها
چیزهایی که بعنوان نظریه بدون اختشاش سرانجام در .( خته بودندامو فعالیت و رشد را در جهان گذشته

 همانند بورس اوراق بهادار ، اگر برداشت ما درست باشد ، بنظر می رسد انها درست (. کشف گردید1980

تصادفی نیست ،  بازار بورس. بیشتر براي انکه بنظر ساده می نماید ، سرسري گرفته می شود.فهمیده بودند
العاده دقیقتر از عملکرد انسان   ، به اتفاقات اخبار جاري عکس العمل نشان نمی دهد بلکه فوقبدون قاعده

 .است

ویلیام ، در اهرام بزرگ در حقیقت نظریه ایست که ، ستاره شناسی  واژه هاي ستاره شناسی سرزمین شاهان
تکامل انسان ارتباط داشته علمی بوده و عمیقا و بصورت مرموزي با چرخه هاي بزرگ  یا طالع بینی مصري ،
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از این . می سازد چرخه هاي بزرگ در تکامل انسان را نشان داده و عملکرد انها را فاش اصل امواج .است
بظاهر ساده اصل ، پویایی و تغییرات  با تمام این پایه هاي. گذشته ، جزئیات را بخوبی کلیات تشریح می کند

 .مانند در یک فرم ، بدون تغییر ، باقی می

نشانه اي از اشفتگی و بی قاعده  هیچ چیز در طبیعت. این فرمی است که به جهان ساختار و وحدت می دهد
اگر زندگی فرمی دارد ، ما نباید احتمال پیشرفت . است کلمه کائنات معنی دهنده یک دستورالعمل. گی نیست 

بعالوه بازار بورس . یش را ، نپذیریمواقعی است ، و همچنان فرم و فاعده ها انسان را ، که قسمتی از زندکی
همه تکنیکهاي  بهادار ، که مقدار مهم تولیدات انسان را نشان می دهد ، قاعده و فرم خواهد داشت ، اوراق

نظریه الیوت بهر حال انسوي .دارند نزدیک به درك بازار سهام به پایه هاي اصل دستورالعمل و فرم ، بستگی
 .فرم بزرگتر مهم نبوده و طراحی اصلی ثابت می ماند  فرض روند دقیقه اي یابدیهی است که. تمامی اینهاست

9.3 Phi و الیوت  

 اصل امواج رمز جهان در اشاره به. استفاده نموده است  الیوت در دومین نوشته اش از عنوان قانون طبیعت

نون بسیار دور از ان باشد الیوت ممکن است که اک. جزئیات فعالیت هاي انسان دارد کاربردي است که در تمام
را می سازد ،  بطوریکه ظواهر طبیعت شکلها و جزئیات. راز پنهان هستی است اصل امواج بگوئیم ، که

تاریخچه هاي دانشمندانی که پیش از این  هرگز ، در برخی از. منصفانه نیست که ان را یک طرح ساده بخوانیم
 اصل امواج حداقل این باورکردنی است که بگوئیم ،. داشته اند  می زیسته اند ، احتماال با این فرمول اشنائی

 حتی این ادعاي غول اسا در اول ممکن است ، فقط گزافه گوئی یا تخیل. رازهاي جهان است یکی از مهمترین

گیج کننده اندیشه ،  طبیعت بزرگ مفهوم تخیل و نیروي. و این کامال قابل درك است.معامله گرها بنظر برسد
اول ما باید بپرسیم ، ایا ما می . نگردیده است ا رسیده که نهایت قابلیت هاي اجراییش تا کنون معلومتا انج

 در بازار سهام پیش می اید ، پایه هاي ریاضی را داشته باشیم؟ توانیم در اسمانها و زمین همچون انچه

 ن پدیده هاي طبیعی را میبورس اوراق بهادار داراي همان پایه هاي ریاضی است که ای پاسخ بلی است ،

داده شده ، و   نشان3- 10مفهوم الیوت در حرکت بازار سهام یک پایه عالی ، همانگونه که در شکل . سازد
 .بسیار شبیه از ساختار مارپیچ طالیی است

موج شده و  5 این نتیجه امکان پذیر است ، زیرا در هر درجه از حرکت بازار ، حرکت افزایشی تقسیم به
. پایه ریاضی اصل الیوت است  بدست امده ما ، همان5-3ارتباط .  موج می گردد3زولی تقسیم به حرکت ن

در پیشرفت بازار انجام دادیم ، ما می توانیم توالی   بوسیله استفاده از مفهوم الیوت1- 4همانگونه که در شکل 
 ، مفهوم یک حرکت نوسانی نزولی را اگر ما در شروع با ساده ترین بیان.نمائیم کامل اعداد قیبوناچی را تولید

به باال  راست رو به پایین بگیریم و یک حرکت نوسانی افزایشی در ساده ترین فرم یک خط راست رو یک خط
هستند بطوریکه در  3،5،8 در یک درجه پیچیده تر قرینه اعداد. باشد ، یک چرخه کامل شامل دو خط است

 .یابند یت ادامه این توالی می توانند تا بینها3- 11شکل 
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 درس دهم

10.1 Phi و بازار سهام  

در این .) استفاده می گردد ، که در اصطالحات امروز fractal و( الگوهاي بازار سهام تکراري هستند 
از چارتهاي ساعتی دیده می شوند ، در سوپر  الگوهاي پایه اي حرکت ، که در موجهاي کوچکتر با استفاده

 دوچارت 3-13 و 3-12شکلهاي . ساالنه نیز استفاده می گردند براي چارتهايسیکل و سوپر سیکل بزرگ 
 ژوئن تا 25از . می باشند  Dow  روزه در بازار10کننده نوسانات ساعتی و  را نشان می دهند که منعکس

ارائه شده  )  می باشد1978 تا 1932از  S&P 500 و دیگري یک نمودار ساالنه از سهام 1962 رهم ژوئیه
 به 1با وجود تفاوت زمانی  هر دو طرح الگوهاي حرکت ( The Media General Financial Weekly از

 1974سال  Low از V است بطوریکه موج طرحهاي بلند مدت هنوز اشکار ساز.  ، همانند می باشند1500
در بازار چرا؟ زیرا . موازي در چارت ساعتی است الگو خط. حرکت کامل در دوره خود انجام نداده است
در قانونهاي الیوت ، دوره هاي کوتاه و بلند مدت هر دو . نیست سهام هیچ فرمی براي یک زمانبندي خاص

هستند که می توانند در زمره فرمهاي منعکس کننده توالی اعداد فیبوناچی  5-3 منعکس کننده یک رابطه
 .طبیعت باشد  ، کلید این قانون ریاضیاین حقیقت گمان بر انگیز است که احساسات مردم در این بیان .باشند

10.2 Phi و بازار سهام  

هر تصویر نشان دهنده قانون طبیعت . را مقایسه کنید 3-15  و3-14حال اشکال نشان داده شده در تصاویر 
هر موج با موج قبلی نسبتی . هدایت شده در نسبت فیبوناچی می باشد در درون حرکت مارپیچ طالیی و

خودشانرا در قاعده ریاضی فیبوناچی  Dow در حقیقت ، فاصله در دوره هاي از نقاط .ارد د0.618بمیزان 
نقاط   نمایش داده شده است ، نوسان بازار تقریبا1942-1930 توالی 3- 14در تصویر . می سازند منعکس

 تشابه نسبتهاي فیبوناچی حرکت رو به کاهش با.  را بترتیب پوشش داده است38 ، 60 ، 100 ، 160 ، 260
 . 0.382 و 0.618 ، 1.00 ، 1.618 ، 2.618نزدیکی دارد 

 پوینت 55تقریبا  نوسانها.  نشان می دهد 3-15 اصالح رو به باالیی را در شکل 1977در  X شروع با موج
پوینت موجهاي توالی اعداد فیبوناجی  8 پوینت موج از و 21 پوینت موجهاي ، 21 پوینت موج ، 34. هستند

است و راس مثلث دقیقا روي سطح شروع اصالح در   پوینت13د خالص کل از شروع تا پایان هستند ، سو
خواه شخص عدد واقعی از نقاط را در . بعدي در ژوئن است  قرار می گیرد که همسطح اوج اجتماع930

 0.618یا بخشی از طرح را ، می تواند مطمئن باشد ، دقت اشکار در نسبت  موجها تصادفا در نظر بگیرد و
  ظهور نسبتهاي فیبوناچی را در الگوهاي بازار30 و 25 تا 20درس . در پی تصادفی نیست  بین هر موج پی

 .بدقت شرح خواهند داد

Phi و رشد افزاینده  

شبیه مارپیچ در حرکت بازار نشان دهنده نسبت طالیی  بطویکه ما در درسهاي بعدي نشان خواهیم داد ، فرم
بهر حال فهم . ظاهر شده در روند بازار اغلب فقط فرصتهایی خواهند بود فیبوناچیحاکم است و حتی اعداد 
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 این است. است که اعداد خودشان داراي وزن تئوري در پذیرش بزرگ اصل امواج می باشند این مسئله مهم

ان شده ها خاطر نش اگر چه بندرت این نکته در نوشته. نسبت ان کلید فاندامنتال به این گونه الگوهاي رشد
. ( توالی اعداد پایه اي از نوع خود است  شروع می شود ،1است ، توالی اعداد فیبوناچی ، پس از انکه با عدد 

ریاضی است ، ما ممکن است هر دو عدد انفاقی را در نظر  بهر حال این نقطه شروع.)  را ببینید3- 17شکل 
و این ساختن را دامه بدهیم بطوریکه . سازیم و با جمع ان عدد سوم را ب  ،352 و 17بگیریم همچون اعداد 

این  .می شوند Phi پیشرفت توالی ، نسبت مابین اعداد مجاور در توالی خیلی بسرعت نزدیک حد همیشه این
زمانیکه اعداد ویژه باال توسط  بدین گونه تا.)  را ببینید3-18شکل .(رابطه در هشتمین تولید اشکار می گردد

امواج در بازار ، نسبت فیبوناچی یک قانون بنیادي   می شوند عکس العمل ایده پیشرفتتوالی فیبوناچی ساخته
دلیل این نسبت بسیار زیاد در روابط . جمع با عدد قبل ساخته شوند از تصاعد هندسی است که عدد بعدي از

ب نشینی مجموعه داده هاي طبیعی رشد و عفول ، گسترش ، انقباض و پیشرفت و عق و پدیده ها مربوط به
 .است این

کهکشانها را شکل داده ،  الیوت همان قانونی است که در موجودات جهان و اصل امواج در وسیعترین نگاه ،
الیوت بوضوح در بازار حس می  اصل امواج .ذاتی است که در روح و فعالیت هاي همه مردم وجود دارد

ان تقریبا ثبت . شناسی جمعی در جهان است ترین منعکس کننده روان  گردد ، براي اینکه بازار سهام خوب
و روندهاي ان است که تغییرات میزانهاي رشد اقتصادیمان را ساخته و تولید  کامل روانشناسی مردم

که .( بشر می داند  ان را پیشرفت اصل امواج اگر. خیلی واقعی از پیشرفت و عقب نشینی می نماید  الگوهاي
ان در یک راستا و بصورت اتفاقی  اتفاقات.) م گرفته شده مردم استبازار سهام عموما همان قیمت تصمی

بعبارتی پیشرفت ان ، همانند فرمی که در . نمی دهد رخ) دوره اي ، سیکلی : ترجمه (نبوده و بطور چرخه اي 
 ترجمه( بعقیده ما خود فاصله بین خطوط موازي . گام به عقب باز می گردد طبیعت است ؛ سه گام به جلو ، دو

. نمی گنجند  و پدیده هاي طبیعی دیگر انچنان بزرگ هستند که در ذهن اصل امواج و) کانالها خطوط موازي: 
، همه جا حضور داشته ، به مسائل  بر اساس قانون احتماالت ، ما به این نتیجه رسییدیم که در اینجا یک اصل

نشتین دانسته و گفته است ، که خداوند است که ای شکل می دهد ، و همان چیزي) عمومی: ترجمه ( اجتماعی 
بازار سهام نیز استثناء نیست ، انگونه که ) اشاره به تصادفی نبودن : ترجمه. (با جهانیان تاس بازي نمی کند

انکار ناپذیري همچون یک قانون بیکدیگر متصل شده است که می توان انرا مطالعه و  رفتار جمعی بطور
 . 1.618 نسبت .عترین راه بیان ریاضی این مسئله بسیار ساده استخالصه ترین و سری. نمود تعریف

Desiderata در شعر Max Ehrmann ، می خواند  

 هستید ، شما فرزند گیتی

 کمتر از درخت و ستاره نیستید ،

 شما براستی اینجا هستید ،

  یا که نه ، اگر هستی
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  براي تو روشن است ،

 شکی نیست که جهان همان است که باید ،

 راهکاري در زندگی هست ؟ ایا

 .بلی

 سهام هست ؟ ایا راهکاري در بازار

 .ظاهرا

  واژه نامه اصطالحات فارکس

 Account Balance اطالعات حساب (تراز حساب( 

معامله گر و همچنین میزان سود یا  بخشی از صفحه نمایش نرم افزار معامالتی که میزان موجودي حساب
 . نشان می دهدضررخالص یک پوزیشن باز را 

Account Information تراز حساب( اطالعات حساب ( 

معامله گر و میزان سود یا ضرر  بخشی از صفحه نمایش نرم افزار معامالتی که میزان موجودي حساب
  .خالص یک پوزیشن باز رانشان می دهد

(Offer)   Ask  عرضه(پیشنهاد فروش( 

 معامله گر می  قیمتی که  همچنین .روش یک ارز در نظر می گیردنرخی که یک فروشنده یا معامله گر برا ي ف
  .تواند روي آن یک واحد ارزي را بخرد

Ask Rate/ Ask Price نرخ پیشنهاد فروش / قیمت پیشنهادفروش  

 . نرخی که براي فروش یک ارز ارائه میشود

Ask Size 
 . فروش در قیمت پیشنهادي ارائه می شود تعدا د ال تهایی که براي

Back Office – دفتر پشتیبانی  

  نگهداري  اجراي معامالت و اداري مرتبط با انجام معامالت مالی ، که ارائه تائیدیه کتبی و بخش
  .صورتحساب معامالت را انجام می دهد

Balance  
 حساب معامالتی میزان پول موجود در یک

Bar Chart نمودار خطی  

باالترین و   هر کدام از خطها نرخ ابتداي روز ، نرخ پایان روز ،  -یدهنده نرخ به صورت خط نمودار نشان
دامنه نرخهایی که در طول آ  پایین ترین نرخ یک ارز در طول یک دوره زمانی را نشان می دهد وطول یک خط

 .دهد ن دوره براي معامله ارز استفاده شده است را نشان می
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(Traded Currency)     Base Currency   ---ارز معامالتی(رز پایه ا( 

پایه ارزي است که ارز دوم یا ارز مقابل بر اساس آ ن قیمت  ارز. اولین ارز در یک جفت را ارز پایه می گویند 
 .تبا دالت ارز دالر امریکا در اکثر موارد ارز پایه است در بازار. گذاري می شود 

Basic Point ----واحد پایه 

 1است با   واحد پایه برابر100  سود اوراق قرضه یا سند بهادار و درصد 01/0پایه برابر است با  یک واحد
  . درصد سود اوراق قرضه

Bear Market----بازار نزولی  

  زمانی با کاهش نرخها مدت

Bearish---نزولی  

 .دهند باشد بدین معنی است که اطال عات موجود شرایط کاهش نرخ را نشان می اگر بازار نزولی

Bid---ت خریدقیم 

 معامله گر می تواند   همچنین قیمتی که. نظر دارد  نرخی که یک معامله گر یا خریدار برا ي خرید یک ارز در
  .بفروشد روي آن یک واحد ارزي را

BID / Ask Spread   نرخ خرید و فروش تفاوت قیمت بین 

 تفاوت بین نرخهاي پیشنهاد فروش وقیمت خرید

Bull Market – بازار صعودي  

Bullish—صعودي  

 .باشد بدین معنی است که اطالعات موجود شرایط افزایش نرخ را نشان می دهند اگر بازار صعودي

Buy Order---- دستور خرید  

 .د ر برابر ارز مقابل) یا ارز پایه (خرید اولین ارز  دستور

Buy limit Order  
  در نرخی پایین تر از نرخ فعلیپایین تر از نرخ فعلی به منظور خرید ارز  قرار دادن دستوري

Buying the Dips 
   صعودي بازگشت و کاهش نرخ در یک روند خرید در زمانهاي

Buy Line 
 . بعد از آن به سرعت افزایش یابد آن پایین تر برود تا عددي که یک شاخص باید از

Cable 
  نامی براي پوند انگلیس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.ertebat.biz
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://abcbourse.ir/


 

 - 75 - 

 www.ertebat.biz                                                                           فارکس پیشرفته             

Candlestick Charts  
 ابه نمودارهاي خطی براي نشان دادن قیمت هاست که بیشتر براي نشان دادنهم روشی مش این نمودارها

 . الگوي نرخ در یک محل استفاده می شود

 نمودارهاي.تحلیل نرخ قرار دادهاي برنج از این روش استفاده کردند   براي1600اولین بار ژاپنی ها در دهه 

candlestick بستن ، باالترین وپایین ترین را با کمک نقطهمانند نمودارهاي خطی نرخ هاي بازکردن ،  هم 

  به شکل مستطیلهایی هایی بر روي یک خط عمودي نشان می دهد و دامنه تغییر نرخ از ابتدا تا انتهاي بازار
 .می گویند shadow را body پایینی خطهاي باال و. می گویند  body نشان داده شده اند که به آن

Capital Account  
 .هاي کوتاه وبلند مدت دارا یی هاي مالی بین کشورها بجاییمحاسبه جا 

Central Bank— بانک مرکزي  

کشور  ذخایرمالی یک کشور را اداره می کند ومسئول سیاست هاي مالی و حفظ ثبات پول در یک این بانک
  . بانک فدرال آ مریکا مثالی از بانکهاي مرکزي است. است 

Channel  
و براي بدست آوردن سود یا باز  resistance و support شخص کردن سطوحم اصطالحی است که براي

 کوتاه مدت به کار میرود کانالی که با ایجاد خطوط روند استاندارد و موازي با یک خط کردن پوزیشن در

رسم می   Support می شود در صورت صعودي بودن شرایط خطی موازي با خط ترند نقطه دیگر تشکیل
 .رسم می شود Resistance  نزولی بودن خطی موازي با ودر صورت شود

Downtrend line 
  حداقل به دو نقطه اوج نیاز است وبا تشکیل نقطه اوج سوم وجود این خط ثابت می شود براي رسم این خط 

Draw Down  
  . رنتیجه یک یا چند معامله پی د رپی نا موفق کاهش موجودي حساب د

  Forex- foreign Exchange ارزي تبادالت  

Frequency  
 هفته اي چهار 13دوره زمانی مشخص، برا ي مثال امکان دارد در یک سا ل یک حلقه  تعداد حلقه ها در یک

 . تناوب داشته باشد بار

Front and back office- پشتیبانی دفاتر مدیریت و  

وبخش انجام امور ) دیریت م دفتر( اصطالحی که در بانک ها براي مشخص کردن بخش مدیریت معامالت 
 . استفاده می شود) دفتر پشتیبانی  (   معامالت

Fundamental   analysis- تحلیل بنیادي  

 ارزیابی تاثیرات مسائل اقتصادي ،اجتماعی ، وسیا سی برنرخ ارزها
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Fundamental Factors – عوامل اصلی  

 FX مسائل مالی ، اقتصادي ،سیا سی و اجتماعی موثر بر بازار

Gap- فاصله 

نقطه  روز جاري باالتر از نقطه اوج روز گذشته یا نقطه اوج نرخ در روز جاري پایین تر از نقطه حداقل نرخ در
 .ید اغلب در نتیجه انتشار اخبار در طول شب به وجود می آ Gaps .حداقل روز گذشته است

(Gross domestic   product GDP) نا خالص داخلی تولید  

 . ي ارز یابی میزا ن رشداقتصادي یک کشورمعیاري برا

Golden Cross  
ید که میانگین حرکت روند در کوتاه مدت باال تراز میانگین حرکت نرخ دربلند مدت با  زمانی به وجود می آ

  . ، این شرایط نشانه اي از وضعیت صعودي است شد
Inter bank Market – بازار بین بانکی  

  . می پردازند رز خارجی که با نکها در آ ن با تلفن یا شبکه الکترونیکی به معامله براي تبادل ا است بازاري

Inter bank rates- نرخهاي بین بانکی  

امکان دستیابی به این نرخها را  fx معامله آ نالین. نرخهاي تبادل ارز که در بازار بین بانکی اعالم می شود 
 . براي همه فراهم کرده است

Interest rate- نرخ بهره  

محاسبه  بهره اي که به پول موجود در یک حساب بانکی تعلق می گیرد که به صورت در صد در سال میزان
 .  می شود و ا عالم

Major Currencies- ارزهاي ا صلی  

 (USD) امریکا دالر: با ارز هاي اصلی صورت می گیرند که عبارتند از  fx در صد از کل معامالت بازار 85

، و (AUD) ،دالر استرالیا(CHF)سوئیس ، فرانک (GBP) ، پوند انگلیس (EUR) ، یورو (JPY) پن، ین ژا
  (CAD) دالر کانادا

Marked to Market  
 . پوزیشن هاي معامله شده بر اسا س نرخ هاي روز محاسبه ارزش

Market to Market – بازار ساز  

پیشنهاد فروش یا قیمت  به کار می گیرد ودر بازارکه سرمایه خود را  FX معامله گر یا شرکت کار گزا ر
 )هم خرید هم فروش( کسی که دو سویه معامله می کند. خرید می دهد

Market Order 
 .  یا با بهترین نرخ ممکن "به قیمت روز " دستور انجام معامله اي
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Market Regulation  
فار   میکند، بازار عمل  (SEC) ضه وتبادالتسهام ا مریکا که تحت نظارت کمیسیون اورا ق قر برخالف بازار

هیچ سرمایه ثابت یا  به هیچ مجوزي نیاز ندارند  fx کار گزاران. کس هنوز تا حد زیادي بی قانونی است 
 . مجوز صنعتی یا دولتی براي باز کردن حساب مورد نیاز نیست

Market Timing  
  اي ورود و خروجفنی جهت وا رد کردن استراتزي ه استفاده از ابزارهاي

Market Trend 
  ارزها روند حرکت نرخ

Market   view 
  اساس روند عمومی و روند فعلی بازار پیش بینی بازار بر

O.C.O (one order  cancels  the  other ) 
 . دستوري که در صورت اجرا دستور دیگررا به طور خودکار کنسل می کند

Offer (ask) 
  ت ارز ي مشتاق است در آن نرخ اقدام به فروش ارز کندتبادال قیمتی که یک شرکت

Open Orders (traders’  orders) 
 . می دهد قسمتی در صفحه که معا مالت انجام نشده یک معا مله گر را نشان

Open trades (open  positions) 
همچنین آ ن بخش  . تندپوزیشنهایی که بسته نشده باشند معامله گران در مورد آنان با خطر رو برو هس تمام

 . نشان می دهد از صفحه معا مالت که پوزیشنهاي ارز ي یک معا مله گر و ارزش آنان را

Otc (over- the- counter) 
انجام می   از طریق تلفن ویا شبکه الکترونیکی"توسط طرفین در خارج از سالن تبادالت ارزي مثال معامالت

 . است OTC فارکس بازار ي. پذیرد 

Peak 
 باالترین نرخ در جدول ارزي

Penetration   of a  trend line 
  . روندي نزولی مبادله می شود زمانی که یک ارز پایین تر از خط روندي صعودي ویا باال تر از خط

Pip (point) 
براي بیشتر .یک ارز که د ربازارهاي فارکس تغییرات نرخها با آن سنجیده می شود  کمترین میزان تغییرات

    . هزارم نرخ تبدیل است یک ده ارزها

 . برابر است با یک صدم نرخ تبدیل point ین ژاپن یک/ویورو  ین ژاپن/ در نرخ برابري دالر امریکا : استثنا 
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Position limits   پوزیشن  نشان دهنده مقدار 

 . ها در حد ضرر point بیشترین پولی که می توان در یک معامله ضرر کرد ،تعدا د معامالت وتعدا د

Positive carry 
 .شب باز نگه داشته شده و صاحب آ ن نرخ بهره بیشتري می پردازد پوزیشنی که در طول

Pound 
  .بریتانیاي کبیر اصطالح بازار براي پوند

Price   chart 
 .وفعلی ارزها که براي پیش بینی روند نرخ ارزها به کار میرود جدول نرخهاي قبلی

Price   retracement 
 . ارز بر خالف روند آ ن تغییر نرخ یک

Profit  exit 
  .  می بندد هنگام رسیدن به سود مورد نظر پوزیشن را کاهش داده یا آنرا دستور خروجی که در

Range 
 . ترین نقاط در جدول قیمت تفاوت بین باالترین وپایین

Realized    profit   and   loss 
 . بسته شدهسود یا ضرر ناشی از معامالت 

Reaction   high 
  نزولی در یک روند نزولی باال ترین نرخ

 Reaction    low 
  نرخ نزولی در یک روند صعودي پایین ترین

Resistance 
 معموال. فروش بر بازار غلبه کرده وپس ا زآ ن نرخها کاهش می یابند سطحی از یک قیمت که فشار

Resistance اد استدهنده خرید یا فروش زی نشان . 

Retracement 
 خیلی سریع صعود یا نزول می   مخالف روند قبلی هنگامی که نرخها خیلی زیاد ولی تغییرات نرخ در مسیر

 . معموال قسمتی از مسیر طی کرده را باز می گردند ویا بطور مستقیم نوسان می کنند کنند

Rollover 
اي تاریخی مشخص در آینده بسته به نرخ بهره  باز کردن همان پوزیشن بر فعلی بستن همزمان پوزیشنهاي

مدت بر   معامله گران طوالنی .دارد)که تفاوت بهره نامیده میشود (ونرخ بهره در کشوري دیگر  در یک کشور
معا . پرداخت می کنند  پوزیشن هاي خریدشان بهره می گیرند و بر روي پوزیشنهاي فروششان بهره  روي
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در مورد آ ن صادق  roll-over براین را در طول شب نگه نمی دارند بنامله گران روزا نه پوزیشن خود 
 . نیست

Sell 
  ن فروش ارز مبنا منطبق با نرخ آ

Sell    order 
  منطبق با نرخ آ ن دستور فروش ارز مبنا

Sell limit   order 
 . که می کوشد ارزي را به نرخ باالتري به فروش برساند دستور حد فروش

Settlement 
  پرداخت ارزي دیگر در بازار بین بانکی روسه دریافت یک ارز وپ

Short 
 . فروخته است و انتظار دارد آ ن را دوباره به قیمتی پایین تر بخرد معا مله گر ارزي را

Short Position 
  مبنا پوزیشن فروش ارز

Short     term   trend 
  نوسانات بازار در روندي متوسط نشان گر

Sideways   Market 
 .  نوسان می کنند  در حال د رمحدوده اي باریک بازاري که نرخها

Spot Price 
  این مدت یک روز است دالر کانادا/ رمدت دو روز تسویه شود ،د رمورد دالر امریکا  نرخ ارزي که می باید د

.Spread 
  ونرخ فروش یک ارز  تفاوت بین نرخ خرید-الف 

خریداري شده در حالیکه  Option ویا از دو ارز ، سهام ، اوراق قرضه ، معا مله اي که د رآ ن یکی - ب
 . فروش رفته است دیگري براي مشخص کردن تغییرات نرخ بین آ ن دو به

Stop Entry Order 
 . پوزیشن مورد نظر را باز کند  مشخص به دستور بازار تبدیل می شود تا با رسیدن به نرخی

Stop loss 
 .  پوزیشن بسته می شود وبه منظور جلوگیري از ضرر بیشتر، توربا رسیدن به این دس 

Stop   loss    order 
 این دستور براي. نرخی مشخص وبراي خروج ا ز پوزیشن تبدیل به دستور بازار میشود  با رسیدن به

 .پوزیشنی که در ضرر است به عنوان نقطه اي براي خروج مورد استفاده قرار می گیرد
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Stops 
  . پوزیشنها ی براي ورود یا خروجدستورات

Buy Stop بازار به نرخی    هنگامیکه .تراز نرخ فعلی بازار گذاشته می شود دستوري است که در نرخ باال 
 . برسد این دستور به دستو رخرید بازار تبدیل می شود  Stop دستور برابر یا باال تر ا ز

 . ن تر ا ز نرخ فعلی قرار دا ده میشونددستورا تی هستند که در نرخی پایی sell stop دستور

فروش بازار  برسد این دستور به دستور   Stop  که بازار به نرخی برابر یا پایین تر ا ز دستو ر هنگامی
  . تبدیل می شود

 .رود توقف ورود در استراتژي هاي روند صعودي به کار می

Summary 
  .  حساب وملزومات ما رجین فعلی را نشان میدهد پوزیشن ، موجودي که مقدار بخشی از صفحه معامالت

Support 
 . بازار که بازار حدا قل یک بار به آ ن رسیده است قیمتی پایین تر از نرخ

Swing    Market 
 .شود که قیمتها دائم در حال نوسان است به بازاري گفته می

Technical Analysis 
  ي جداول وبه منظور پیش بینی تغییرات بعدي نرخ انجامتغییرات قیمت که معموال ا ز رو بررسی تاریخچه

 . می شود

Trailing Stop 
که  سطحی متغییر.  در بازار از آن استفاده می شود  براي ادامه روند سود دهی می باشد که ابزاري تکنیکال

در پوزیشن .رد می آ و  بازار قیمت را باال ترمی برد ود ر روند نزولی آ ن را پایین تر  صعودي  روند د ر
 فروش   و در پوزیشن  می شود برده  باال تر  توسط نرم افزار (stop loss) خرید با صعود بازار دستور

 . آ ورده می شود  پایین تر با نزول بازار این دستور توسط نرم افزار

Trend 
در . ونددتغییرات نرخ به صورت مدا وم در یک مسیر به وقوع می پی روند زمانی تشکیل می شود که

صعودي باشد این روند را صعودي گویند ود رصورتی که آ ن مسیر نزولی باشد این  صورتیکه آ ن مسیر
در "مثال در هر روندي نکته مهم آ ن است که نقاط اوج و نزول در یک مسیر باشند ،. نزولی گویند  روند را
نزولی باال ترین وپایین  ند ودر روند صعودي باال ترین نرخها و پایین ترین نرخها همگی صعودي هست روند

  . ترین نرخها همگی نزولی هستند
Trend    following 

مسیر   باز کردن پوزیشنهاي خود در  اصلی براي مله که معا مله گر د رآن به دنبا ل روند یک تکنیک معا
 . روند است
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Trend less 
 . هیچگونه مسیري مشخص تغییرات نرخ بدون

Trend    line 
 صعودي وخطوط   ا ز روند  پایین تر  می گیرد معموال می توان خطوط سا پورت را امی که روندي شکلهنگ

  .  نزولی ترسیم کرد را باال تر ا ز روند رزیتنس

  .است و نشان ا زآ غاز روندي معکوس دارد شکست این خطوط به معناي پایان یک روند

Turn over 
 معامالت اصطالحی براي ارزش

Two way price 
 خرید و فروش اعالم نرخ با نرخ

Unrealized profit or loss 
  سود یا ضرر پوزیشنهاي باز وضعیت

Up trend 
 بازار روند صعودي

 Value date 
این  spot  ارز مبادله می شوند در معامالت2  رسید یک قرار داد ارز خارجی که در آن تاریخ، تاریخ سر

 . ز تاریخ معامله است دو رو ز کاري پس ا  تاریخ معموال

Bar Trailing Stop 
  . به عنوان دستوري است که در باال ترین نرخ وارد می شود  خرید در پوزیشنهاي-1

 .   به عنوان دستوري است که در باال ترین نرخ وارد می شود فروش در پوزیشنهاي

Zig Zag   
شده در   درصد تعیین غییري پائین تر ازاست که تنها تغییرات درصدي مهم را نشان می دهد هر ت فیلتري-1

 .است Swing Chart مشابه   Zig Zagنظر گرفته نخواهد شد ، 

  موج از یکدیگر جدا3 تائی که بوسیله 5 از دو موج  موج در موج الیوت که تشکیل شده 3الگوي تکمیل -2

   اند شده
 شناسایی اندیکاتورها

   PREDICT قابلیت پیشبینی بازار در آینده 

LAGING داشتن تاخیر در ارسال سیگنال 

LEADING اندیکانور پیشرو واصلی  

CONFIRM کردن توسط یک اندیکاتور دیگر تایید  

VOLATILE بی ثباتی در یک بازار  
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CENTERD اندیکاتور حول یک خط مثال صفر تا صد حرکت میکند 

BANDEDدریکطرف نمودار قیمت حرکت میکند اندیکاتور مثل یک نوار 

ALERT هشدار هاییکه یک اندیکاتور میدهد  

SIGNAL عالیم خرید وفروش صادر شده از اندیکاتور 

OVER SOLD منطقه فروش زیاد  

OVER BOUGHT منطقه خرید زیاد 

BULLISH 0رونق روند روبه باال وافزایشی وشرایط) گاوي 

BEARISH (روند نزولی وکاهشی شرایط رکود) خرسی 

OSCILLATOR شان دهنده تغیراتون نوسان نگار  

MOMENTOM اندازه حرکت وتفاوت میان تغییرات 

 اندیکاتور ایچیموکو

ICHIMOKU KINCO HYO 
[size=] [/size][color=] [/color] 

هوساداي ژاپنی ابداع گردیدومنظورش این بود که با یک نگاه بتوان بسیاري از  این اندیکاتور توسط
  سهم را دریافت مشخصات یک

 شبیه میانگین متحرك میباشد ر براساس قیمت تعادلی کارمیکند واز این نظر تا حديایناندیکاتو

 میباشیم  خط به شرح زیر5در نمودار ایچیموکو داراي

  KIJUN SEN خط استاندارد 1

  TENKAN SEN خط سریع 2

  CHICO SPAN خط آهسته 3

   SENKOU SPAN A اولین بازه زمانی گذشته 4
  SENKOU SPAN B دومین بازه زمانی گذش 5

 محاسبات

 ) روزه26دوره  محاسبه براي (2/کمترین + خط استاندارد بیشترین  1

 ) روزه9محایبه براي دوره  (2/کمترین+ خط سریع بیشترین2

   روزه اخیر26آهسته میانگین قیمت بسته شدن  خط 3

 2/خط سریع+استاندارد  اولین بازه زمانی گذشته خط4

 ) روزه52براي محاسبه(2/کمترین+ته باالترین دومین بازه زمانی گذش 5

 تفسیر

  در یابیم ابتدا خط آهسته را نگاه میکنیم تا روند قیمت بسته شدن را
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اولین ودومین بازه زمانی  نمودار ایچیموکو توانایی تشخیص وضعیت خطوط مقاومت وحمایت را براساس
 گذشته دارد

 میگویند kuma  را ابر یابازه فاصلهبین اولین بازه زمانی گذشته ودومین

مقاومت ونزول قیمت به زیر ابر را شکستن خط حمایت  یک گریز قیمت به منطقه باالي ابر را شکستن خط
 میدانند

 ابرها هستند وارد ترید نمیشویم ومنتظر عبور قیمتها از ابر ها می مانیم وقتی قیمتها در نز دیکی

بارانی ووقت  ت درخشان است واگر قیمت زیر ابرباشدوضعیتقیمتها باالي ابرباشد وضعیت آفتابی وقیم اگر
 فروش است

 سیگنال را بدهند آغاز یک ترند میباشد وقتی که خط استاندارد وخط سریع وخط آهسته وابرها همگی یک

STRONG SIGNAL  
  ابرخط سریع ازخط استاندارد باال رود خرید وقتی در باالي

  استاندارد پایین بیاید طفروش وقتی در باالي ابرخط سریع از خ

NORMAL SIGNAL 
  استاندارد باال رود خرید وقتی در داخل ابرها خط سزیع از

 بیاید فروش وقتی در داخل ابرها خطسزیع از خط استاندارد پایین

WEEK SIGNAJ 
  خرید در زیر ابرها خطسریع از خط استاندارد باال رود

 دارد برودفروش در زیر ابرها خط سریع پایین خط استان

نشانه  اگر قیمت زیر ابر بود قیمت بسته شدن امروز باالي خط سریع بود بازار قوي است اگر: وضعیت بازار
 یک روند ضعیف میباشد

 میگویند وبراي پیشبینی سقف وکف آینده بکار میرود shift فاصله آخرین کندل قیمت تا انتهاي ابررا یک

مز ونشان استرس باالي بازار ودیگري آبی ونشان استرس پایین یکی قر ابر هاي ایچیموکو دو نوع هستند
  بازار

  قطر ابرها تا حدودي میتوان به حجم معامالت پی برد ضمنا از

 نمیشود استفاده کرد side way ایچی موکو در روند هاي جانبی یا در خاتمه یاد آور میشوم که از

 
ANDREWS PITCHFORK 
  تر آلن آندروز ابداع گردیده استکانال آندرو براساس مطالعات دک

 مشخص کردن مسیر قیمت وخطوط سقف وکف آن مورد استفاده قرار میگیرد این کانال براي

حاال  مینامیم A ابتدا یک نقطه که در آن باز گشت صورت گرفته را مشخص میکنیم آین را نقطه براي رسم آن
نقطه باز گشت قدیمیتر را  میکنیم اکنون باید یکخطی رسم  B به A مینامیم از B انتهاي باز گشت را نقطه
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عمد میکنیم وآن را ادامه می دهیم حاال از  AB به خط C مینامیم اکنون از نقطه C انتخاب کنیم وآن را نقطه
  میکنیم درخط به موازات خط اول رسم B و A نقاط

 AB تا خط C با محاسبه فاصلهمثال با مطالعه رفتار قیمت در درون کانال میتوان به نکاتی دست پیدا کرد

  میتوان نقطه باز گشت بعدي را حدس زد AB با بعد از تقاطع C ومعین کردن همان مقدار روي امتدادخط

نشانه یک ترند است وبهتر است از اندیکاتورهاي مخصوص ترند  وقتی قیمت درون یک کانال حرکت می کند
یا بی  VOLATILEز کانال ها خارج میگردد داراي وضعیتکرد واگر قیمت مرتب ا استغاده..... و ح ADX مثل

 ومیتوان از نوسان نگار ها استفاده کرد ثباتی هستیم

  اصول کاربرد اندیکاتور ها

 کلیات

 : اندیکاتور ها به سه گروه تقسیم می شوند

 ma از قبیل trend fallowers روند نما ها یا -1

 .  صورت زیر بکار می روندروند و به این اندیکاتور ها براي تشخیص جهت

 . هیچگونه کاربردي ندارند در بازار هاي تخت کم نوسان یا پر نوسان-

فروش می دهند در بعضی موارد با دیورژانسی که قبل  در بازار هاي روند دار با تغییر روند سیگنال خرید یا-
 . ندتوانند احتمال تغییر روند را پیشگوپی کن از تغییر روند نشان می دهند می

 از قبیل استوکستیک oscilators نوسان نما ها یا -2

 . و به صورت هاي زیر بکار می روند این اندیکاتور ها نمایانگر نوسانات قیمت حول روند اصلی هستند

 . هاي خرید و فروش را می دهند در بازار هاي تخت پر نوسان بهترین سیگنال -

 دهند ولی سیگنال هاي خریدشان چندان معتبر نیست بی میبسیار خو در روند نزولی سیگنال هاي فروش -

 خریدشان بسیار خوب است ولی سیگنال هاي فروششان معتبر نیست در روند هاي صعودي سیگنال هاي -.

 . روند سیگنال هاي گمراه کننده و معکوس می دهند در مواقع تغییر -.

مثل باند هاي بولینگر که خط وسط آن روند نما و ترکیبی از هر دو گروه هستند  : اندیکاتور هاي ترکیبی -3
 نوسان نما هستند باند ها

 
  تعیین استراتژي

ساده ترین راه این تشخیص استفاده از روند  . اولین قدم در تعیین استراتژي تشخیص روند کلی بازار است
که بازار بدلیل اخبار  ژانویه 27مثال امروز . دهنده روند است  ساده ترین نشان ma یک خط. نما ها است 

تقر یبا تخت تا حدودي صعودي  GBP/USD در یک سردر گمی به سر می برد روند مهم فردا و دالپل دیگر
. بدهد  این استفاده از یک نوسان نما مثل استوکستیک می تواند سیگنال هاي بسیار معتبري به ما بنابر. است 

فروش می توانیم  ی صعودي است از سیگنال هاياگر بخواهیم ریسکمان را کاهش بدهیم چون روند کم
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براي بستن پوزیشن هاي خریدي  صرف نظر کنیم و فقط از سیگنال هاي خرید استفاده کنیم و فروش را تنها
  که قبال باز کرده ایم استفاده کنیم

 
  انتخاب تایم فریم

 استفاده از اندیکاتور ها این تمام تالش ما در . یک قیمت در واقع ترکیبی از روند و نوسانات مقطعی است
تا بتوانیم از هر کدام در جهت کسب سود استفاده . جدا یا فیلتر کنیم  است که روند و نوسانات را از یکدیگر

  . ببریم

ولی یک . نمی شود  نمودار خطی قیمت هاي لحظه اي خود قیمت را نشان می دهد و هیچ فیلتري در آن اعمال
است که ما آنها را از دست داده ایم ولی  ج دقیقه اي میانگین چندین قیمت لحظه اينقطه از یک نمودار خطی پن

در یک نمودار خطی هفتگی ما تمام . به روند نزدیک شده ایم  در عوض بخشی از نوسانات را فیلتر کرده ایم و
 ند مدت که با پولبراي یک معامله گر بل. میانگیم گیري به یک نقطه تبدیل کرده ایم  قیمت هاي هفتگی را با

هفته یا ماه باشد  هاي پاپین کار می کند و فاصله یک خرید و فروشش ممکن است چند leverage خود یا با
لحظه اي نمی دهد و ترجیح می  این نمودار مناسب است چون چنین معامله گري اهمیتی به نوسانات جزپی

 . دهد آنها را حذف کند تا به روند بلند مدت پی ببرد

اعتبار انجام می دهیم و نمی  ما معامله گر روزانه هستیم که در هر روز حداقل چند معامله با استفاده ازولی 
 بنابر این مجبوریم از تایم فریم هاي کوتاه تر استفاده کنیم . توانیم معامله خود را براي مدت ها باز نگه داریم

 ر کدام به جاي خود مفید هستند نمودار هاي باهمانطور که نوسان نما ها و روند نماها ه باید توجه داشت

 . روند نما شبیه هستند تایم فریم پاپین هم بیشتر به نوسان نما و نمودار هاي با تایم فریم باال هم بیشتر به

نماپی و روند نماپی از دو تایم فریم کوتاه مدت و  بسیاري از معامله گران براي استفاده از هر دو جنبه نوسان
ویا در حالی که اکثر مواقع با یک تایم فریم کوتاه کار می کنند هر . کنند   بطور همزمان استفاده میبلند مدت
 . گاهی به یک تایم فریم بلند مدت تر هم سر می زنند از چند

و سود ده هستند ولی بسیار مهم است که این نوسانات ما را از روند غافل  هر چند نوسانات مقطعی هم مفید
 . ندو منحرف نک

نشان می دهد استفاده ار  ساده روند را ma بنابراین در یک تایم فریم بلند مدت که که خود نمودار با یک
 ساعته درصد 4مثال در یک نمودار  . نوسات نماها اهمیت بیشتري می یابد و اعتبار آن هم بیشتر است

 دقیقه 5کاتور در یک تایم فریم کمتر از همین اندی سیگنال هاي غلط یک نوسان نما مثل استوکستیک خیلی
 . روز فقط یک سیگنال بدهد است ولی از طرفی ممکن است در چند

هاي کوتاه اهمیت بیشتري می یابد چون نمودار مملو از  به همین ترتیب استفاده از روند نما ها در تایم فریم
 . در بین این نوسانات گم می شود نوسان است و روند اصلی به راحتی

اگر روند هاي شکل گرفته در بازار . انتخاب تایم فریم است  د دار بودن بازار هم عامل دیگري درشدت رون
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زیاد در یک جهت حرکت کنند نیازي به استفاده از تایم فریم هاي بلند مدت نیست  براي مدت طوالنی و با شیب
روند داراي  ولی اگر. رد تایم فریم هاي کوتاه مدت هم می توان به خوبی این روند ها را مشخص ک و در

تشخیص آن بسیار راهگشا  شیب کمی باشد و به سرعت تغییر کند تایم فریم هاي بلند مدت می توانند در
  باشند

  مقایسه روند نما ها و نوسان نما ها

 مقایسه نقاط قوت و ضعف روند نما ها و نوسان نما ها

بنابر این . می باشند  ا قابل اتکا تر از نوسان نما هاچون روند ها قوي تر از نوسانات هستند ، روند نما ه •
روندي وجود نداشته باشد یا خیلی ضعیف  تنها هنگامی می توان از نوسان نماها به تنهائی استفاده کرد که

باشد فقط سیگنال هاي همجهت با روندي که توسط نوسان نما  ولی اگر روند قابل توجهی وجود داشته. باشد 
 . قابل اتکا استها صادر شود، 

دهند که بخش عمده اي از  روند نما ها گذشته نگر هستند و معموال تاخیر زیادي دارند و وقتی سیگنال می •
هستند و سیگنالهایشان اگر صحیح باشد به هنگام  حرکت بازار از دست رفته ولی نوسان نما ها آینده نگر تر

 . تر از روند نما ها صادر می شود

 : مثال

. آن روند نما و گذشته نگر است  ي بولینگر یک اندیکاتور ترکیبی است که خط میانگین متحرك وسطباند ها
 . این خط روند میان مدت گذشته تا کنون را نمایش می دهد

احتمال زیاد قیمت هاي آینده در  این باندها محدوده اي را که به. ولی باندهاي آن نوسان نما و آینده نگر است 
  . هند کرد ، نشان می دهندآن نوسان خوا

نزدیک شوند و  باند هاي بولینگر وقتی صادر می شود که قیمت ها با باند برخورد کنند یا خیلی به آن سیگنال
  سپس به سمت مرکز حرکت کنند

 : باند هاي بولینگر از زبان جان بولینگر

 چیست ؟ باند بولینگر

شوند و یک تعریف نسبی از باال و  ون ساختار قیمت رسم میباند هاي بولینگر باند هائی هستند که دور یا در
به باند باالئی قیمت هاي باال و قیمت هاي نزدیک به باند  قیمت هاي نزدیک. پائین بودن قیمت ارائه می نمایند 

 . پائینی پائین تلقی می گردند

این میانگین متحرك  . هدمبناي باند هاي یک میانگین متحرك است که روند میان مدت بازار را نشان می د
پهناي باند انحراف معیار و . است  20 خط میانی باند ها را تشکیل می دهد و مقدار پیش گزیده آن در حدود

استفاده براي محاسبه نوسانی بودن همان داده هاي میانگین  داده هاي مورد. میزان نوسانی بودن بازار است 
 .  است2عیار مورد استفاده در رسم باند ها گزیده انحراف م مقدار پیش. متحرك هستند 

 : فرمول ها
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 میانگین متحرك = خط میانی

 دو برابر انحراف معیار+ میانگین متحرك = باند باالئی 

  دو برابر انحراف معیار–میانگین متحرك = پائینی  باند

 : اصول استفاده از باند هاي بولینگر

 .پائین بودن قیمت ها هستند  وباندهاي بولینگر معیاري نسبی براي باال -1

قیمت و حرکت اندیکاتورهاي دیگر به تصمیم گیري  این تعریف نسبی می تواند همراه با مقایسه حرکت -2
 .کند خرید یا فروش در شرایط دشوار کمک

هاي نشان دهنده وضعیت  اندیکاتور هاي دیگر مناسب براي این کار مشتقات ممنتوم ، حجم ، اندیکاتور -3
 . و امثال آن هستند ( RSI و Stochastic مثل( هیجانی هاي 

اند بنابر این استفاده از  و روند هر دو در ساختار باند هاي بولینگر بکار گرفته شده (volatility) تحرك -4
جهت تایید حرکت قیمت ، به همراه باند بولینگر  ابزار هائی که فقط روند یا نوسانی بودن را نشان می دهند

 . نمی شودتوصیه 

 .دیگري که براي تایید استفاده می شوند ، نباید از یک گروه باشند اندیکاتور هاي -5

 .شوند بولینگر می توانند براي شفاف سازي الگوهاي قیمت مثل سقف و کف دو قلو استفاده باند هاي -6

 .قیمت می تواند به باالي باند باالئی و زیر باند پائینی برود -7

نه برگشت روند  یمت در خارج باند هاي بولینگر می تواند یک سیگنال تداوم روند تلقی شود وبسته شدن ق -8
 (Breakout) بر مرز شکنی به همین دلیل باند هاي بولینگر در بسیاري از سیستم هاي موفق مبتنی. 

 .استفاده مناسبی می شود

یار فقط مقادیر پیش گزیده هستند نه  براي انحراف مع2میانگین متحرك و   براي20مقادیر پیش گزیده  -9
 . شوند پارامتر هاي عملی باید بر اساس بازار و استراتژي استفاده از باند هاي بولینگر تعیین . بیش از آن

میانگین هاي متحرك استفاده  میانگین متحرك مورد استفاده نباید به منظور اخذ بهترین سیگنال تقاطع -10
 . مدت را نشان دهدبلکه باید روند میان . شود 

بیشتر شود  2 باالتر تنظیم شود ، ضریب انحراف معیار هم باید از 20چه دوره میانگین متحرك از  هر -11
 .و بالعکس

می شوند چرا که مبناي محاسبه انحراف  باندهاي بولینگر فقط بر اساس میانیگن متحرك ساده تنظیم -12
 . معیار هم همین میانگین ساده است

نمونه باند  تعداد. استفاده ناصحیح صرفا آماري از ساختار باند ها بر اساس انحراف معیار باشید بمراق -13
مربوطه هم به ندرت نرمال  هاي بولینگر براي یک استنتاج آماري صحیح بسیار پائین است و توزیع آماري

 است
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 استراتژي هاي معامالتی

استراتژي . مختلف معامالتی داشته باشیم  اتژي هايبراي ادامه بحث ضروریست که نگاهی کوتاه به استر
 : تقسیم نمود هاي معامالتی را می توان به سه دسته عمده

این استراتژي ها معامله گر یک  در : ( Range trading ) استراتژي هاي مبتنی بر دامنه معامالتی -1
مثال . وط افقی ، مورب یا منحنی باشند می توانند خط حدود این دامنه. دامنه براي معامله خود تعیین می کند 

یک خط حمایت و یک خط مقاومت ، یک مثلث ، باندهاي بولینگر یا امثال آن  این دامنه می تواند یک کانال ،
می  گر با نزدیک شدن قیمت به دامنه باالئی و مشاهده عالمتی مبنی بر برگشت اقدام به فروش معامله. باشد 

 .کند و بالعکس

این روش معامله گر منتظر پایان یک  در : ( Reversal trading ) ي هاي مبتنی بر بازگشتاستراتژ -2
معامله در خالف جهت موج سعی در کسب سود از بازگشت  سپس با یک. می ماند) نه الزاماً یک روند ( موج 

 . این استراتژي خطوط فیبوناچی است ابزار مهمترین. حاصل از موج می نماید

در این روش معامله گر مترصد تشکیل  : ( Breakout trading ) هاي مبتنی بر مرز شکنیاستراتژي  -3
این معامله گر بخشی از سود را . مشاهده شکست یک مرز ، با قیمت همراه می شود یک روند جدید است و با

وجهی از ت می دهد چون باید منتظر اطمینان از شکست یک مرز قوي باشد ولی در مقابل بخش قابل از دست
به . است ، کسب می کند  سود ناشی از یک روند را که معموال بیش از سود هاي بازگشت یا بین دو دامنه

خطوط حمایت و مقاومت ، شکست خط  عنوان مثالهائی از مرز شکنی می توان شکست خط روند ، شکست
ك کوتاه مدت تر یا توسط یک میانگین متحر گردن الگوي سر و شانه ، شکسته شدن یک میانگین متحرگ

 شکست باند هاي بولینگر را نام برد

استفاده از استراتژي  هر چه تایم فریم کوچکتر باشد نوسانات در مقایسه با روند ها بهتر دیده می شوند و
نگاهی هم به روند داشت و در خالف روند  هاي معامالتی دامنه اي انتخابی مناسب است هر چند که باید نیم

انتخاب تایم فریم ارتباط . و در عین حال سود پاپین تر است همچنین ریسک. ت تر معامله نکرد اصلی باند مد
 ساعته 4هیچ اسکالپر موفقی در تایم فریم . شده در زمینه سود و حد زیان دارد تنگاتنگی با اهداف تعیین

پنج دقیقه  در تایم فریم پیپی است 100 پیپی نیست و معامله گر موفقی که دنبال سود هاي 5سود هاي  دنبال
 دنبال آن نمی گردد

 : استراتژي هاي مبتنی بر مرز شکنی به کمک باند هاي بولینگر

تشخیص شروع یک روند  .شکست باند هاي بولینگر می تواند هشداري مبنی بر تشکیل یک روند جدید باشد
 تکنیکی و قضاوت صحیح معامله هاي تحلیل قوي از نوسانات گمراه کننده نیاز به ترکیب صحیح با سایر جنبه

 : کننده سیگنال همسو با قیمت باشد وجود شرایط زیر می تواند تقویت. گر دارد

 افزایش قابل مالحظه در حجم -1

شود و  بودن میانگین متحرك هاي کوتاه ، میان و بلند مدت که باعث می شوند بازار مثل فنر جمع نزدیک -2
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روند جدید را تایید می  یانگین متحرك ها با قیمت هم جهت می شوند وبا شکسته شدن باند بولینگرهمگی م
 .کند

در این صورت باید هوشیار بود که یک تغییر قیمت  . نزدیک شدن باند هاي بولینگر قبل از بروز شکست -3
همچنین در بعضی مواقع بازار قبل از شروع حرکت . ایجاد کند خیلی جزئی می تواند شکست گمراه کننده

هاي صعود یا نزول را تست می کند یا اصطالحاً خود را به در و دیوار می  ی چند بار شکست در جهتاصل
معموال نشان  اصلی خود را پیدا کند که این حرکت هاي گیج کننده هم با افزایش حجم همراه است و زند تا راه

  .دهنده تشکیل یک روند قوي است

 .ري مثل خطوط حمایت و مقاومت باشددیگ شکست باند همراه با شکست مرز هاي -4

 .هم امکان ادامه روند پس از شکست را تایید کنند (3-2-1 بخصوص تکنیک(سایر جنبه هاي تکنیکی  -5

 
 فرهنگ لغات تخصصی فارکس

)A( 

Account -   شده نزد یک بانک یا کارگزار گفته میشود به اصل حساب افتتاح, حساب .  

ACEAN- جنوب شرق آسیا صاديسازمان همکاریهاي اقت  

After Tax Income - درآمد پس از کسر مالیات از آن  

Agr ( Agriculture )-  شاخص, مربوط به زیرشاخصهاي , کشاورزي GDP  

Anecdotal - شنیده هایی که در بازار به سرعت گسترش می یابد شایعات و .  

Annual-  گزارشات مالی سالیانه مربوط به, ساالنه  

Announcement -  نشست کمیته هاي تصمیم گیرنده مربوط به اظهاریه بعد از, اظهاریه  

 . بانکهاي مرکزي در مورد نرخ بهره و دیگر مسائل مالی

Anticipation -  مربوط به پیش بینی قیمت توسط تحلیل گران, پیش بینی  

Appreciation-  افزایش نرخ یک ارز در مقابل ارز دیگر, ارزش یافتن  

Asset ( s )-  موسسه گفته میشود شخص یا به مجموع دارائیهاي نقدي یا غیر نقدي یک, دارائی ها  

Auction -  میشود سهام و یا ملک گفته, به حراجی یک کاال , حراج  

Average -  متوسط, میانگین  

( B )  
Balance -  ت فعال دارداشاره به باالنس حساب بعد ازبسته شدن تمامی معامال, تعادل , موازنه.  

Bankruptcy -  دارد موسسات یا شرکتها, اشاره به اعالم ورشکستگی اشخاص , ورشکستگی.  

- Bar chart فعلی در بازه مشخص زمانی پایین و, نوعی از نمودار همراه با قیمت باال, نمودار بار.  

Basis -  بهره کوچکترین واحد تغییرات نرخ, پوینت پایه. 
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Bear -  سهام دارد کاال و, اره به روند نزولی در نمودارهاي قیمت ارز اش, خرس .  

Bearish market - نزولی باشد بازاري که روند کلی آن در یک بازه زمانی .  

Benchmark - بازار بورس سهام گفته میشود به نرخ و ارزش یک واحد از سبد سهام موجود در هر  

Bid -  یا باالترین قیمت ممکنه براي ) بازار ساز یا کارگزار ( خریدار  وسطکاال یا سهام ت, نرخ خرید یک ارز
  . توسط معامله گر فروش یک محصول تجاري

BOE ( Bank Of England )- انگلستان نام اختصاري براي بانک مرکزي .  

- Board of Trade Cl earing Corporation سهام شیکاگو که تمامی شرکتی مستقل در بازار  

  . رسیده و گارانتی میشود  انجام شده در این مرکز توسط آنها به تایید نهاییمعامالت

Broker -  و بازار فارکس ( معامله گر( واسطه بین مشتري , کارگزار  

Brokerage Fee - ازاي انجام یک سفارش کمیسیون دریافتی کارگزار از معامله گران در  

Budget ( Deficit )-  کشورها ي بودجه برخیاشاره به کسر, بودجه  

Bullish ( Market ) -  قیمت اشاره به روند افزایشی در نمودار, گاو نر .  

- Buy  کاال و یا سهام, اشاره به خرید ارز, خرید .  

 
( C )  

  
Cable - اصطالحی براي پوند انگلستان در بازار فارکس, انگلستان  پوند  

Calendar ( Economic ) -  ه تقویم زمانبندي انتشار شاخصهاي اقتصاديمربوط ب, تقویم  

Capacity Utilization - میزان درصدي بهره وري از کل ظرفیت هر واحد تولیدي  

Capital-  اصل سرمایه ابتدایی نزد سرمایه گزار, سرمایه  

Cash -  پول نقد, نقد  

Central Bank - بانک مرکزي  

OF Biritish Industry ) CBI ( Confedration - کنفدراسیون صنعت بریتانیا  

Chart -  یا سهام کاال, نمودار قیمت ارز  

Charting Tool- معامله ارائه میشود سرویس نمودارهاي قیمت که توسط برخی نرم افزار هاي  

Client -  هر مرکز مالی دیگر کارگزار و یا,سرویس گیرنده از بانک , مشتري  

Climate(Business) - مربوط به وضعیت تجاري هر کشور اشاره به شاخصهاي , وضعیت اقلیمی  

Closing Price- کاال یا سهام, یک ارز  آخرین قیمت پرداخت شده براي  

Commercial -  تجاري, بازرگانی  

COM membership - اجازه عضویت و معامله کاال توسط اشخاص مستقل در بورس شیکاگو  
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Commission Fee -  فروش ن دریافتی در ازاي انجام سفارش خرید وکمیسیو, حق العمل 

Commodity -  نقره و, طال, نفت( میشود  به کاالهاي قابل معامله در بازارهاي جهانی گفته, کاال.. )  

Comparison - مقایسه یک ارز با ارز دیگر  

Confidence -  اشاره به شاخص رضایت مصرف کنندگان. رضایت و اطمینان , اعتماد  

Consensus-  بازار اشاره به پیش بینی اکثریت معامله گران در. اکثریت , اجماع 

Consolation -  معامله گران اشاره به رفتارهاي پس از ضرر در بین. دلداري, تسلیت  

Consumer - مصرف کننده 

Continental -  ی آناشاره به تاثیر یک رویداد اقتصادي یا سیاسی در بعد فیزیک , قاره اي, اقلیمی  

Convention -  نشست یک شوراي همکاري هاي اقتصادي یا سیاسی, کنوانسیون 

Convergence-  اشاره به الگوي کانورژانس در نمودار قیمت. هم گرایی دو خط به یکدیگر, تقارب  

Credit Card -  مغناطیسی خرجکرد قبل از پرداخت بوسیله کارت هاي, کارت اعتباري  

Cross Pairs - تهاي ارزي گفته میشود که شامل دالر امریکابه جف ( USD ) نباشد .  

Currency -  اصطالحی براي پول خارجی, ارز  

Crude Oil- نفت خام  

Customer - مشتري  

 
( D )  

 
Debit Card-  کارتهایی که تنها به میزان موجودي قابل استفاده میباشند, کارت بدهکاري  

Decade -  میشود  ساله در کارنامه یک شرکت یا موسسه مالی گفتهبه یک دوره ده, دهه  

Decline-  قیمتهاي قبلی گفته میشود کاال یا سهام در مقایسه با, به کاهش نرخ یک ارز, کاهش  

Deflation - مخالف تورم( گذشته  کاهش عمومی قیمتها در مقایسه با سال )  

Deficit -  صادرات نسبت به واردات اشاره به کسري بودجه ناشی از کسري, کسري  

Delivery -  یا سهام خریداري شده در تاریخ تعیین شده  کاال,اصطالحی است که به تحویل ارز , تحویل
  اشاره میکند Future درآینده در بازار

Demand -  مربوط به اصل عرضه و تقاضا , تقاضا) ِDemand Supply = (  

Deposit-  گر نزد بانک یا کارگزار توسط معاملهسرمایه نقدي سپرده شده , سپرده  

Depreciation -  کاهش نرخ یک ارز در مقابل ارز دیگر, کاهش ارزش  

Dept-  موسسات یا دولتها, بدهی و تعهدات مالی اشخاص , بدهی  

Divergence -  به دورشدن دو خط درنمودار قیمت. افتراق , واگرایی  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.ertebat.biz
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://abcbourse.ir/


 

 - 92 - 

 www.ertebat.biz                                                                           فارکس پیشرفته             

Documentary -  ه موسسات و شرکتهااسناد ارائه شد, مستند  

Domestic -  اشاره به بازارهاي مصرف و تولیدات داخلی هر کشور, محلی , داخلی  

Doubt -  شک, تردید .  

Draft -  برات, حواله  

Durable -  تلویزیون و, یخچال , اتومبیل (  سال 3کاالهاي با عمر بیش از  , پایدار, بادوام..)  

 
( E )  

 
Earning -  بردنسود, سود   

ECB ( European Central Bank )- بانک مرکزي اتحادیه اروپا  

Economical -  صرفه جویانه, اقتصادي 

Employee - کارفرمایی  

Employment - اشتغال  

EMS ( European Monetary System ) - مالی و پولی اتحادیه اروپا سیستم  

EMU ( European Monetary Union )- منطقه یورو( اروپا  اتحادیه پولی )  

Energy -  بازارهاي مالی دارد اشاره به بحث نفت و تاثیرات آن بر, انرژي  

Equilibrium Price - تقاضا براي یک محصول تجاري برابرگردد قیمت در حالتیکه میزان عرضه با  

Euro - کشور (12  واحد پول اتحادیه پولی اروپا (  

Evidence -  در صورت استعالم اشاره به گواهی مجمع مرکزي بورس. شهادتنامه , گواهی  

Exceed -  جدیدي از قیمت یا تولیذ کاال اشاره به رکورد... بالغ شدن از, متجاوز شدن  

Exchange Rate - یکدیگر نرخ تبدیل دو ارز نسبت به  

Expectation -  هامکاال یا س , انتظارات معامله گران در مورد نرخ یک ارز, انتظارات  

Expiration Date - در بازار به تاریخ به پایان رسیدن مدت یک قرارداد Future گفته میشود  

Export -  خدمات گفته میشود به مجموع صادرات کاال و, صادرات  

Exponential MA - اطالعات گذشته عمل میکند نوعی اندیکاتور که بر اساس میانگین گیري  

 
( F )  

 
Fall - ه به سقوط قیمت یک ارز نسبت به دوره قبلیاشار, سقوط  

Federal ( Fed ) Reserve - خزانه داري فدرال ایاالت متحده امریکا  

Financial -  بخشی از تجارت که به مدیریت دارایی و سرمایه میپردازد , مالی, دارایی  
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FloatingExchange Rate - نرخ تبادالت ارزي شناور  

Fluctuation -  نرخ در یک بازه زمانی  باال و پایین رفتن,نوسان  

FOMC ( Federal Open Market Committee ) - بازار و بانک مرکزي ایاالت متحده  کمیته مرکزي
  میپردازند امریکا که به تصمیم گیري در مورد نرخ بهره

Forecast -  گران کاال یا سهام توسط تحلیل, پیش بینی نرخ ارز, پیش بینی Foreign - خارجی  

Foreign Exchange ( FX )- بازار تبادالت خارجی  

Forward Contract - باشد به قراردادي اطالق میگردد که زمان تحویل آن در آینده  

- Fund  پول سرمایه گذاري شده در یک حساب جهت معامله, سرمایه  

Fundamental- مکتب تحلیل اخبار و رویدادها در اقتصاد  

Future market - بازاري که قرارداد ها در آن بر اساس ماهیت تحویل در آینده انجام میشود  

 
( G )  

 
Gamma - تغییرات قیمت در بازار واحد سنجش سرعت Future  

GDP ( Gross Domestic Product )- ناخالص داخلی تولید  

Green back - اصطالحی براي دالر امریکا در بازار فارکس  

Gross Profit - سود حاصله قبل از کسر مالیات یا کمیسیون, د ناخالص سو   
 

( H )  
Hedging - میزان سود و ضرر قفل کردن  

High - مشخص باالترین قیمت ثبت شده در یک بازه زمانی 

Hike - پرش هاي شدید و ناگهانی قیمت  

Holder ( Account ) - در فارکس یا یک حساب بانکی عادي( حساب  مالک )  

 
( I )  

 
Illiquidity -  جریان نقدینگی در یک بازار مشخص عدم, رکورد  

Income -  شرکت یا موسسه مالی , مجموع درآمد هاي هر شخص, درآمد  

Incur -  تحمل خسارت توسط شرکتهاي بیمه, خسارت دیدن  

Index - شاخص  

Indicator-  اندیکاتور, نشانگر  

Indices - مترادف , شاخصها Index  
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Industry - صنعت  

Inflation -  قیمت کاالها و خدمات نسبت به سال گذشته افزایش عمومی, تورم  

Initial margin- معامله گر نزد کارگزار جهت معامله در یک بازار تجاري حداقل سپرده اولیه 

- Insight تحلیلی به وضعیت اقتصادي یا سیاسی یک کشور یا مجموعه بینش و دید 

Insurance - صنعت بیمه گري , بیمه  

Interaction -  قیمت ارز به آن گفته میشود به اثر متقابل یک رویداد و واکنش, اثر متقابل  

Interbank - یکدیگر در بازار فارکس نرخ هاي برابري ارزهاي مختلف در مقابل  

Interest Rate - نرخ بهره 

International - بین المللی  

Intervention -  بازار ه به دخالت برخی بانکهاي مرکزي دراشار, دخالت 

Introducing broker ( IB ) - معرفی میکنند اشخاصی که مشتریان جدیدي را به کارگزاران  

Investment - سرمایه اي که تحت سرمایه گزاري میباشد  

Investor - سرمایه گزار  

Invoice -  برگه گواهی خرید, فاکتور  

ISM ( Institute Of Supply Management ) - متحده امریکا موسسه مدیریت عرضه در ایاالت  

 
( J )  

 
  Job - شغل  

– Jobless claim مطالبات بیمه بیکاري توسط بیکاران از مراکز بیمه بیکاري در امریکا اخذ میگردد  

 
( L )  

 
Indicators Leading - شاخصهاي راهبردي اوضاع اقتصادي  

Lending Fund -  نزد بانک یا موسسه اعتباري سپرده شده  پول یا سرمایه اي که,سپرده  

- Leverageبه معامله گران توسط کارگزار اعتبار اهرمی تخصیص یافته  

Liabilities -  دیون, طلبکاري  

Limit Order - نوعی از سفارشات در بازارفارکس  

Liquidity-  بازار جریان نقدینگی در, نقدینگی  

Loan - وام  

Long -  کاال یا سهام را خریداري شده, ارز  
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Loss ( Stop )-  اشاره به حد ضرر تعیین شده توسط معامله گر, ضرر  

Low - پایینترین نرخ ثبت شده قیمت در یک بازه زمانی مشخص  

 
( M )  

 
Managed Account- اي که توسط شخص یا موسسه اي مدیریت گردد سرمایه  

Manners & Material - مواد معدنی ادن ومع  

Manufactoring Product - محصوالت و تولیدات کارخانه اي  

Margin -  میشود سرمایه اي که بعنوان پشتوانه نزد کارگزار حفظ, سرمایه احتیاطی  

Margin call - حالتی که میزان ضرر معامالت از حد مجاز آن بیشتر گردد  

Market -  محل داد و ستد, بازار  

Measured -  روساي بانکهاي مرکزي ممکن است هنگام اعالم سیاستهاي آتی  اصطالحی که, سنجیده شده
  بهره بکار ببرند خود در موردتغییرات نرخ

Minutes - خالصه مذاکرات انجام شده در یک نشست اقتصادي  

Monetary -  مالی, پولی  

Money - پول  

Monthly - ي اقتصادي در آن بررسی میشونددوره اي از زمان که شاخصها , ماهانه  

Mortgage - اشاره به نرخ بهره مربوط به رهن, گرو  , رهن  

MPC ( Monetary Policy Committee )- کمیته سیاستگذاري پولی انگلستان  

 
( N )  

 
Narrow - آهسته نرخ ارز در نمودار قیمت کاهش آهسته  

Net profit -  و کمیسیونمالیات  سود پس از کسر, سود خالص  

NFA ( National Future Association )- معامله کنندگان در برابر قوانین داخلی  سازمان حمایت از
  امریکا

Non – Durable goods - سال3بی دوام با عمر کمتر از , ناپایدار  کاالهاي   

Note - عملکرد مالی شرکت یا موسسه مالی خالصه و گزارش بررسی شده  
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( O )   

  
Offer - فروش( اقدام به فروش یک ارز میکند  معامله گري که ) 

Offset - مترادف, ضرر معامله اول  بازکردن معامله دوم براي پوشش Hedge  

OPEC - سازمان صادر کنندگان نفت خام  

Option market - تعیین شده در آن معامله بازاري که کاال یا ارز در قیمتی مشخص براي تحویل در تاریخ 
  نخواهد داشت میشود اما خریدار حق هیچگونه ادعایی در مقابل تغیرات قیمت

OTC ( Over-The-Counter )- ( فارکس )بازاري که مرکزیت و مکان مشخصی ندارد  

 
( P )  

 
Pace -  جهش قیمت و حرکت آن در نمودار قیمت گفته میشود به, گام برداشتن  

Performance - ت شخص یا شرکت مدیریت سرمایهکارنامه معامال ,عملکرد  

Personal-  شاخص خرجکرد شخصی میباشد مربوط به میزان, شخصی  

PIP ( Point)- کوچکترین واحد شمارش نوسان قیمت  

P/L ( Profit/Loss )-  سود ناخالص, نسبت سود به ضرر  

Policy - تصمیمات در مورد رویه اقتصادي آینده یک شرکت یا بانک , سیاست  

Position - معامله  

Price Predicting - پیش بینی قیمت 

Prelimary ( Pre )- بررسی مقدماتی یک شاخص اقتصادي. مقدماتی  , اولیه 

Premium - بعلت حجم باالي سفارش مورد تقاضا معامله گر دریافت اضافه بر کمیسیون  

Price - قیمت  

Producer - تولید کننده  

Product - محصول تولیدي  

Production - تولید  

Projection - پیش بینی قیمت  

Properties ( total ) - دارایی ها مجموع اموال و 

Purchase ( r )-  خریدار( خرید(   
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( R )  

 
Range ( Price )- محدوده نوسان قیمت در یک دوره زمانی مشخص  

Rate- نرخ  

Release( s )- فوندامنتال( خص شاخصهاي اقتصادي اعالم شده در تاریخ مش )  

Relieve- کاستن از قیمت , تخفیف  

Repurchase Agreement ( Repo )- نوعی قرارداد در بازار future که فروشنده  

 . تعهد میکند کاال را بعد از فروش دوباره خریداري کند

Reserve-  خزانه داري, ذخیره  

Resistance - سیکل نوسان قیمت حد باالیی قیمت در یک  

Retail sales - خرده فروشی  

Retired - از کار افتادگان , بازنشستگان  

Rumor -  اخبار کذب منتشره توسط شرکتها یا اشخاص, شایعه  

 
( S )  

 
Salary - حقوق ماهیانه ثابت, دستمزد  , حقوق  

Scalper - بدنبال چند پیپ میگردند معامله گرانی که در بازار فارکس تنها  

Sell - فروش  

Sentiment -  احساسات, تمایالت  

Settlement Price - آخرین قیمت معامله شده یک محصول تجاري در طول روز گذشته  

Short -  کاال یا سهام فروخته شده, ارز  

Skeptical - شک معامله گر در هنگام معامله احساس تردید و  

Slip = swoop = Slide down - قیمت نزول و کاهش  

Speculators - صید فرصتهاي معامله از روند  به معامله گرانی گفته میشود که با مشاهده بازار در پی
 ( برخالف بازارسازها( هاي ایجاد شده میگردند 

Spend -  مربوط به شاخص خرجکرد مصرف کنندگان, خرج کردن  

SPOT - معامله اي که در کمتر از دو روز کاري تسویه گردد  

Spread - نرخاختالف بین  ASK و BID , کارمزد دریافتی کارگزار در فارکس  

Stock market - سهام و اوراق بهادار بازار بورس  
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Stop order - قیمت از حدود باال و پایین نوعی سفارش خرید یا فروش در هنگام افزایش 

Strengthen -  افزایش قیمت یک ارز در مقابل دیگري , قدرت گرفتن قیمت, تقویت شدن  

Supply -  تقاضا مربوط به اصل عرضه و, عرضه ( Supply= Demand )  

Support - حد پایین سیکل نوسان قیمت  

Survey - وضعیت و شرایط عمومی اقتصادي یک کشور یا مجموعه  

) SWIFT( SocietyWorldWideInterbankFinancialTelecommunicatio n  

  )  شبکه سوئیفت(کی اطالعات تجاري بین بان شبکه جهانی تبادالت

 
( T )  

 
Tankan - ارائه دهنده شاخصهاي وضعیت اقتصادي کشور ژاپن موسسه  

Target -  نظر قیمت به هدف بسته شدن بر روي سود حد مورد, حد سود  

Tax -  خدمات و, بازرگانی , قیمت تولید  ضریب افزوده اي بر, مالیات ...  

Technical analysis - که از ابزاري چون نمودارها و اندیکاتورها بهره ) تکنیکال  ) نیمکتب تحلیلی ف
  میبرند

Trade - کاال یا سهام, ارز( کردن یک محصول تجاري  معامله )  

Treasury - خزانه داري  

  
( U )  

Unemployment rate -  درصد تغییرات تعداد بیکاران هر کشور, نرخ بیکاري  

U.S Treasury Bill-  منتشره دولت امریکا همراه با تخفیف در فروشاوراق قرضه  

  اوراق کمتر از یکسال میباشد مدت اعتبار این

U.S Treasury Note - خریدار در صورت تحویل این کوپن , کوپن بها دار  اوراق قرضه منتشره بصورت
 . مشخصی دریافت خواهد کرد  سال سود10پس از مدتی از یک تا 

 
( V )  

 
Versus - اشاره به مقایسه یک ارز در برابر ارز دیگري, در برابر , ل مقاب در  

Volatility - میزان نوسان و جنبش قیمت یک محصول تجاري در بازه زمانی مشخص  

Volume - مجموع حجم معامالت انجام شده در بازه زمانی مشخص  
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( W )  
 

Wage - دستمزد ساعتی  

Wall street - نیویورك نیز میباشد  که مرکز تجارتخیابانی مشهور در نیویورك  

Weekly - هفتگی  

WireTransfer - پول از شعب یک بانک به سایر بانکهاي سراسر دنیا انتقال و حواله  

 
( Y )  

 
Yield - درصد بازدهی سالیانه یک سرمایه گذاري 

Year- سالیانه 

 مقایسه بازارهاي مختلف از نظر ریسک و بازده

  
از درجه یکسان  ( Commodities کاال) و ( CFDs سهام) (Forex ارز(ي مختلف آیا بازارها: سؤال 

 ریسک و بازده برخوردارند؟

 (Market Behavior) باید مقوله اي را مورد بررسی قرار داد که به آن شخصیت بازار براي جواب سؤال

مورد بررسی  .... وگویند که بازاري خاص را از نظر شرایط خاص، درجه ریسک پذیري و شفافیت قیمت 
 .دهد قرار می

است ابتدا موضوعی را خاطر نشان کرد و آن این است که در صورت نداشتن حداقلی از  در این جا الزم
 همراه با (Risk Management) تئوري و عملی و شناخت مبانی مدیریت ریسک (Knowledge) دانش

بصورت  ذیل بخشی مبانی این پایه هاکه در  (Psychology of Trade) آشنایی روانشناسی معامله
 .است بدون آشنایی با فن شنا تیتروار بیان می گردد ورود به هر کدام از این بازارها مانند رفتن به اقیانوس

 Online کسب دانش جهت حضور در بازارهاي الکترونیکی مراحل مختلف

 Knowledge of Trade دانش معامله: الف

 Entry) سفارش معامله (Stop) حدضرر (Limit) ، حدسود Order ار و انواعآشنایی با نرم افزار باز -1

Order) و قفل کردن معامله (Hedge Position)  

  Fundamental Analysis آشنایی با فاکتورهاي اقتصادي موثر جهت تحلیل قیمت -2

  قیمت آشنایی با انواع نمودار و کاربرد نمایانگرهاي مختلف در روند -3

 Risk Management یت ریسکمدیر: ب

 از کسب دانش معامله مدیریت ریسک می باشد که به شخص توانایی حضور در بازار و تحمل عامل دوم پس

وارد کنند از درجه قابل  از سرمایه خود را در بازار% 10نوسانات ذاتی بازار را میدهد که بطور کلی اگر افراد 
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 .برخوردارند Risk Management قبولی از

   روانشناسی معامله:ج

جهت حضور در این بازارها مورد بررسی قرار می گیرد که  در این مبحث حاالت روحی و روانی اشخاص
 این بازارها این است که مبلغ سرمایه وارد شده حد ریسک اشخاص بوده بطور کلی اولین شرط ورود به

(Risk Capital) مورد زیان واقع شد سیستم زندگی شخصبا فرض اینکه اگر تمام آن پول نیز در معامله و  

(Life Style) تغییر عمده اي نکند.  
 Demo) و با یک حساب آزمایشی در اینجا فرض بر این است که شخص با موارد قبل آشنا بوده

Account) دارد بازار قرار نیز کار کرده است و حال در آستانه انتخاب. 

 
 ( Market Behavior) شخصیت بازار

که در اینجا مشخصه هاي ذاتی قیمت که منجر به  گویند Price ازارها عدد مورد معامله را قیمت یادر کلیه ب
 .بیان می کنم پایداري هر چه بیشتر بازار می گردد را

باشد از استحکام بیشتري برخوردار است براي مثال  هر چه قیمت بیانگر مقدار معینی کاال: ارزش ذاتی -1
که هیچگاه از آن پایینتر نمی آید در حالی که ) ارزش تمام شده(حداقلی دارد  زار یکارزش هر اونس طال در با

برابري  رقمی است که هیچگاه نمی توان به توافقی براي نرخ ( EUR/USD براي مثال(برابري ارزها  نرخ
از این نظر . اشدبسیار باال ب واقعی رسید یعنی بسته به عوامل مختلف و بسیار متعدد می تواند بسیار پایین یا

 .نرخ برابري ارزها برخوردارند کاال از استحکام بیشتري نسبت به Commodity قیمت هاي

 
بدلیل جهانی بودن نسبت به نرخهاي برابري  (Commodity) کاالهاي جهانی: پیروي از قوانین بازار -2

نات کاالها قابل پیش بینی تر و بنابراین نوسا. قوانین عرضه و تقاضا دارند ارزهاي مختلف پیروي بیشتري از
 .عینی بیشتري سروکار دارند با عوامل

 
دولتها می باشد که هر کدام می توانند با چاپ اسکناس و  بازار ارز نبرد بین: دوري از اعمال نظر دولتها -3

 بازي را موقتاً بهم زده و باعث ضرر و زیان معامله گران جزء شوند در وضع قوانین مالی خاص قواعد
اقدامات  امکانی در بازارهاي سهام و کاال کمتر میسر است و هیچکدام از دولت ها نمی توانند با حالیکه چنین

 .ناگهانی تعادل بازار کاالیی را بهم بزنند

 
در بازارهاي سهام و کاال چون قیمت نمایانگر کمیتی مشخص از یک سرمایه  :ارزش ذاتی سهام و کال -4

نا  اگهانی در ارزش ذاتی یک کمیت فیزیکی بدون تغییرات در کمیت آن کاال بسیارتغییرات ن معین می باشد
باشد که نوسانات تنها از  در واقع ارزش ذاتی هر اونس طال بیانگر مقداري معین از دالر می. محتمل می باشد

رابري یورو به ارزها نمی باشد براي مثال ارزش ب نوسانات دالر تبعیت می کند ولی نسبت آن یک به یک مانند
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 دالر باالتر 437بود در حالیکه طال هیچگاه با آن برابري از  1.3000  برابر2004دالر آمریکا در ماه فوریه 
  رسیده است یعنی$450نرخ برابري دالر تقریباً یکسان با یورو است ولی طال به قیمت نرفته و امروز با

 .نموده است دالر در هر اونس افزایش پیدا 20-15 معادل 2004 ماهه سال 10ارزش ذاتی طال سواي 

 
 ))جمع بندي((

نسبت به بازارهاي ارز از درجه ریسک کمتري  (CFD) و سهام (commodity) معامالت در بازارهاي کاال
  .می تواند احتمال کسب سود را افزایش دهد برخوردار بوده و

 عملی در بازارهاي سهام حضور

 :تقسیم می گردد  گروه عمده2م در دنیا به باید توجه داشت که بازارهاي سها

 
     Physical Share  سهام مالکیتی 1

 این نوع سهام اشخاص درصدي از مالکیت یک شرکت بخصوص را مالک شده و به نسبت سهم خود با خرید

از قبیل حق  در سود یا زیان آن شرکت سهیم می باشند و طبیعی است که از کالس حقوق مربوط به مالکیت
این قبیل معامالت اغلب با  برخوردار می شوند. . . و  % 50أي در مجامع، مدیریت براي سهام بیش از ر

کلیه سهام مورد نظر توسط خریدار صورت  یعنی پرداخت بهاي(تشریفات اداري الزم و بصورت یک به یک 
 .می گیرد

 
 CFD (Contracts For Difference)   قرارداد براي تفاوت -2

. سهام را خریداري نموده و در سود یا زیان آن شریک می باشند ع قراردادها افراد تنها شاخصدر این نو
 :عمده با مشخصات ذیل عرضه می گردد بطور CFD قراردادهاي

 
قیمت یک سهم در (سهم را خریداري نمود ) یکصد (100توان   می$50تنها با سپردن  CFD براي خرید -1

 .سهام برابر یکصد سهم می باشد (Lot) واقع یک الت یعنی در) این بازار مهم نیست

 
است یعنی اگر انتظار کاهش قیمت یک سهم را داریم می توانیم ابتدا اقدام به  دو طرفه CFD قراردادهاي -2

 .نماینم نماییم و در قیمت پائینتر بخریم و از تفاوت قیمت طبق فرمول ذیل سود کسب فروش

 
3-   

 $ زیان/ سود = تعداد الت ) ت فروش  قیم–قیمت خرید (  100×

 
ساعت لندن و سهام آمریکا در  سهام هاي اروپایی در( در ساعات مشخص بازار  CFD قراردادهاي -4

توانند در طول ساعت بازار کامالً آن را دنبال  مورد معامله قرار می گیرد و اشخاص می) ساعت نیویورك
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 .نمایند

 
 ثانیه مورد معامله قرار گرفته و 5معمول سهام فیزیکی در کمتر از بدون تشریفات  CFD قراردادهاي -5

 .خروج سریع از بازار را فراهم می آورد امکان

 
بسرعت فراهم بوده و می توان حتی سبدهاي روزانه تدارك دید و  تشکیل سبد سهام CFD در بازارهاي -6

 .مدیریت نمود

 
و فروخت  ایل می توان یک سهام را در آن واحد خریددر صورت تم CFD بدلیل دو طرفه بودن بازارهاي -7

 .نوسانات بازار می باشد که این ابزاري جهت مدیریت ریسک و استفاده از (hedging) بدون خروج از بازار

را  IBM شده از مجموعه سهام براي مثال شرکت CFD بازارهاي اکنون با توجه به پیش زمینه اي قبلی وارد
 نیمه شب هر روزه دوشنبه الی 12:30 الی 6از ساعت ) بورس نیویورك) NYSE زارانتخاب نموده و در با

 )دمو البته با.(کار می نمائیم جمعه شروع به

 
 اطالعات الزم جهت معامله یک سهم خاص کسب

 .شوید com.bigcharts.www://http وارد سایت1- 

 
  (IBM) . مستطیل سفید باالي صفحه نام شرکت مورد نظر را تایپ نمائیددر -2

 
تاریخچه، زمان تقسیم سود، نمودار  در این سایت کلیه اطالعات الزم مربوط به شرکت مورد نظر از قبیل -3

 .وجود دارد. . . شرکت، تحلیل فعاالن بازار و  ، اخبار مربوط به آن)دو ماه تا چند سال( قیمت 

 
روزانه هنگام  Resistance و Support روزهاي قبل و Low, High روزانه و ا استفاده از نمودارب -4

 باز شد Trend هر گاه قیمت نزدیک خط Up trend با توجه به روند کلی روزانه در بازار بازشدن بازار

 شد اقدام به فروش زبا) نسبت به نوسانات بازار) Trend اقدام به خرید نمائید و اگر قیمت باالتر از خط 

 .نمائید

 
 ساعته فرصت یا تهدید 24 بازارهاي

شامل گستره وسیعی از بازارها از قبیل انواع  Online شاخصهاي عرضه شده در بورسهاي جهانی بصورت
...) طال نقره، پالتین، نفت،گندم، ذرت و محصوالت پتروشیمی و  مانند) Commodity ، انواع کاالForex ارز

یا بصورت شرکت . . .) و  Nasdaq, Dowfones. Nikkei, Dax) بصورت سبد Stocks امو انواع سه
 .می باشد. . . ) و  IBM, INTEL, MERCK ) مجزا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.ertebat.biz
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://abcbourse.ir/


 

 - 103 - 

 www.ertebat.biz                                                                           فارکس پیشرفته             

 
معامله می باشند مانند، ارز، طال، نقره و نفت و بعضی از   ساعته قابل24بعضی از این شاخص ها بصورت 

 در ساعات مشخص کاري تابع بورسهاي عرضه کننده تنها) شرکت هاي مجزا بطور عمده سهام(شاخص ها 
 .باشند آن سهام می

بودن ساعات کار بازار ارز را یکی از   ساعته24در سالهاي اولیه آشنایی با این بازارها مانند تصور عمومی، 
بصورت فردي یا  Trader کار و مشاهده بیش از ده ها بهترین امتیازها می دانستم ولی تجربه چندین سال

به نتیجه گیري ذیل رسیده ام البته این موضوع تنها  (CFDs) بازارهاي سهام روهی و تجربه عملی کار درگ
 .می باشد و آماده شنیدن نظرات کارشناسی دوستان هستیم شروع یک بحث

 در واقع فعاالن این بازار باید بصورت تمام وقت و با تمام.  ساعته است24جهانی و  بازار ارز یک بازار

وقت را در این بازار با  ژي در آن درگیر باشند که اغلب یک نفر به تنهایی توان و وقت و امکانات کار تمامانر
عالئق شخصی، الگوهاي انجام فعالیت هاي  مسئولیت هاي خانوادگی،(توجه به الگوهاي خاص زندگی ایرانیان 

 .دارا نمی باشد. . . ) روزمره 

بازار ارز را  توانائی دنبال کردن وقایع و تحلیل هاي روزمره (Trade) هتنها شرکت ها و تیمهاي معامل یعنی
تنهایی پس از کار روزانه وارد جریان  دارا بوده و می توانند به موقع عکس العمل نشان دهند ولی اشخاص به

غیر چون اشراف در آن ندارند با نوسانات گاه شدید و  سیالی می شوند که تابع تحوالت قبل از آن بوده و
با شتابزدگی وارد بازار شده و یا ) بدلیل انجام کارهاي متفرقه(کمبود زمان  قابل انتظار مواجه شده و بدلیل

  ساعته می طلبد و چون یک شخص فردي24 ساعته کار 24شوند در نتیجه بازارهاي  خارج می

Individual  به تنهایی خواسته  ه افرادهر زمان ک.  ساعته کارکند پس باید یک تیم شکل بگیرد24نمی تواند
  .مواجه کرده اند را انجام دهند خود و دیگران را با مشکل (Team) اند کار یک گروه

که به زمان  NYSE (New York Stock Exchange) در نقطه مقابل بازارهاي سهام مورد معامله در
ان بسیار مناسبی جهت روز بعد ادامه دارد زم  صبح1.5 بعدازظهر شروع شده و تا 6تهران از ساعت 

 .بیان می شود ایرانیان می باشد که دالیل آن باختصار

 
ریتم کلی   شب11 الی 6دوشنبه الی جمعه چند ساعت اتصال به شبکه براي مثال ساعت (روز هفته  5 -1

 (زندگی افراد را کمتر مورد تأثیر قرار می دهد

 
 ار مهم بازار ارز گذشته است و افراد اجباراً دور ساعت از اخب1.5زمان ما اغلب حدود   عصر به6ساعت  -2

به کار می کنند که  از بازار بوده و از نوسانات گاهاً شدید آن مصون می باشند یعنی در واقع زمانی شروع
 .دارند که شرایط را پایدارتر می کنند بازارهاي ارز و طال و نقره در یک حالت سکون نسبی و پایدار قرار

 
زمان کمتري جهت پیگیري اخبار آن شرکت ) چند شرکت مشخص) محدود بودن میدان فعالیتبا توجه به  -3
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 .شده و آماده معامله می گردد Update ها الزم است و شخص سریعتر

 
در یک زمان بخصوص امکان عملی ایجاد بستري جهت همفکري و  بودن سایر فعاالن Online با توجه به -4

ز طریق اینترنت فراهم می باشد که این کار عمالً ریسک فردي کار کردن را ا خرید یا فروش Signal دریافت
 .بازارها کاهش می دهد در این

 
افراد در ساعات دیگر خارج از بازار بوده و از  عمالً (Nyse  ساعت کار بورس8(ساعات محدود کار  -5

 و انجام سایر امور روزمره که و این کار به آرامش و تجدید قوا تنش ها و التهابات بازار دور می باشند
با آرامش بیشتري در بازار حضور  Traders دارد کمک نموده در نتیجه معامله گران بارفکري براي افراد

 کنند می پیدا

  
 گیري نتیجه

 1.5 عصر الی 6به زمان تهران (نیویورك  در بازار) دوشنبه الی جمعه(بازارهاي سهام امریکا که هر روز 
اختالف زمانی ایران و نیویورك زمان مناسبی جهت معامله  له قرار می گیرد با توجه بهمورد معام) صبح

افراد می توانند بدون  Demo Account با تمرین با حساب هاي مجازي گران ایرانی فراهم می آورد که
 نمائید امتحان نموده و تجربه کسب ریسک مراتب فوق را

 : جواب به سؤاالت ذیل می باشدبازارهاي حقیقی در گرو در واقع حضور در

 
 (.Entry. Limit. Stop) و شناخت دقیق انواع سفارش (Platform) کافی نسبت به نرم افزار آیا تسلط -1

  وجود دارد؟

 
 کاربرد دارد یا تحلیل داده ها (Fundamental Analysis) آیا در بازار مورد نظر بیشتر تحلیل اخبار -2

(Technical Analysis) ؟  

 
و کنترل حد سود یا زیان حاصل  (Risk Management) شناخت کافی نسبت به مدیریت ریسک آیا -3
 است؟ شده

 
 ایم؟ آیا منابع خبري مهم جهت بازار مورد نظر را مورد شناسایی قرار داده -4

 
 حقیقی را داریم؟ جهت ورود به بازارهاي. . . آیا شرایط روحی، روانی، خانوادگی و  -5

 
مداوم و تحقیق و بررسی دارد و نمی توان به طور  ل به هر یک از سؤاالت فوق احتیاج به سالها کارجواب کام
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از آشنایی با این بازارها و مفاهیم آن افراد آمادگی ورود به )  ماه6مثالً ) مثال گفت که پس از چه مدت زمانی
 حقیقی را کسب می نمایند بازارهاي

 
 مهمترین اندیکاتورها

میتواند میزان ورود  براساس نظریه چایکینac/dsتور براي نشان دادن حجم بکار میرودوخطاین اندیکا
 وخروج پول به سهم را نشان دهد

 
AROON 2 

 شبیه است ADX وبیان کننده قردت ترند ومسیر آن است وبه یک نوسان نگار

 
AVERAGE DIRECTORIAL INDEX (ADX) 3 

مشخص کننده پتانسیل تغییر بازار از یک روند به  است ومیتواندیک نوسان نگار که تعیین کنندهقدرت روند
 روند دیگر باشد

 
AVERAGE TRUE RANGE (ATR( 4 

 وروند یک اندیکاتور براي مشخص کردن بی ثباتی بر اساس قیمت

 
BOLLINGER BAND 5 

  یسه کردزمانی بی ثباتی وقیمت نسبی را با یکدیگر مقا یک اندیکاتور که اجازه میدهد در یک بازه

 
BOLLINGER BAND WIDTH 6 

بولینگر که معرف بیثباتی است عمل  براي تحلیل قدرت روند بکار میرود وبر اساستفاوت بین نوار باال وپایین
 میکند

 
COMMODITY CHANNEL INDEX 7 

 آن یک اندیکاتور براي مشخص کردن نقاط خرید وفروشوتعیین قدرت روند وتغییرات

 
MACD 8 
از تقدم فاز وتاخر آنها نسبت به یکدیگر  ر که از ترکیب میانگین هاي متحرك بدست میآیدکهیک اندیکاتو

 را متوجه شد مینوان روند راپیش بینی کردونقاط خرید وفروش

 
MONY FLOW INDEX (M F I ) 9 

 باره حجم است وبیان گر میزان ورود وخروج پول به بازار است یک اندیکاتور مومنتوم در
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MOVING AVERAGE 10  

زمانی روندها را مشخص کرد واز ترکیب  یکی از مهمترین وساده ترین اندیکاتورها که بکمک آن میتوان بازه
  خرید وفروش را مشاهده کرد  تاي آن در بازه هاي زمانی متفاوت میشود زمان3

 
MOVING AVERAGE ENVELOPS 11 

 ردندودر فاصله مشخصی هستند و این امکان راکه در باال وپایین میانگین متحرك رسم میگ یک جفت خط

 هستند میدهند که بفهمیم تا چه اندازه نسبت به میانگین متحرك سرگردان

 
ON BALANCE VOLUME (O B V) 12 

هم رشد میکند وبا کم شدن  obv تعیین میزان حجم است وقتی قیمتها رشد نمایند مهمترین اندیکاتور براي
 با نیز مهم است» منا واگرایی آهم کم میگردد ض obv قیمتها

 
PARABOLIC SAR 13 

 تشخیص بدهیم وقتی قیمتها در یک روند هستند به ما کمک میکند تا زمان شکسته شدن روند را

 
PERCENTAGE VOLUME OSILATOR 14 

 تشخیص افزایش وکاهش حجم بکار میرود بعنوان وسیله اي براي

 
PRICE CHANNELS 

 میباشد ست ودر باال وپایین قیمت رسم میگردد ونشانه بی ثباتیبولینگر ا شبیه باند هاي

 
PRICE OSILATOR (INCLUDING PPO) 16  

 براساس تفاوت بین دو میانگین متحرك تهیه شده است وبیان کننده همدرصد وهم میزان یک اندیکاتور که

 حقیقی اختالف است

 
PRICE BY VOLUME 17  

  ع حجم در رنج واقعی قیمت استنمایشگر جم یک هیستو گرام افقی که

 
RATE OF CHANGE 18 

 است ترین اندیکاتور مومنتوم است ومقایسه قیمت در دو بازه زمانی ساده

 
RELATIVE STRENGHT INDEX (R S I) 19 

 مقایسه بین میزان افزایش وکاهش قیمت است یک نوسان نگار مومنتوم و

 
STANDARD DEVIATION 20 
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 می شود ان دادن بی ثباتی است ونشان میدهد که چگونه قیمت منتشریک اندیکاتور براي نش

 
STOCHASTIC OSCILATOR 21 

پایین دوره هاي  میدهد قیمت بسته شدن ونسبت آن را با قیمتهاي باال و یک اندیکاتور مومنتوم که نشان
 شته گذ

 
STOCH RSI 22یک نوسان نگار که اندازه گیري میکند میزان اختالف r s i  با رنج آنرا 

 
T R I X 23 

از بین سه میانگین متحرك نمایی در مورد قیمت بسته شدن  r o c صد یک اندیکاتور مومنتومکه براساس در
  ود به کار میر

 
ULTIMAT OSILATOR 24 

  مختلف بکار می آید یک نوسان نگار که توسط سه بازه زمانی
 

WILLIAMS %R 25 
  وفروش زیادخرید  یک اندیکاتور براي تشخیص شرایط

 
ZIG ZAG 26 

   فیلتر کردن نمودار ها به کار میرود یک اندیکاتور واقعی نیست ولی براي
 

ICHIMOCO 27 
 نگاه اجمالی که با یک نگاه بسیاري از شرایط سهم را دریابیم اندیکاتوري براي

 
  مقدمه اي بر نمودارهاي شمعی

  تاریخچه

 درحالیکه این دیدگاه. ل تکنیکال را براي تجارت برنج آغاز کردنداستفاده از تحلی  میالدي17ژاپنی ها در قرن 

 Charlesتوسط 1900اولیه از تحلیل تکنیکال ممکن است اختالفاتی با دیدگاه آمریکایی که در حدود سال 

Dow بود آغاز شد داشته باشد، بسیاري از اصول راهنماي آنها خیلی شبیه به هم.  

  )ومانندآن اخبار،سود(« براي چی » متراست ازبسیار مه) روند قیمت(« چی « ·

  .تمام اطالعات موجود، در قیمت انعکاس می یابد ·

 )ترس وطمع.(دهند بازارها را بر اساس انتظارات وهیجانات حرکت می) 2(و فروشندگان) 1(خریداران ·

  . نوسان بازارها ·
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  .ارزش نهفته آنرا نشان ندهد قیمت واقعی یک سهم ممکن است ·

مقدار .  رواج یافت1850احتماال زمانی پس از سال  ، نمودار شمعی بعدها آمد و Steve Nison طبق نظر
 . Sakata باز میگردد، یک تاجر افسانه اي برنج از Homma نمودارها به زیادي از اعتباروگسترش شمع و

یک تالش  ال نتیجه گسترششودکه آنها احتما یادآور می Nisonالرغم نامشخص بودن سازنده شمع ها ،  علی
  .ها تجارت می باشند همگانی در طی سال

 

 
 

  آرایش

ترسیم نمودارهاي » باز«ون قیمت هايبد. کنند استفاده می) 3(شمع ها از قیمت هاي باز، باال، پایین و بسته
همیشه (قرارگیرد، تشکیل یک شمع توخالی »باز«باالي قیمت  در» بسته«چنانچه قیمت . شمعی غیرممکن است

قرارگیرد یک شمع »باز«در پایین قیمت » بسته«چنانچه قیمت . را می دهد) شود بصورت سفید نمایش داده می
» بدنه« هرشمع،  به بخش توخالی یا تو پر. را تشکیل میدهد) ی شودهمیشه بصورت سیاه نمایش داده م) توپر

باز شدن و بسته شدن در هر دوره  هاي محدوده بین قیمت{.گفته می شود) همچنین بدنه اصلی نیز نام دارد( 
هند پایین را نشان مید/ باالي بدنه که دامنه قیمت هاي باال خطوط باریک و بلند در پایین و} بدنه گفته می شود

باال به  قیمت) . نیز معروف میباشند) 6(»فتیله ها « و ) 5(» دنباله ها «همچنین به .(دارند نام) 4(»سایه ها«
پایین ترین نقطه سایه پایینی  وسیله باالترین نقطه سایه باالیی نشان داده می شود و قیمت پایین به وسیله

  .نشان داده می شود
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عقیده دارند که تفسیر نمودارهاي شمعی از  گذاران اي، بسیاري از سرمایه در مقایسه با نمودارهاي سنتی میله
یک . دهد  روند قیمت را نشان میشمع یک تصویر روشن از  هر. باشد لحاظ بصري بسیار جذاب و ساده می

هاي باال و پایین مشاهده  نسبت بین قیمت هاي باز و بسته را همانند قیمت سرمایه گذار به سرعت می تواند
 .هاي باز و بسته اطالعات اساسی فرض شده است که ماهیت شمع را شکل می دهد بین قیمت ارتباط. کند

را نشان می  {بازار صعودي{ر از قیمت باز است، فشار خریدهاي سفید، در جایی که قیمت بسته بیشت شمع
} بازار نزولی{فشار فروش شمع هاي سیاه، در جایی که قیمت بسته ازقیمت باز کمتر است ، نشانگر. دهد
  .است
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  بلند در مقایسه با بدنه هاي کوتاه بدنه هاي

بالعکس ، شمع هاي کوتاه بیان کننده . است نشانگر فشار شدید خرید یا فروش  به صورت کلی، بدنه هاي بلند
  .قیمت و تثبیت می باشد حرکت ناچیز

 

 
 

بلندتر همچنین، نشان دهنده باالتر  سفیدشمع .هاي بلند سفید نشانگر فشار شدید براي خرید می باشند شمع
علی . ترقی قیمت ها از باز به بسته و خریدارانی فعال است این امر بیان کننده. بودن قیمت بسته از باز است
 هستند، بستگی به موقعیت آنها در) 7(بلند ، عموماً نشان دهنده باال رفتن قیمت  الرغم اینکه شمع هاي سفید

  .دنمودار تکنیکال دار

) 8(نشانه یک نقطه چرخش بالقوه یا یک سطح حمایت هاي ممتد، شمع هاي سفید بلند میتوانند بعد از کاهش
توانند باعث هدایت سهم بسوي رکود  خریداران خیلی فعال شوند می اگر بعد از یک دوره افزایش. باشند
  .شوند

دهنده  سیاه بلندتر همچنین، نشانشمع . بلند سیاه رنگ نشان دهنده فشار شدید فروش هستند شمع هاي
قیمت باز و همچنین فروشندگان  ها از این امرتأکید بر کاهش عمده قیمت. تر بودن قیمت بسته از باز است پایین

بعدي را ) 9(میتواند نقطه چرخش یا نشان خط مقاومت بعد از یک دوره افزایش، یک شمع سیاه بلند. فعال دارد
  .قیمت ، یک شمع بلند سیاه می تواند بیانگر ترس یا رکود باشد ه کاهشپس از یک دور. پیش بینی کند
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سایه هاي باال یا Marubozu (10) . هستند Marubozu brothersهاي قوي سیاه و سفید،  بیشتر شمع
  . نشان داده شده اند پایین ندارد و باال و پایین به وسیله باز یا بسته

با قیمت پایین و قیمت بسته برابر قیمت باال  سفید زمانی شکل می گیرد که قیمت باز برابر Marubozu یک
  . معامله کنترل می کرده اندقیمت را از اولین معامله تا آخرین  این امر نشان می دهد که خریداران. باشد 

Marubozu پایین باشد سیاه زمانی شکل می گیرد که قیمت باز برابر قیمت باال و قیمت بسته برابر با قیمت .
  . آخرین معامله کنترل می کرده اند این موضوع نشانگر آن است که فروشندگان، قیمت را از اولین معامله تا

  
  ه هاي کوتاههاي بلند در مقایسه با سای سایه

. توانند اطالعات ارزشمندي در مورد یک دوره معامله ارائه نمایند ها می روي شمع سایه هاي باالیی و پایینی
کمترین قیمت سهم  هاي باالیی نشان دهنده باالترین قیمت سهم در یک روز و سایه پائینی نشان دهنده سایه

بیشتر معامالت منحصراٌ در محدوده   نشان می دهند کهشمع هاي با سایه هاي کوتاه ،. در یک روز می باشند
هاي بلند نشان می دهد که معامالت به میزان زیادي  شمع با سایه. قیمت هاي باز و بسته صورت گرفته است 

  . گرفته اند از قیمت هاي باز و بسته فاصله
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هستند که خریداران در طی دوره بر بازار  شمع هایی با سایه بلند باالیی و سایه کوتاه پایینی نشانگر این
 هرچند؛ نیروي فروشندگان بعداً قیمت باالي سهم را به. اند  کرده حکمفرما بوده و قیمت ها را به باال هدایت

  .یک قیمت بسته ضعیف باعث بوجود آمدن سایه بلند باالیی گردید سمت پائین کشاند و

فروشندگان  هایی با سایه هاي بلند پایینی و سایه هاي کوتاه باالیی نشانگر این می باشند که بالعکس، شمع
ان بعدا قیمت ها را اگرچه؛ خریدار .اند اند و قیمت ها را پائین آورده در طی دوره بر بازار حکمفرما بوده

بسته قوي باعث ایجاد یک سایه بلند پایینی گردیده  درانتهاي دوره به سمت باال هدایت کرداند و یک قیمت
  .است

 
 

نامیده می ) 11(بدنه کوچک اصلی، به نام دوك  ک سایه بلند باالیی ، یک سایه بلند پائینی و یکشمع هایی با ی
. طبقه بندي ها است درحالیکه دوك نشان دهنده تردید می باشد یک سایه بلند نشان دهنده برگشت در. شوند
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 ا نشان می دهد؛ سایه هاحرکت مختصر قیمت از حالت باز به بسته ر) توخالی یا توپر  چه(بدنه اصلی کوچک 

  {بازاري خنثی دارد نشان از{.درطی دوره فعال بوده اند) 12(نشان می دهند که خریداران و فروشندگان 

بودند؛ قیمت ها به طور مشخصی درهمان زمان باال  علی الرغم اینکه معامالت با تغییرات کمی باز و بسته شده
  .  خریداران نتوانستند بر دیگري غالب شوندفروشندگان و هیچکدام از. رفتند و پایین می

افزایش قیمت و یا یک شمع سفید بلند، یک دوك، نشانگر حالت ضعف در میان خریداران و  بعد از یک دوره
  .تغییر بالقوه یا تعلیق در روند افزایشی قیمت می باشد یک

در میان فروشندگان و یک تغییر قیمت یا یک شمع سیاه بلند، یک دوك، نشانگر ضعف  بعد از یک دوره کاهش
  . یا تعلیق در روند کاهشی قیمت می باشد بالقوه

1-Buyers  
2-Sellers  

3-Open – Higth – Low - Close  
4-Shadows  

5-Tails  
6-Wicks  
7-Bullish  

8-Support level  
9-Resistance  

  هردو ، بسته یایک شمعدان بدون سایه هاي گسترده،تشکیل شده ازقیمت هاي باز -10

11-Spinning Tops  
12-Bulls and Bears 

  مقدمهاي برنمودارهاي شمعی

  بخش دوم

Doji(1) که اطالعات خودشان را در گروهی از الگوهاي مهم نمایان می سازند شمع هاي با اهمیتی هستند .
 ي باال و ها ل سایهطو.سهم در هنگام باز و بسته شدن مساوي باشد دوجی شکل می گیرد وقتی که قیمت یک

درجه چرخیده  90 صلیبی که(پائین می تواند متفاوت باشد و نتیجتاٌ شمع به شکل یک صلیب ، صلیب وارونه
) 2(هر تمایل به افزایش قیمت . هستند دوجی ها صرفاٌ الگوهاي خنثی. یا عالمت بعالوه به نظر می رسد ) باشد

کلمه دوجی هم به صورت مفرد و هم . ثبات بعدي است  بر مبناي حرکت پیشین قیمت و) 3(یا کاهش قیمت 
  . جمع به کار می رود
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درك ماهیت شمع هنگامی . ي باشدمساو در وضعیتی مطلوب، اما نه الزاماٌ، قیمت باز و بسته شدن سهم باید
دوجی بیان کننده . نیرومندي مطرح می شود خیلی مهم است که یک دوجی با قیمت هاي باز و بسته مساوي

در طول یک روز قیمت ها نسبت به قیمت باز . خریداران و فروشندگان است  یک حس دودلی یا کشمکش میان
توقف است،  نتیجه یک. دن، یا نزدیک به آن بسـته می شوند پائین می روند، ولی در قیمت باز شـ شدن باال و

تواند گسترش  و این چرخش می نیز قادر نیستند کنترل را بدست گیرند) 5(و نه خریداران ) 4(نه فروشندگان 
  .یابد

 

 
 

 دالري می تواند یک 20یک سهم  .سهم هاي مختلف معیارهاي متفاوتی براي تعیین نیروي یک دوجی دارند
 دالري ممکن است 200دهد، در حالیکه یک سهم   واحد اختالف بین قیمت باز و بسته تشکیل8/1دوجی را با 

  {نه شمع می باشدمنظور پهناي بد{.دهد  واحد اختالف دوجی را شکل١ ¼با
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  . هاي قبلی دارد تغییرات اخیر آن و شمع) 6(ثباتی بی تعیین نیرومندي دوجی بستگی به قیمت،

قبلی، دوجی باید بدنه خیلی کوچکی داشته باشد که به شکل یک خط باریک ظاهر می  در ارتباط با شمع هاي
  .شود

Nison Steven گیرد، نباید مهم  ک بدنه کوچک شکل میمتوجه شد یک دوجی که درمیان شمع هایی با ی
  .بلند مهم شمرده می شود معذالک تشکیل یک دوجی در میان شمع هایی با یک بدنۀ. انگاشته شود

  Trend(7) روند قیمت دوجی و

بعد از یک رشد یا شمع سفید بلند، دوجی اخطار . دارد  موقعیت دوجی بستگی به روند قبلی یا شمع هاي قبلی
 بلند، دوجی اخطار می دهد که  بعد از کاهش یا شمع سیاه. شدن است  شار خرید در حال کممی دهد که ف

دوجی داللت برهماهنگی بیشتر فشار عرضه و تقاضا دارد و تغییر در این . کاهش است فشار فروش در حال
  .است زمدوجی به تنهائی نشانه یک برگشت نیست و تأیید بیشتري نیز ال. ممکن است نزدیک باشد  روند

 

 
ممکن است در حال کم شدن باشد و  بعد از یک رشد یا شمع سفید بلند، دوجی اخطار می دهد که فشار خرید

تواند به سادگی در اثر کمبود خریداران  یک سهم می از آن جایی که قیمت. استروند صعودي نزدیک به پایان 
بنابراین ممکن است بعد از یک روند . تقویت روند صعودي الزم است کاهش یابد، ادامه فشار خرید براي

حتی بعد از اینکه دوجی شکل گرفت، رشد منفی . بلند، دوجی بیشتر معنا پیدا کند صعودي یا شمع سفید
 شکاف روبه{) 9(این ممکن است به صورت. الزم است ) 8(نیز براي تأیید کاهش قیمت ها شتريبی

در پی تشکیل  . ، شمع سیاه بلند و یا یک کاهش زیرقیمت بازشدن شمع سفید بلند، باشد gap down{پائین
  .باشند )10(دوجی و شمع سفید بلند معامله گران باید گوش به زنگ افت قیمت ها
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  دوجی+ ند مشکی شمع بل

 
ممکن است در حال کم شدن باشد  بعد از یک کاهش یا شمع سیاه بلند ، دوجی اخطار می دهد که فشار فروش

فکرکنیم فروشندگان کنترل کاهش را از دست می  علی الرغم اینکه. ه پایان است و روند نزولی نزدیک ب
  .برگشتی الزم است نیروي بیشتري براي تأیید هر.دهند،

، شمع سفید بلند یا افزایش باالي قیمت  gap up )11(} شکاف روبه باال{باالرفتن قیمت می تواند نتیجه یک
گران باید گوش به زنگ افزایش  ک شمع سیاه بلند و دوجی معاملهی بعد از. بازشدن شمع سیاه بلند باشد 

  .باشند)12(قیمت ها 

  
  دوجی پایه بلند
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این ها بازتاب کنندة مقدار . مساوي هستند  ایین بلندي دارد که تقریبا درطولدوجی پایه بلند سایه هاي باال و پ
پایه بلند نشان می دهد که دریک دوره قیمت ها در باال و پائین  دوجی. زیادي عدم اطمینان در بازار هستند

 لی هیاهو ،بعد از ک. معامله شده ولی عمال نزدیک به قیمت باز شدن بسته می شوند  قیمت باز شدن به خوبی

  .نتیجه نهائی تغییرکوچکی را از قیمت آغازین باز شدن سهم نشان می دهد

 
  DragonFly Doji)13(دوجی اژدهاي پرنده

 
شدن، قیمت باال و قیمت بسته شدن   پائین یک سایه بلند پائینی را ایجاد می کند، قیمت بازوقتی که قیمت

حاصله با یک سایه بلند پائینی بدون سایه باالئی به  شمع. مساوي اند ، دوجی اژدهاي پرنده شکل می گیرد
  .به نظر می رسد T شکل یک

موجب کاهش قیمت در طی  را در دست داشته ودوجی اژدهاي پرنده نشان می دهد که فروشندگان معامالت 
وقیمت ها را به قیمت باز شدن سهم و قیمت  در انتهاي دوره خریداران مجددا به صحنه آمده. دوره شده اند

  .باالي دوره بر می گردانند

واه پائینی گ سایه بلند. برگشت یک دوجی اژدهاي پرنده بستگی به حرکت قبلی قیمت و تأیید آتی دارد  پیامد
دوجی اژده . بسیاري وجود دارند  بر فشار خرید است، اما قیمت پائین نشان می دهد که هنوز فروشندگان

شمع سیاه بلند در نقطه حمایت ، نشان برگشت نیروي  هاي پرنده می تواند بعد از یک روند نزولی طوالنی ،
مع سفید بلند یا در نقطه مقاومت، بعد از یک روند صعودي طوالنی ، ش . بالقوه افزایش یا کف قیمت باشد

 تایید کاهش یا افزایش. می تواند حاکی از برگشت نیروي بالقوه کاهش یا سقف قیمت باشد  سایه بلند پائینی

  . براي هر دو موقعیت الزم است
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  Gravestone دوجی سنگ قبر

 ، قیمت پائین و قیمت بسته شدنسایه باالئی بلند را بوجود می آورد و قیمت باز شدن  موقعی که قیمت باال

باالئی  معکوس با یک سایه T شمع تشکیل شده به شکل یک. مساوي هستند دوجی سنگ قبر شکل می گیرد
خریداران بر بازار و قیمت هاي  دوجی سنگ قبر نشان می دهد که. بلند، بدون سایه پائینی به نظر می رسد

فروشندگان مجددا به صحنه آمده وقیمت ها را به قیمت   دورهمعذالک در انتهاي. باالئی دوره تسلط داشته اند
  .بر می گردانند باز شدن سهم و قیمت پایین دوره

سنگ قبر بستگی به حرکت قبلی قیمت و  همانند دوجی اژدهاي پرنده و دیگر شمع ها ، پیامد برگشت دوجی
شان می دهد،باال رفتن قیمت درخالل دوره افزایش ناموفق را ن هر چند سایه بلند باالئی یک. تأیید بعدي دارد 

از یک روند نزولی طوالنی ، شمع سیاه بلند یا در نقطه حمایت ، تمرکز به سمت  بعد. گویاي فشار خرید است
سفید بلند یا  بعد از یک روند صعودي طوالنی، شمع. خرید و کم شدن نیروي افزایش قیمت بر می گردد فشار

تایید . کاهش قیمت بر می گردد سمت یک افزایش ناموفق وبرگشت نیروي بالقوهدر نقطه مقاومت ، تمرکز به 
  . کاهش قیمت یا افزایش قیمت براي هر دو موقعیت الزم است

1- Doji = این شمع . درآن یکی است شمعی است با بدنه بسیارکوچک که قیمت باز شدن وقیمت بسته شدن
  .خیلی نزدیک به هم باشند آن روزمساوي یاوقتی تشکیل می شود که قیمت باز وبسته شدن در

 
2- Bullish  

 
3- Bearish  

 
4-Bulls  

 
5-Bears  

 
6- volatility= زمانی مشخص اندازه گیري تغییرات قیمت درطی یک دوره  

 
7- Trend = از یکسال ، یک تا شش ماه بیشتر:معموالٌ به . اشاره به جهت قیمت هادارد-روند  

 
  .قسیم بندي می شودوکمتر از یک ماه ت

 
8-Bearish  

 
9- gap dowm =  

 
قیمت پایین دوره قبل باز می شود ودر آن حالت درطی دوره می ماند و  این حالت وقتی قیمت سهمی پایین
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  مدت آن می تواند یک نموداریک روزه، هفتگی یا ماهانه باشد. شود، شکل می گیرد پایین آن بسته می

 
10- Evening Doji Star =  صعودي با یک بدنه سفید   روند-الگوي برگشتی سه روزه کاهش قیمت ها

کمی صورت می گیردوبعددر قیمت باز شدنش  بزرگ ادامه پیدا می کند، روز بعد باال باز می شود، معامالت
  . روز اول بسته می شود روز آخر زیر میانگین قیمت).دوجی(بسته می شود

 
11-Gap Up =  

 
قیمت باالي دوره قبل باز می شود ودر آن حالت درطی دوره مانده وباالي  ت سهمی باالياین حالت وقتی قیم

  .مدت آن می تواند یک نموداریک روزه، هفتگی یا ماهانه باشد. شود، شکل می گیرد آن بسته می

 
12- Morning Doji Star =  

 
روز .دنه سیاه بلندشکل می گیرداول با یک روند نزولی وب روز- الگوي برگشتی سه روزه افزایش قیمت ها 

روز آخرباالي میانگین قیمت روز .دوجی با تعداد کمی معامله را تشکیل می دهد بعد پایین باز می شود ویک
  .می شود اول بسته

 
13- Dragon Fly Doji =  

 
 در آن روزمساوي هستند یک دوجی خطی جایی که قیمت باز وبسته

  
  ) سومبخش(مقدمه اي بر نمودارهاي شمعی 

  گاوها و خرسها

در یک دوره زمانی ) فروشندگان(و خرسها) خریداران(گاوها یک نمودار شمعی ترسیم کننده یک بطري ما بین
  .معین می باشد

گاوها و خرسها می  قیاس دیگر در این مورد میتواند مانند دو تیم فوتبال باشد که ما آنها را نیز دو تیم یک
خرسها است و ناحیه باالي شمع نقطه  براي)دروازه حریف(نمایانگر نقطه هدف ناحیه پایین یک شمع .نامیم
  .براي گاوها می باشد) دروازه حریف(هدف 

 close پائین بردن قیمت می باشد و هدف خرسها high و رساندن آن به close هدف گاوها باال بردن قیمت

 نوع از این بازیها 6وجود می آید که ما به ب در این بین حالتهاي مختلفی. می باشد low و رساندن آن به
  :پرداخته ایم) شمعها(
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ر بیشتر مدت بازي در دست د) ها را  قیمت(شمع سفید بلند که نشانگر اینست که گاوها کنترل توپ را  -1
  .داشته اند

در بیشتر مدت بازي در دست )قیمت ها را(اینست که خرسها کنترل توپ را  شمع بلند سیاه که نشانگر -2
  .داشته اند

میزان زیادي تا انتهاي بازي، از  شمع کوچک نشانگر اینست که هیچکدام از تیمها نتوانسته اند توپ را به -3
  . دهندنقطه شروع آن حرکت

 بلند پائینی نشانگر آنست که خرسها براي مدتی کنترل بازي را در دست داشته اند ولی در شمع با سایه -4

  .انتها کنترل بازي را از دست داده اند و گاوها یک برگشت موثر داشته اند

اند ولی در انتهاي  شمع با سایه بلند باالیی نشانگر آنست که گاوها کنترل بازي را تا مدتی در دست داشته -5
  .داده اند بازي کنترل را از دست داده اند و خرسها یک برگشت موثر را انجام

هم گاوها در مقاطعی از بازي کنترل را  شمع با سایه بلند باالیی و پایینی نشانگر اینست که هم خرسها و -6
  .ند و نتیجه تقریبا مساوي استحریف را از میدان بیرون کن در دست داشته اند اما هیچ یک نتوانسته اند

 
  بگویند نمودارهاي شمعی چه چیزهایی را نمی توانند به ما

بازگو کنند و فقط  close و open مابین قیمت را) نوسان قیمتها( نمودارهاي شمعی نمی توانند توالی وقایع 
ودارها واضح و بدون تردید در این نم low و high قیمت هاي. دهند می توانند تفاوت آنها را در نهایت نشان

  .نمی توانند به ما بگویند کدامیک زودتر اتفاق افتاده است) همچنین بار چارتها( شمعی  هستند اما نمودارهاي
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هر چند که . رو به افزایش بوده است مع سفید بلند فرض بر این است که در بیشتر طول روز قیمت هابا یک ش
 حالت 2) نمودار(نمونه باال . است که مواج بوده باشد بازار میتوانسته high/low مبتنی بر توالی قیمتهاي

اولی .  نمایند نشان میدهدکه ممکن است یک شمع واحد را ایجاد high/low مختلف را براي توالی قیمتهاي
 low قیمت open یک افت قیمت کوچک از حالت: حرکت کوچک و یک حرکت بزرگ می باشد 2نشان دهنده 

 قیمت می شود و یک کاهش مجدد کوچک، high بوجود می آورد و یک جهش سریع بوجود آورنده قیمت را

close را شکل میدهد.  

شروع شده  open ابتدا یک حرکت سریع از قیمت: باشد شی می حرکت نسبتا جه3دومین حالت نشان دهنده 
می باشد و یک برگشت دوباره  low قیمت سریع دیگر شکل دهنده قیمت را شکل می دهد، یک کاهش high و

  .را بوجود می آورد close روبه باال قیمت

 
 به رونق بیشتر آن توجه قیمت سهم می باشد و اولین حالت نشان دهنده یک فشار خرید قوي حمایت کننده از

فشارهاي فروش بر روي سهم می باشد و تزلزل قیمت بیشتري  دومین حالت بازگو کننده بعضی از. می دهد
  .را نشان میدهد

 
شمعهاي یکسان   نمونه از هزارها نمونه اي بودند که نشان می دهند روالهاي مختلف می توانند2فقط  اینها

 با نشان دادن موقعیت قیمتهاي ارهاي شمعی هنوز اطالعات گرانبهایی رابا وجود این نمود. بوجود آورند

open-low-high و close نیروهاي مختلف و متنوعی می توانند یک شمع خاص  هر چند که. به ما میدهند
  .را بوجود آورند

 این کتاب را بصورت یک الگوي (Greg Morris)تشریح نمودارهاي شمعی، گرگ موریس ،جزوهدر این 
نیازمند  براي وارونگی روند قیمت، یک سهم. جهت نشان دادن الگوهاي وارونگی بازار نوشته است تخصصی
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قبلی و جهت رکود یافتن یک  جهت رونق یافتن یافتن سهم نیازمند یک دوره کاهش قیمت. تمایل قبلی می باشد
ا میتوان با ابزارهاي خطوط روند تمایالت بازار ر سمت. سهم نیازمند یک دوره رونق کلی آن از قبل می باشد

  .آنالیز تکنیکال مشخص نمود ، میانگین متحرك و یا دیگر ابزار

در قیمتهایی کمتر از خطوط روند پایینی خود و یا پایین  یک تمایل به کاهش قیمت می تواند تا زمانی که سهم
الت ادامه می یابد بستگی خواهد مدت زمانی که این ح. معامله میشود ادامه یابد تر از میانگین متحرك خود

دارند  هر چند بدلیل اینکه نمودارهاي شمعی کالً ماهیت کوتاه مدتی. برتري هاي خاص هر سهم  داشت به
  . هفته گذشته قیمت سهم مورد نظر قرار گیرد4 تا 1بهتر است همیشه حرکات 

 

 
 

  موقعیت ستاره

اولین شمع معموال داراي . باشد زمانی رخ میدهد که موقعیت یک شمع نسبت به شمع قبلی خود داراي فاصله
. نه کوچکی استدر موقعیت ستاره قرار دارد داراي بد بدنه بلندي می باشد، البته نه همیشه، و دومین شمع که

واقع در موقعیت ستاره می تواند در باال و یا پائین شمع قبلی خود قرار  بسته به موقعیت شمعهاي قبلی شمع
سیاه و  این دو شمع می توانند هر ترکیبی از. میرسد که از روند قیمت شمع قبلی بدور می باشد گیرد و بنظر

داراي بدنه  Spinning Tops و -Doji-Hammers-Shooting stars حالتهاي. سفید را داشته باشند
نمونه از حالتهاي نمودارهاي  3  یا2بعداً ما . هاي کوچکی هستند و می توانند در موقعیت ستاره قرار گیرند
  .برند شمعی را بررسی خواهیم کرد که از موقعیت ستاره بهره می
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  (Harami) موقعیت هارامی

گویند که در موقعیت هارامی  یک شمع که موقعیت آن در حدود ارتفاع شمع قبل از خود قرار می گیرد را می
شمع ) در حدود ارتفاع( در داخل و دومین شمع هارامی در زبان ژاپنی به معناي آبستن می باشد. قرار دارد

  .اولی النه کرده است

هاي  سایه. همیشه داراي بدنه بزرگی می باشد و دومین شمع داراي بدنه کوچکتري از شمع قبلی  اولین شمع
 . بهتر است اگر باشند باالیی و پائینی شمع دوم مجبور نیستند که در حدود شمع قبلی قرار گیرند هر چند

Doji-Spinning Tops بعداً ما . هارامی قرار می گیرند بدنه هاي کوچکی دارند و به خوبی در موقعیت
 هارامی بهره می برند نمونه هایی را آزمایش خواهیم کرد که از موقعیت

  )بخش چهارم(مقدمه اي بر نمودارهاي شمعی

 )بخش چهارم(برگشت سایه بلند 

بدنه اصلی کوچک، یک سایه بلند  اخته شده اند از یکدو جفت از الگوهاي برگشتی شمع تکی وجود دارد که س
حداقل دو برابرطول بدنه اصلی است، که می تواند سیاه  عموما، سایه بلند. و یک سایه کوتاه و یا بدون سایه

  .حرکت قیمت قبلی تعیین کننده طبقه بندي آن می باشد محل سایه بلند و. یا سفید باشد

دومین . همانند هم داراي بدنه هاي کوچک و سایه هاي بلند تحتانی هستندآویزان  اولین جفت، چکشی و مرد
فوقانی می  ستاره تیر انداز و چکشی واژگون نیز همانند هم داراي بدنه هاي کوچک و سایه هاي بلند جفت،
 می قیمت یا کاهش قیمت این شمع ها فقط حرکت قبلی قیمت و تایید دوباره آن تعیین کننده نوع افزایش. باشند
گیرند و الگوهاي برگشتی افزایش قیمت می باشند،  چکشی و چکشی واژگون بعد از یک افت شکل می. باشد

آویزان بعد از یک رشد شکل می گیرند و الگوهاي برگشتی کاهش قیمت  حال آن که ستاره تیر انداز و مرد
  .هستند
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مفهوم متفاوتی بر اساس حرکت قبلی  الگوهاي چکشی و مرد آویزان کامال شبیه به هم به نظر می رسند اما
ه ، سایه هاي بلند تحتانی وسایه هاي کوتا) سفید  سیاه یا( هر دو داراي بدنه اصلی کوچک . قیمت دارند

همانند ساختار اغلب شمع هاي تک و جفت، الگوهاي چکشی و مرد . ندارند فوقانی می باشند و یا سایه فوقانی
  .تایید قبل از حرکت می باشد آویزان نیازمند

 

 
 

عالوه بر یک پتانسیل روند . گیرد الگوي چکشی یک الگوي برگشتی افزایش است که بعد از یک افت شکل می
بعد از یک افت چکش . ها یا سطوح حمایت باشند برگشت، الگوهاي چکشی میتوانند مشخص کننده کف قیمت

 بلند تحتانی داللت بر این دارد که سطح پایین سایه هاي. هستند ها نشان دهنده یک نیروي تازه خرید
به هر حال، فرجامی روبه رشد نشان میدهد که . قیمت ها را پایین کشیده اند فروشنده ها در طی دوره
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نظر می  درحالیکه به. وضعیتی رسیده اندکه دوره را با سهامی رو به افزایش قیمت پایان دهند خریداران به
بخش پایین . می باشند ي چکشی نیازمند تایید دوباره افزایش قیمترسد این براي عمل کافی است ، الگوها

خرید بیشتر، ترجیحا روي حجم  فشار. چکش نشان می دهد که تعداد زیادي فروشنده باقی مانده است
تاییدي می تواند از یک شکاف رو به باال یا یک شمع  چنین. معامالت در حال گسترش ، قبل از عمل نیاز است

باالرفتن فروش هستند و حجم سنگین معامالت می تواند صحت این  چکش ها مشابه. ست آیدسفید بلند بد
  .برگشت را تقویت کند

کننده سقف قیمت یا  الگوي مرد آویزان یک الگوي برگشتی کاهش قیمت است که همچنین می تواند مشخص
 فشار فروش شروع به افزایش کند که این الگو بعد از یک رشد شکل می گیردو اعالم می. سطح مقاومت باشد

  .کرده است

داللت بر این دارد که فروشنده ها قیمت ها را در طی دوره پایین تر کشیده  سطح پایین سایه هاي بلند تحتانی
تقاضاي  بخاطر داشتن(اگر خریداران به وضعیت خود برگردند و قیمت ها را درانتها باال ببرند حتی. اند

الگوي مرد آویزان  همانند الگوي چکشی). اخطار(م زرد را باالبرده است ، ظهور فشار فروش پرچ)خرید
شکاف رو به پایین یا یک شمع بلند سیاه  این تایید میتواند مثل یک. نیازمند تأیید کاهش قبل از عمل می باشد

  .در یک حجم سنگین باشد

-4candle/images/ChartAnalysis/education/com.stockcharts.www://http
gif.1invertedshooting  

مفهوم متفاوتی بر اساس  الگوي چکشی واژگون و ستاره تیر انداز کامال شبیه به هم به نظر می رسند اما
، سایه هاي بلند فوقانی و )سیاه یا سفید) ر دو شمع ها داراي بدنه اصلی کوچکه. حرکت قیمت قبلی دارند

این شمع ها نشانگر پتانسیل روند برگشت می باشند، ولی . باشند کوتاه تحتانی یا بدون سایه هاي تحتانی می
  .تأییدند قبل از عمل نیازمند

د از یک رشد و در حالت ستاره شکل می بع الگوي ستاره تیر انداز یک الگوي برگشتی کاهش قیمت است که
الگوي ستاره تیر انداز می تواند مشخص کننده پتانسیل . است گیرد، به همین خاطر این گونه نام گذاري شده

شمع هنگامی که شکاف قیمتی باالترو روي قیمت باز است، در طول . باشد روند برگشت یا سطح مقاومت
شمع حاصله داراي یک سایه بلند فوقانی و بدنه . شکل می گیردو باال بسته می شود  دوره رشد می کند

پایین کشیدن  توانایی فروشندگان براي) سایه فوقانی(بعد از یک رشد کالن . سیاه یا سفید می باشد کوچک
مستدل، سایه باالیی باید نسبتا  براي نشان دادن یک برگشت). اخطار(قیمت ها پرچم زردرا باال می برد

بعد از الگوي ستاره تیر انداز الزم است ومی توان  تایید کاهش قیمت. و برابر طول بدنه باشدبلندوحداقل د
  .یا شمع بلند سیاه در یک حجم سنگین بدست آورد شکل آن را از یک شکاف رو به پایین

 نزولی الگوي ستاره تیر انداز به نظر می رسد ، اما بعد از یک افت یا روند الگوي چکشی واژگون کامال شبیه
بعد  .الگوهاي چکشی واژگون نشان دهنده یک پتانسیل روند برگشت یا سطوح حمایت هستند. گیرد شکل می
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خریداران قادر نیستند که  هرچند،. از یک افت، سایه بلند فوقانی بیان کننده فشار خرید در طی دوره می باشد
د که باعث ایجاد یک سایه بلند فوقانی می شو این فشار خرید را حفظ کنند وقیمت ها به طوري باال بسته می

یک الگوي چکشی واژگون و به دنبالش . قبل از عمل مورد نیاز است بخاطر این نقص،تایید افزایش قیمت. گردد
  .شمع بلند سفید با حجمی سنگین می تواند به عنوان تایید افزایش قیمت عمل کند یک شکاف رو به باال یا

 
 

  ترکیب شمع ها

یک شمع با  شمع ها از یک یا تعداد بیشتري شمع تشکیل شده و این شمع ها می توانند براي شکل دادن الگوي
  :به صورت زیر شکل گیرد و را به خود می گیرد و می توانداین شمع ترکیبی ماهیت الگ. هم ترکیب شوند

  قیمت باز شدن اولین شمع

  قیمت بسته شدن آخرین شمع

  قیمت باال یا پایین الگو
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در نظر گرفتن قیمت باال و پایین الگو،  اده از قیمت بازشدن اولین شمع، قیمت بسته شدن دومین شمع وبا استف
سایه بلند تحتانی . یک الگوي چکشی تبدیل می شوند ترکیب و به piercing یا Bullish engulfing یک

 bullish و الگويهمانند الگوي چکشی، هر د. قیمت را می دهد چکش اعالم یک پتانسیل برگشت افزایش

engulfing و piercing نیازمند تایید افزایش قیمت می باشند.  

 
یک الگوي ستاره تیر انداز می  ادیا الگوي ابر سیاه ایج Bearish engulfing ترکیب شمع هایی از الگوي

همانند الگوي ستاره . پتانسیل برگشت کاهش قیمت است سایه بلند فوقانی ستاره تیر انداز نشان دهنده. کنند
  .و الگوي ابر سیاه نیازمند تایید کاهش قیمت می باشند bearish engulfing تیر انداز، الگوهاي
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  :بیش از دو شمع با همان دستورالعمل می توانند ترکیب شوند

شمع سفید ایجاد یک شمع سفید  ترکیب سه. قیمت باز شدن از اولین، و بسته شدن از آخر و باال و پایین الگو
  .ه ایجاد یک شمع سیاه بلند می کندو ترکیب سه شمع سیا

1- Hammer چکشی  

2- Hanging man مرد آویزان  

3- Shooting star ستاره تیر انداز  

4- Inverted hammer چکشی واژگون  

5- Dark cloud ابر سیاه 

  ارزهایهمبستگ

 ر شما جفت ارزجفت ارزها خیلی ساده است مثال اگ بررسی دالیل وابستگی متقابل :   تعریف همبستگی

GBP/JPY یک نوع مشتق از جفت ارزهاي را معامله کنید در حقیقت شما USD/JPY و GBP/USD  را
تاحدي به یکی از آن دو  GBP/JPYهردوي آنها از جفت ارزهاي دیگري نباشند،  معامله کرده اید بنابراین اگر

بصورت  از نسبت فاکتور ساده اي که آنهاهر چند مقدار وابستگی تقابلی دنباله دار جفت ارزها  .وابسته است
از جفت ارزها ، تغییر می کنند ،  در حالی که بعضی .هستند ، بیشتر است) مثال پوند در برابر ین ژاپن( جفتی

این در اصل نتیجه نیروهاي . است، جابجا شوند در مسیرهاي مخالف ممکن)  مقابل)جفت ارزهاي دیگر
جهان اقتصاد و سرمایه داري ،از نظر آماري به نسبت امنیت و   درهمبستگی ، .متضاد و مخالف هم است
ضریب همبستگی در فا صله بین  .میان جفت ارزهاي مختلف وابسته است.. اجتمایی و  آسایش خاطر و تامین

زمانها صددر  به این موضوع اشاره می کند که این دوجفت ارز در تمام+ 1همبستگی . قرار دارد- 1و  +1
اشاره می کند که این دوجفت   به این موضوع-1ان در یک جهت جابجا خواهد شدو همبستگی صد بطور یکس

  .جابجا خواهد شد) متضاد( هم ارز در تمام زمانها صددر صد بطور یکسان در مسیر مخالف
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و ارتباط بین آن دو جفت ارز بطور کامل تصادفی  همبستگی صفر هم به این موضوع اشاره می کند که روابط
  . رندوم است  و

  . همبستگی، اجازه بدیدبه جدول زیر توجه کنیم با فراگیري مو ضوع : خواندن جدول همبستگی

 2005این جفت ارز ها ي اصلی نمایش داده شده مربوط به ماه مارس  هر کدام از همبستگی هایی که در بین
 است

gif.2_0lations...a/images/com.investopedia.www://http 
 

همبستگی بسیار  AUD/USD و EUR/USD (طول یک ماه( باالیی نشان می دهد در ماه مارس  درجدول
افزایش  در حال EUR/USD  بوده است این اشاره می کند با این موضوع که مثال اگر0.94و مثبت  قوي

( در دوره بلندتر . است درصد زمانها در حال باال بردن قیمت خود بوده % 94نیز در  AUD/USD قیمت است
  . شده است0.47هر چند همبستگی اندکی ضعیفتر ) سه ماهه

می کند  این اشاره.  داشته است 0.99منفی .یک همبستگی تقریبا کامل  USD/CHF و EUR/USD مقابل در
 USD/CHFقیمت است ،  در حال افزایش EUR/USD درصد زمانها وقتی که مثال %99 موضوع که در با این

  .نیز در حال کاهش قیمت بوده است

 .نسبت همبستگی اش را بطور ثابت حفظ کرد ه است) ار نضر زمانی ( طوالنی تر  این نسبت حتی در دوره

gif.3_1lations...a/images/com.investopedia.www://http 
 
ضریبی از  با یک NZD/USD و USD/CAD براي مثال. این حال ، همبستگی ها همیشه ثابت نخواهند ماند با

اما این نسبت . است ال قبل داشته ، یک ضریب همبستگی قوي و قدرتمند در سرتاسر س-  0.94منفی 
رو به نابودي و زوال ) اقتصادي  سیاسی و(  بخاطر تعدادي از فاکتورها 2005همبستگی در کل ماه مارس 

احتیاطی بانک نیوزلند براي گردش و نرخ بهره و بی  این فاکتورها شامل ذخایر و اندوختهاي. گذاشته است
  .ثباتی سیاسی در کانادا بوده است

واضح است که همبستگی میان جفت ارزها تغییر می کنند واین تغییرات بطور  : تگی ها تغییر می کنندهمبس
 تمام همبستگی ها بطور یکسان توزیع می شود و نسبت میان جفت ارزها روابط میان آنها یکسان میان

  . راهموار می سازد 

مقیاسهاي روزانه تغییر کنند و آنها را  فاکتورهاي اقتصادي و احساسات خیلی پویا هستند و می تواننددر
  .هموار سازند

همبستگی دوره طوالنی مدت بین دو جفت ارز نمی توانند در یک خط و الین  همبستگی هاي قوي امروز با
  .باشند

یک زاویه دید  ( که بسیار مهم است( ماهه همبستگی بطوردنباله دار و پشت سر هم ، 6نگاه دقیق بر دوره  یک
همبستگی ها براي دالیل متنوعی   ماه بین دو جفت ارز ارائه می کندکه6واضح روي نسبت میانگین شفاف و 
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یک جفت ارز مطمئنا به قیمت کاالها و - - پولی است  رایجترین آنها شامل اختالف در سیاست–تغییر می کنند 
  .سیاسی حساسیت نشا ن می دهد اقتصادي منحصر به فرد و فاکتورهاي

با دیگر جفت ارزها سهیم شده است را نمایش می  که EUR/USD  ماهه6 همبستگی دنباله دار د ر جدول زیر
 .دهد

gif.4_1lations...a/images/com.investopedia.www://http 
 

محاسبه یک همبستگی ساده، فقط به یک صفحه  براي: یها را محاسبه کنیم ؟چگونه همبستگ
  .اکسل احتیاج است مانند مایکرو سافت (spreadsheet)گسترده

  .بکار می رود است "= correl ( rang1;rang2 ) " در اکسل ، فقط تابع همبستگی

  :مر حله بررسی می کنیم اینجا فرآیند محاسبه همبستگی را مر حله به

 GBP/USD را بگیرید مثال می گویم آن دو جفت ارز قیمتی شان (Data)براي دو جفت ارز ، داده هاي -1

  .هستند USD/JPYو

 منحصر به فرد ، که هر کدام از آن جفت ارز ها با یک بر چسب مشخص شده است ، را دو ستون -2

دورهء زمانی که شما  جفت ارزها در تمامبسازیدو سپس ستونها را با قیمتهاي روز قبل که براي هر کدام از 
  .کنید در حال تجزیه و تحلیل کردن ان هستید و اتفاق افتاده است ، پر

  .تایپ کنید را = CORREL (خالی ،  ( SLOT )در انتهاي یکی از ستونهادر یک اسلوت -3

  .رنج ستون اول را تایپ کنید -4

  .کنید  قرار تایپ"؛"یک سیمیکالون -5

  . را براي جعت ارز دیگر انجام دهید5تا 3ل مراح -6

  :ببندید بنابراین آن فرمول باید شبیه زیر باشد مثال ")" فرمول را با یک -7

( CORREL( A1:A50 ; B1:B50 =  
  .می دهد اعداد و ارقام که تولید شد ه است همبستگی بین دو جفت ارز را نمایش -8

هر چند هفته یکبار یا هر ماه . بروز کنید نیست تا اعدادتان را هر روزبهر حال همبستگی تغییر می کند و الزم 
  .یکبار بروز کردن ، کآل ایده خیلی خوبی است

  : بکارببریم؟ چطور آنها را براي نحوه مدیریت کردن

نیم کنیم دراین زمان می ریم ببینیم آنها را چطور استفاده ک حاال اینو میداینم که چطور همبستگیها را محاسبه
  .باشد تا براي ما فایده داشته

دیگري را خارج خواهد کرد،  اول ، آنها می توانندبه شما در اجتناب از ورود دو پوزیشن که کنسل هر کدام
زمانها در دو % 100تقریبا در  USD/CHF و EUR/USD براي نمونه ، با دانستن اینکه. کمک خواهد کرد

و  EUR/USD از خرید (portfolio)که داریدیک سهام د ببینیدسوي مخالف جابجا می شود، شما می توانی
زیرا، نشانگرهاي همبستگی .مجازي هیچ پوزیشنی وجود ندارد  ، یکسان است که بطور USD/CHF خرید
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از طرف . روبه پایین و در حال کاهش قیمت است USD/CHF قیمت است در حال افزایش EUR/USD وقتی
شبیه به افزایش دو سویه روي پوزیشن یکسان است  USD/CHF ریدو خ EUR/USD دیگر نگهداري خرید

  .همبستگی خیلی قوي است که از این رو

 چون همبستگی.فاکتور دیگري براي مالحظه و بررسی کردن است (Diversification) گو نا گونی

EUR/USD و AUD/USD  ا دو ر معامله گران می توانند آنها. مثبت نیست% 100بطور مر سوم و رایج
کاهش ) آن دو جعت ارز( آنها  جفتی استفاده کنند تا گوناگونی و تنوع بودن ، ریسک آنها را در طی نگهداري

  .دهد

،  EUR/USD  الت از2معامله گر بجاي خرید  ( bearish)دالر براي مثال در چشم انداز تضعیف ارزش
  .خرید کند AUD/USD یک الت از و EUR/USD ممکن است یک الت

ریسک کمتر را به  ( marginally) بیشتر و حاشیهء  جفت ارز مختلف اجازهء تنوع2تگی ناقص بین همبس
  .شما می دهد

رویدادي  کزي استرالیا و اروپا سیاستهاي پولی متفاوت خود را دارند، بنابراین در اتفاق و بعالوه ، بانک مر
  .تاثیر واقع شود کمتر از یورو تحتکه براي دالر باعث افزایش قیمت است ، دالر استرالیا ممکنه 

اجازه بدید . سود دهی خودش استفاده کند یک معامله گر می تواند همچنین از تفاوت ارزش پیپ یا پاینت براي
آنها یک همبستگی تقریبا بطور کامل دارد، . بررسی کنیم USD/CHF و EUR/USD دوباره یکبار دیگر روي

 است در حالی که ارزش $10 واحدي 100000، براي یک الت  EUR/USD اما ارزش یک پیپ جابجایی در
این اشاره می کند به اینکه .  است $8.34 واحدي 100000براي یک الت  USD/CHF یک پیپ جابجایی در

  .بکار ببرید EUR/USD براي قفل و هدج کردن با USD/CHF گران می توانند معامله

معامله گر یک  می گوید که یک: ستفاده کرد را توضیح می دهیم از هدج و قفل کردن چگونه بتوان ا در اینجا
 واحدي از 100000 بصورت فروش و یک فروش یک التی EUR/USD  واحدي100000سهام یک التی 

USD/CHF .  
.  روي پوزیشن است -  $100معامله گر خواستار  ده پیپ یا پوینت افزایش می یابد ، EUR/USD وقتی که

می  USD/CHF فروش معامله. حر کت کرده است EUR/USD در خالف جهت USD/CHF هر چند ، چون
  . سود می کند$ 83.40پیپ باالتر که جابجا شد باالي  10 تواند سود ده باشد بطور مشابه در

 ضرر تبدیل کندالبته این هدج یا قفل کردن - $ 16.60 را به - $ 100سهام بجاي  این گردش می تواند در
بطور نسبی  اما در حالت بد سناریو ، ضرر. در صورت بر عکس بودن جریان خواهد داشتکمتر را نیز سود

  .کمتر شده است

کردن جفت هاي متبادل و متناوب براي لوریج  صرف نظر از این شما متوجه گوناگونی معامالتتان یا پیدا
  .هستید

ت که در اکانت معامالتشان بیشتر گران حرفه اي ، علم به این موضوع مهم اس صرف نظر ازاین براي معامله
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  .ارز نگهداري کنند از یک جفت

به معامله گران در معامالتشان ، کمک می  گوناگونی ، قفل یا پوزیشن روي دو جفت ارز براي سوداین علوم
   .کند
 

  خالصه

گر چگونه بفهمد جفت ارز هاي مختلف چطور در ارتباط با یکدی یک عامل موثر معامله گر بودن ، مهم است که
  .معامله گران می توانند معامالتشان را بهتر کنند اینطور. جابجا می شود

با دیگر جفت ارزها جابجا می شوند در حالی که دیگران ممکن است متضاد  بعضی از جفت ارزها بطور جفتی
  .باشد

فولیو یا سبد پورتو  آموختن درباره همبستگی ارزها معامله گران را کمک کنند تا بطور خیلی مناسبی
  .سهامشان را مدیریت کنند

، توجه به گوناگونی معامالتتان یا پیدا کردن جفت ارزهاي متناوب و  صرف نظر از استراتژي معامالتی تان
  .ارزهاي مختلف و روند جابجایی آنها را ، خیلی مهم است که در حافظه تان نگه دارید همبستگی میان جفت

 htm.rrelations/...Markets/dmrc/net.cox.members://http : جدول همبستگی ها
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