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تويلاجاومايروئتآموزش 

درس اول

مفهوم كلي: معرفي -1-1
. رده استك تشريح اموضوع رهاميلتون بلتون اين كه بيني استدر حقيقت اليوت ويو يك پيش   

امـواج  حركت و برگشت توان بوسيله آن ميكه توسط نلسون اليوت كشف گرديداصل امواج

.ددا تشخيص را

اطالعات بازار سهام كشف كرد كه تغييرات قيمت در بازار با ساختار خاصي بررسي اليوت در

از اين كشف، او    . كندهنگ اصلي را دنبال مي    آهاي چرخشي يك    كه در واكنش  گيردانجام مي 

 نوع موج مجـزا كـه در بـازار سـهام            13اليوت  . منطقي بررسي بازار را توسعه داد     هايسيستم

اين امواج هيچ الزامي براي تكرار در زمان و يا دامنه خاصـي . شدند را ترسيم نمودتكرار مي

 يكديگر اساختارها ب كه چگونه ايننشان داداو . او مسيرها را تعريف، ترسيم و نام نهاد. ندارند

طور همين وارتباطيكديگر ابيني بزرگتر بها در يك الگوي قابل پيشنآ چگونه  ارتباط دارند و  

. اين رابطه را بيان نمود مورد الگوهاي بزرگتر و بزرگتردر

 ايـن   كه  باشد  ميها  يك تفسير از اين فرم    خالصه اصل امواج يك مجموعه از مسيرها و       بطور

نظريـه .  اسـت  حال در حركت بازار اتفـاق افتـاده       ه  ست كه تا ب   ي ا مسيرهايشبيه همه مسيرها  

اليوت . باشد مي  براي تغييرات بازار   ييراهنماكهقاعده تجربي   اليوت تشكيل شده از يك سري     

.شود بنام اصل امواج اليوت ناميده مياكنوننمود كه  بازار را مطرحدرپيشگوئي قيمت مساله 

تاريخچه كوتاه-1-2
اصل امواج نخستين، يك    ولي   بهترين ابزار فوركست است    در حال حاضر اصل امواج    هر چند   

بـا ايـن  . جزئيات چگونگي رفتار بازار اسـت در مورد ضيح تو يكبلكهابزار فوركست نيست 

به تسلسل رفتار و سپس احتمال مسيرهاي بعـدي         ن توضيحات سهم بزرگي در رسيدن     ايال،  ح

ايـن مفهـوم   . استناليز بازار بودهآزمينه ساز مفهوم اصل امواج مفاهيم اوليه از.كندايفا ميرا 

در شـناخت و  نآصورت دقـت  هره  ب.باشدار مييك دورنماي كلي باززمينه ساز نظم فكر و

در اكثـر    اسـت كـه      محليبازار سرمايه   اما. بيني تغييرات مسير تقريبا غير قابل باور است       پيش
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ن آبـراي  سـت كـه مـردم    ا  بازار مقداري  ها در درجه تراكم قيمت  . كند اينچنين عمل مي   موارد

ورده آبوجـود   انقالبي در علوم اجتمـاعي كه در حقيقتباشد  مياياين ارزيابي. قائلندقابليت 

.است
،  اسـت  در خصوص مفهوم الگوهايي كه كشف كرده      خواهيم  ميما  كه  هايي دارد   تئورياليوت

ن زمان بـه    آتا  . توضيح دهيم و   شرح   ،معرفي19 تا   16هاي  تفصيل اين موضوع را در درس     به

خواهند چند اغلب اشخاص مي  . توضيح دهيم 15 تا   1كنيم كه الگوها را در درس       اين بسنده مي  

مخصوصا وقتي با عجله، مطالعات كارشناسـان را مختلف از موقعيت اليوت بازار بشنوندبيان

توانـد از   ها مي هر صورت بسياري از بال تكليفي     ه  ب. كنندوري مي آعجوالنه در پايان روز جمع      

هـاي  قائـده  پيـروي از   مواظب. ها روي دو اندازه حسابي و نيمه لگاريتمي باشد        داشتن چارت 

.در اين مبحث باشيد laid down خطوط راهنما چون

اصول اصلي-1-3
توليـد اطالعـات    وشود  ميدار توليد   در قوانين امواج، هر تصميم بازار بوسيله اطالعات معني        

.كنـد بـازار وارد مـي    در لحظه يك تاثير بـر     ) خريد يا فروش  (هر تراكنش . نمايددار مي معني

.شـوند رفتارهاي بازار مـي   وار باعث ديگر  گذاران زنجير هاي سرمايه اطالعات تراكنش ارتباط  

ماهيـت را دارد الگوهـا را    اينكـه او ايـن    اين حلقه بازخورد حاكم بر ماهيت كلي است و بـا          

بعـضي  . بيني هـستند  قابل پيش داراي مقدارهاي وگردندكه الگوها تكرار مي   سازد، بطوري مي

هاي ديگـر كـامال     زماناما در ست ا ازار بازتاب وضعيت و اتفاقات خارجي     اوقات نمودهاي ب  

ست كه   ا نآدليل  .باشدبازار مي هايپندارند به سبب وضعيت   چه كه بيشتر مردم مي    نآجدا از   

هـر شـخص در زنـدگي       اين حركت خطي نيست كـه     .بازار قانون مخصوص خودش را دارد     

هنـگ  آبـا   نوساناتبازار ماشين توليد  كنندريف مي كه بعضي تع  يا بطوري روزمره تجربه كند  

ها در  اين بازتاب . سازدن يك بازتاب با قاعده را مي      آهاي  حال حركت با اين .چرخشي نيست 

تر يك موج با  دقيقبطور.هستندامواج الگوهايي ازحركت هدايت شده    .شوندشكار مي آامواج  

هايدرسدراين مبحث را  دارد،وجود امواج قانوندرهرالگويي كه بطور طبيعي اتفاق بيافتد     

.توضيح خواهيم داد1-9
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موج الگوپنج

 و  2،  1 اين امواج  زشود سه موج ا    موج قابل شناسائي تشكيل مي     5نهايتا از   در بازارها حركت  

شوند در شكل از يكديگر جدا مي4 و 2هاي  موج جبراني بنام2ها بوسيله نآشوند ناميده مي3

مـوج 5اليوت الگـوي  .ان.ار. بينيدني كه براي الگو هستند را مياقطع كننده يا جبرموج1-1

مـوج  5 الگـوي  بعلت اين كـه   .ضوعي انكار ناپذير است   واصلي را تعيين نكرده بود اما اين م       

در هـر زمـاني     شـوند   ن تشكيل مي  آاصلي حركت مهم بازار است و الگوهاي ديگر در داخل           

.شناسائي شودتر از روند موج اصلي در يك نگاه كلي5لي از است در يك محبازار ممكن

Fig 1-1

مد موج-1-4
امـواج  . باشـد  مـي حركـت و اصـالح  كه شامل شود امواج گفته ميتوسعهازمددودر اينجا

كه امواج اصـالحي داراي سـاختار سـه    صورتيدردنباش موج ساختاري مي5حركت داراي 

هـاي هـم مـسير شـكل        و حركت )1-1شكل( موج اصلي    5سيله  مد حركت بو  .هستنديموج

هـا  نآشود چون  خوانده مي اين ساختار حركت  تحت  5 و   3 ،   1هاي  بطور مثال موج  .گيردمي

گيـرد كـه   معكوس شكل مـي يهامد اصالح بوسيله جبران كننده. قدرت حركت بازار هستند

ها بخشي از مـسير را  نآشود چون  ميناميده  اين ساختار جبراني  .  هستند 4 و   2هاي  شامل موج 

سان دو گونـه    بدين. كنندكرده را تصحيح مي   هاي حركت ايجاد  بازگشت يا انتقالي را كه موج     
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در اليـوت .ان.ار.تمامي اين درس وجود دارد    ها در نآاساسي و مختلف در ساختار و صورت        

Financialلـه درمج1939گـر در مقـاالت منتـشر شـده     يو بار داصل امواج، 1983كتاب

World رو به باال و     ي موج 5سهام داراي يك حركت اصلي يا الگوي        بازاركه  كنداشاره مي 

 رو به باال و     ي موج 5گوي  ال. سازد را مي  يموج8يك سيكل باشد كه   ميبه پايين   سه موج رو  

.كنيممي مشاهده1-2 رو به پايين را در شكل  موج3

Fig 1-2

كه (حركتاول مرحله . استصليباشدكه شامل دو مرحله اموج مي8يك سيكل كامل شامل 

و مرحلـه شـوند ن با عدد مشخص مي  آهاي  زير موج شود كه   ناميده مي ) شودخوانده مي  هم 5

ي است كه با حروف مشخص      يهاكه داراي زير موج   ) شودمي هم خوانده  3كه  ( اصالحي   دوم

اسـتفاد  هاي اصـالحي  براي موج a b c كت وهاي حرموج براي12345بترتيب . گردندمي

.شوندمي

 مـوج   5شود و سيكل دوم شبيه به سيكل اول با        كامل مي 2-1 موج شكل  8،در نهايت سيكل  

سومين حركت شامل   . گرددغاز مي آدوم  ) اصالحي(به پايين    موج رو  3و  ) حركت(به باال   رو

سه موج حركت از يـك سـاختار   ها  كه اين سيكل  باشدمياصالحي موج 3 موج حركت  و      5

.بينيدمي) 5( با برچسب 1-3در شكل نتيجه رااين. كنندموجي بزرگتر را كامل مي
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Fig 1-3
در ساختار بزرگتر يكـي از سـه مـوج         .شودغاز مي آحركت نزولي   ) 5(در باالترين نقطه موج     

 توضيح داده شده كه     3-1در شكل   . هاي بزرگ رو به باال هستند      قرينه موج  ،بزرگ رو به پايين   

سيكل كامل شامل بخشي از يك نـسخه كـوچكتر از خـودش             هر بخش از موج حركت و هر      

باشد و اين   مي2-1يك تصوير بزرگتر از شكل      3-1شكل   كه   اين يك واقعيت است   . باشدمي

ي كه خود يهاهر موج به زير موج2-1در شكل .  استبزرگترنيز همچنين جزئي از يك سيكل   

 تقـسيم    بـه همـين ترتيـب      هـا ن موج آشده و هر كدام از      اند تقسيم كل تشكيل شده  از يك سي  

.اندشده

در شـكل ) 2(و ) 1(هـاي  موج. دارا هستندرا a b c  نقاط اصالحي4 و 2هر زير موج مانند 

همـه ايـن   . هستند] 2[و ] 1[يك موج اگر در زير يك ميكروسكوپ نگريسته شوند خود1-3

.باشندمتفاوت از بازار ميدائمي از يك تغيير با درجهاشكال توضيح پديده 

طراحي ضروري-1-5
 موج از درجه كوچكتر 8ر موج از يك درجه خاص به       هبازار چنان است كه     ساختمان تركيبي 

اصـل  .  موج با سايز كوچكتر تشكيل شده است       34 موج در حقيقت از      8اين  شود و تقسيم مي 

ها از هر درجه در هر سري هميشه تقسيم و باز هم به             ه موج واقعيت است ك  امواج بازتاب اين  

هر ه  ب. سازندو همزمان همه اين امواج، امواج بزرگتر را مي        شوندتقسيم مي هاي كوچكتر درجه

 موج در34بعنوان دو موج استفاده كنيم، هشت موج از 3-1توانيم از ساختار شكلميحال ما
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كنـيم كـه در داخـل الگـوي         مشاهده مي حال. دنساز مي بزرگتر را موج  اتصال با يكديگر يك     

 مـوج  5رو به پايين هستند شامل كهcوaهايموج3-1در شكل ] 2[اصالحي همچون موج 

عيت را قاين يك وا. باشدميa b c موج3كه بسمت باال شامل ) b ( همچون موج12345

هاي اصالحي هميشه رو به ند و موجنيستهاي حركت هميشه رو به باالسازد كه موجشكار ميآ

نيست امـا در كـل مـسير خـودش را     حالت يك موج يك مسير مطلق . كنندپايين حركت نمي  

 امواج به مد حركـت      .خواهيم كرد بغير از چهار استثنا كه جاي ديگر در اين درس بحث          . دارد

 مـوج يـا تغييـر       3(و مد اصالح    هاي بزرگتر بوده  ن مسير با موج   آكه روند در    وقتي) موج5(

هاي موجcوaهايموج. دنشو مي  بندي تقسيمباشدكه روند در مسير مخالف مي     وقتي) مسير

را  (a) چـون مـوج  باشـد اصالح كننـده مـي  ) b (موج] 2[حركت هستند در روند مسير موج 

اصل امـواج، حركـت   بطور خالصه اساس گرايش. باشدمي] 2[و مخالف موج  كنداصالح مي 

ن با سه موج در آ موج و واكنش مخالف 5بزرگ توسعه داده شده با     ير با يك روند   در يك مس  

.باشدميهاي روندهمه اندازه

همه امواج نرمال با اعداد و حروف داخل دايره و امواج اصلي با اعـداد               براي اين درس،  : نكته

 انـدازه مـسير    فرم مثالي . نگاه كنيد 4-1به شكل   . شوندبراكت نمايش داده مي   و حروف داخل  

ها بـه  موج(اصل امواج اين مثال از  . دهدن در يك مرحله بزرگتر را نشان مي       آحركت و انتقال    

. استنتيجه شده)شوندهاي كوچكتر تقسيم ميزير بخش

Fig 1-4
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شمارش امواج-1-6
: درجهتعداد امواج در هر

اصالح+ حركت =سيكل

1+1=2: بزرگترين موج

3+ 5=8:    بزرگترين زيرموج

13 +21=34:    موج بعديزير

55+ 89=144:    موج بعديزير

همانطور كـه   . حالت نهايي نيست  4-1و3-1 و   2-1وير  اتصكدام از   هيچدانيد  كه مي همچنان

يك سيكل را كامل ) به پايين يا اصالحيموج رو3رو به باال و موج 5( موج 8مده هر آدر قبل 

كه پيشرفت ادامه تا زماني. سازندرا ميسيكل با درجه بزرگتريك ها دو موج از و اينكنندمي

برگشت هر زير موج در درجه . سازندرا ميها درجه بزرگتري از موج،ها در ادامهدارد، حركت 

توانيم همه امواج را بـا دو حالـت         نهايت ما مي  در. يان ماجراست كوچكتر ظاهرا ادامه بدون پا    

اليوت خودش هرگز نيانديشيد كه چرا      . بدانيم) اصالححركت و (اند  ها تشكيل شده  كه از موج  

ن را  آاو بـصورت سـاده      . اند موج بازگشت تشكيل شده    3و   موج پيشرفت  5اساس بازارها از    

وجود دارد؟ درباره ) بازگشت( موج 3و) حركت( موج 5بودنيا الزامي برايآ. ديدرويداد مي

مده براي درك   آمدترين متد بدست    آو كار . باشداين حداقل نياز مي   ن فكر كنيد تا درك كنيد     آ

سازند ي كه ميزان نوسان را مييهامقدار موج. باشدحركت خطي بازار مينوسان و پيشرفت در  

پيـشرفت در   .كنندبرعكس پيشرفت عمل مي   هستند سه موج در حركت كه       ) اصالحي( موج   3

،كه به سـادگي   .گيرد موج انجام مي   5هاي برگشتي، با حداقل     وجود دوره مسير اصلي روند با   

 بيـشترين   5-3توان گفت عالمت گـذاري      مي.دهد نوسان را ادامه مي    ،رام آ برگشت با سه موج   

.يش بگذاردنماه تواند اين را بنمونه واقعي زير ميو.كارائي را دارد

هاي اصليقابليت تغيير در ريشه

سـادگي  ه  باصل امواج مورد نظر قرار گيرند،   اگر اصول اصلي كه در باال تشريح گرديد كامال          

هـر صـورت جهـان واقعـي        ه  ب. باشدنشان دهنده رفتار بازار مي    گيرد و مورد استفاده قرار مي   

خـواهيم چگـونگي     ما مـي   15ا تا درس    از اينج . قدرها ساده نيست  اينخوشبختانه يا بدبختانه  

.ن موفق بودآچه كه اليوت تشريح نمود و در نآ؛تشريح كنيمرفتار واقعي بازار را
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درجه موج

از .  درجه از امواج را يافته بود      9اليوت  . بندي شوند واقعي دسته توانند با اندازه  ها مي همه موج 

هاي پنداشت در داده  موج كه او مي   چارت يك ساعته تا بزرگترين      هاي كوچك در يك   حركت

تا بزرگترين را انتخاب نمودهاي ليست زير از كوچكتريناو نام. شناخته شده وجود دارد

GrandSupercycle 
Supercycle
Cycle
Primary 
Intermediate 
Minor 
Minute 
Minuette 
Subminuette

هـا م اين نكته مهم است كه اين نـام        فه. ... و   سيكل،  سوپر سيكل ،  سوپر سيكل بزرگ  :بترتيب

امريكـا از   بعنوان مثال وقتي ما به صعود بازار سهام       . دنسازها را قابل شناسائي مي    درجه موج 

:گوئيمهاي زير سخن ميما از يك سوپر سيكل با زيربخش. كنيم مراجعه مي1932سال 

موج اول از درجه سيكل1932-1937

سيكلدومين موج از درجه1937-1942

سومين موج از درجه سيكل1942-1966

سيكلچهارمين موج از درجه1966-1974

پنجمين موج از درجه سيكل1974-19

 Intermediate هـاي كه خـود از مـوج   Primary درجهي ازيهاهاي سيكل به موجموج

شوند هاي كوچكتر تقسيم ميبه موج Intermediate هايو موجشده اند تقسيم تشكيل شده

...و

گـردد  هاي جغرافيايي استفاده مي   جغرافيايي براي شناسائي مكان   همانطور كه از طول و عرض     

توانند موقعيت يك موج را در كل حركت بـازار          ناليزورها مي آفهرست،  بوسيله استفاده از اين   

از مـوج  Minute V  ميـانگين صـنعت داو جـونز در مـوج    "بعنوان مثـال  . تشخيص دهند
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Minor 1 ـ شناسـاننده موقعيـت حركـت در امتـداد     ... و  Intermediate (3)جـواز مـ

.باشدتاريخچه بازار مي

هادرجه-1-7
گردند جدول پيشرفت بازار نمـايش داده شـده در زيـر پيـشنهاد              ها عددگذاري مي  وقتي موج 

.گرددمي

Fig 1-5
وقـت  ن آ ر بـود امـا    داگذاري با اعـداد انـديس     ، عالمت محققانشايد از اين خوشايندتر براي      

شـنائي چـشم شـما     آجدول باال جهت    . بودها روي چارت چيز وحشتناكي مي     خواندن عالمت 

در . هاي مختلف ترسيم كننـد هاي مختلف براي درجهها را ممكن است با رنگ چارت. باشدمي

استفاده گرديده است و اين بـه معنـاي خـاص كلمـه    سيكلواژگان پيشنهادي اليوت، از واژه

 "Primary swing"،"Primary"در حقيقـت چـون  . باشد و فقط يـك نـام اسـت   نمي

Dowهـاي بـازار  كه در گذشته بدون دليل خاص بوسيله تئوريـسين  "Primary bull"و

.گرديده، استفاده گرديده استمياستفاده

بـر  كنند و نويسندگان هيچ اسراري      نمي ايجاد   هااين واژگان هيچ اشكالي را در شناسائي درجه       

. هـا راحـت هـستيم     نآها نيز ما در اسـتفاده از        ن آ اگرچه بدون عادت به   .ها ندارند نآتصحيح  

در بخـصوص . باشـد مـي اصل امواج جاري بخش دشوار  شناسائي دقيق درجه موج در زمان     

شروع يك موج جديد، تصميم گرفتن براي اينكه درجـه اولـين زيـر مـوج چيـست، سـخت                    

ن كار در عدم وابستگي درجه موج به قيمت و يـا طـول زمـان                دليل اصلي سختي اي   . باشدمي

http://abcbourse.ir/


-----------------------------------------------------------------------------------------

١٠

تويلاجاومايروئتآموزش 

درجه يك موج. باشدها وابسته به فرمشان است كه تابعي از قيمت و زمان ميدرجه موج. است

.ست اهابه بازگشت، مجاورت و احاطه موجنسبت وابسته به اندازه و موقعيت حركت 

. كنـد بـازار واقعـي را تفـسير مـي        است كه اصل امواج هاينسبي يكي از صورت   اين فرضيه 

ولـي  . بيني ارتباط زيادي نـدارد پيشخوشبختانه تعيين دقيق درجه يك موج معموال با موفقيت 

اصـل امـواج   يك چالش ديگر از   . هستند ارتباط درجات امواج اهميت بيشتري را دارا       در كل 

.هاست كه در درس نهم اين دوره تشريح خواهد شدتغييرپذيري فرم

عمل موج-1-8
كند بخصوص يك مـوج ممكـن اسـت         نقش عمل يا برگشت را بازي مي      هر موج يكي از دو    

عملكرد يك مـوج وابـسته بـه        . بزرگتر يا برعكس داشته باشد    خاصيت متفاوتي در يك درجه    

سـازد  مسير روند بوده و بخشي از يك موج درجه بزرگتر را مي           هر موجي كه در   . مسير اوست 

هر موجي كه در مسير مخالف روند بوده و بخـشي از مـوج درجـه                و. گويندموج حركت مي  

هـا و حـروف     هاي حركت با شماره   موج. گويندواكنشي يا اصالحي مي   سازد موج باالتر را مي  

هـاي برگـشتي يـا اصـالحي بـا اعـداد يـا حـروف زوج             شوند و مـوج   گذاري مي فرد شماره 

يك درك كلي از .  جهت روند هستندهاي اصالحي در خالفموجهمه. شوندگذاري ميشماره

.خواهد گفت كه چرا اين معرفي در اين بخش انجام گرديديندهآ درس 5جزئيات الگوها در 
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درس دوم

هاي حركتموج-2-1
كه با مشخصات قطعي، هميشه حركـت در مـسير          شوندموج تقسيم مي  5هاي حركت به  موج

در . شـوند سـان تـشخيص داده مـي      آ نـسبتا    اهموج. دهندرا انجام مي  روندي از درجه بزرگتر   

٪100 موج اول و موج چهارم هرگز بـيش از         ٪100دوم هرگز بيش از     هاي حركت، موج  موج

. ضمنا موج سوم هميشه حركتي بيش از موج اول خواهد داشت          . دننماينميموج سوم برگشت  

. كنـد مه مـي  ها را بي  نآرايش  آساخت يك پيشرفت است، و اين موارد        هاي حركت هدف موج 

هاي قيمت، موج سوم بيشتر اوقات طول بزرگتـري         كرد كه در دوره   اليوت كشف در عين حال    

بنابراين موج سوم بخـش     . باشدنمي) 1،3،5(هاي حركت   موج از موج  دارد و هرگز كوتاهترين   

ـ  ) 5و1هـاي   به موج نسبت(بيشتري از حركت     ايـن قـانون    . دهـد خـود اختـصاص مـي     ه  را ب

گيـري مـوج سـوم      حركت امواج در زمان شـكل     پس در تعقيب  : ترجمم(شد  باايندي مي خوش

تقريبا داشتن يك پايـه و اسـاس        .) خواهد نمود دانيم كه حداقل به اندازه موج اول حركت       مي

هـاي قطـري    ها و مثلث  واكنشكه شامل   حركت وجود دارد    دو گونه موج  . استالزمرياضي  

.)هاي قطري به متن اضافه شده استمثلثضيهوري قآشكل زير براي ياد: ترجمم(. باشدمي

Fig 2-1
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حركت

در يك واكنش مـوج چهـارم وارد محـدوده          . باشند مي يواكنشاز نوع   هاي حركت   بيشتر موج 

درخصوص . صادق استLeverageبازارهاي بدوناين قانون براي تمام. گرددموج اول نمي

مدت قيمت بـسيار    هاي كوتاه در دوره كه  ت  گفتوانزياد، مي Leverageپيشگوئي بازارها با  

دهد و همچنينرخ نمي) Leverageبدون(در بازارهاي ارزي  اين حالت   شود كه   تحريك مي 

overlap)افتـد و در طـول      بصورت روزانه اتفاق مي   معموال) هاروي هم افتادن موج   : ترجمم

 بـازار داراي   يـك Forexبـازار : تـرجم م.(كننـد روز نوسانات قيمـت بنـدرت اورلـپ مـي         

Leverageتحـرك ميـزان حركـت رو بـه          از يك  1،3،5هايدر ضمن سهم موج   .) باشدمي

 در  4-1تـصاوير   . ست و موج سوم مشخصا حركت بيـشتري نـشان خواهـد داد             ا هانآجلوي  

توضـيح بيـشتر سـه      بـراي . دهدشرح مي a  ،c،  3،  2،  1هاي  ها را در موج   درس سوم حركت  

يـك رفتـار    . اسـت  از تفسير حركت امواج    ،اين چند قانون ساده   : فتتوان گ پاراگراف اول مي  

امـواج را خطـوط   اي نيست كـه مشخـصات  نوعي چارهه ب. گوييمحاكم بر امواج را قانون مي 

سـازي، تنـاوب،    خطوط راهنما اطالعات حركات امواج هستند كه شامل كوتـاه         . راهنما بناميم 

اين موضوع . باشندميا در ارتباطات بين امواجهنآيكساني، كاناليزه كردن خصوصيات و سهم 

ايجـاد  . نقـض گـردد  يك قـانون نبايـد هرگـز   .  از اين دوره بحث خواهد گرديد      24در درس   

بعنوان مثـال  . اندپيدا كردهها رانآ،هاي زياد از كار با الگوهاي بيشمار      كنندگان قوانين در سال   

دهنده شكست قانون بودند    نشانراهنماوقتي تمام قوانين و خطوط      Subminuetteدر درجه 

را اصل امـواج  و قانون جديدي از   تحليلگران مسير شكست قانون را جزء به جزء دنبال نموده         

قوانين ابزار بسيار قوي و صحيحي است كه ما در اين بحث وسيع تشريح خـواهيم                اين. يافتند

.كرد

گسترش-2-2
ها كشيده شدن   گسترش. خواند را گسترش مي   نآچيزي است كه اليوت     ها داراي بيشتر حركت 

شامل تنها يك گسترش    ) هاي حركت سيكل(هاي حركت   بيشتر موج . با يك موج فرعي هستند    

 با يـك گـسترش سـاخته        1،3،5يكي از سه موج     : ترجمم(.هستنددر درجه رو به جلوي خود     

ن آ داده شـود     گـسترش ) سيكل از درجه پايينتر   (بخشي فرعي   هر وقت، يك موج با    ) شوندمي
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ترجيحـا  . كردزمان در محدوده چهار موج ديگر حركت خواهد         گسترش از نظر دامنه و مدت     

 مـوج متـوالي خيلـي سـخت        9در يـك    . نمائيمعددگذاري مي تايي5 موج را بصورت     9اين  

هر چند اين موضوع بي ارتبـاط بـه سيـستم           . يافته است توان گفت كه كدام موج گسترش     مي

تصوير 2-2در شكل   . مفهوم تكنيكال را دارند   تايي يك   5تايي يا 9دگذاري  اليوت بوده و عد   

.گسترش توضيح داده شده است

Fig 2-2

هاست كه فقط يك موج گسترش يابد و راهنمايي حقيقت اين است كه از خصوصيات گسترش

طـول  بعنوان مثال اگر اولين و سومين موج داراي         . هاستطول حركت رو به جلوي موج     ديگر
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هـايي از درجـه اصـلي،      در موج . (هستند، پنجمين موج داراي طولي مشابه خواهد بود       يكسان

در درس Volumeبحـث . شـود زياد تائيد مي  Volume تايي با يك   5گسترش يك الگوي    

نوعي ديگر اگر موجي سه طول داشته باشـد، پنجمـين مـوج بايـد داراي                ه  ب) .مدآخواهد  13

. توليد كندساده و يك موج راساختار

ي اين حقيقت داراي اهميت خاص    . افتندميها در موج سوم اتفاق    در بازار سهام، بيشتر گسترش    

موج سوم هرگز   : شودمطرح مي نيزامواج  از حركت زير  كه دو قانون    وقتيباشد بخصوص   مي

بـراي  . گرددوارد محدوده موج اول نمي    كه موج چهارم هرگز   نآباشد و   كوتاهترين موج نمي  

و3-2هـاي  در وسط يك مـوج در شـكل  گذاري نادرست راوضوح اجازه دهيد ما دو شماره  

.نشان دهيم2-4

Fig 2-3, 4, 5

 مـوج سـوم     1-7در تـصوير    . موج چهارم وارد محدوده موج اول شده اسـت        6-1در تصوير 

هـا مـورد    گـذاري كدام از اين شماره   مطابق قوانين هيچ  . باشداز موج اول و پنجم مي     كوتاهتر

گذاري يكبار ديگر موج سوم غيرقابل پذيرش است و بايد بصورت صحيح شماره           . نيستقبول

در . دهنـد گذاري و گسترش موج سوم را انجام مـي        شماره8-1 تقريبا هميشه طبق شكل      .شود

تمـرين ايـن مـسئله را روشـن         . گذاري گسترش سه موج مردد نشويد     عادت خود براي شماره   

8-1شكل . را تشريح خواهيم كردامواجاصل اين بحث از14 ما در درس سازد و همچنين  مي

زمان شـكل   (هاي حركت در زمان واقعي      گذاري موج ممكن است راهنماي مفيدي براي شماره     

هاي ديگر اتفاق بيافتـد، مـثال     ممكن است در گسترش   گسترش. در اين دوره باشد   ) گيري الگو 

ها، بنوعي خود يك گسترش باشـد در نتيجـه   رش موجگستدر بازار سهام، سومين موج از يك  
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 مـوج گـسترش     5تصوير گرديده يـك     10-1و9-1هايچه در شكـل  نآيك نمودار همانند    

 در حركت صـعودي بـازار       ي موج 5هاي  گسترش.  موج گسترش را نمايش مي دهد      5يافته از   

.كنيمتشريح مي اين موضوع را28بسيار كمياب هستند در درس 

Fig 2-6, 7

كوتاه سازي-2-3
از ميـزان مـوج سـوم بيـشتر پيـشروي ننمايـد از لغـت            5براي تشريح حالتي كه موج      اليوت

 تـايي نـاقص   5سازي يا اين دوره از كوتاه  دهيم در طول  ما ترجيح مي  . استفاده نمود واماندگي

ادامـه مـسير     موج بدون الـزام بـه        5تواند با فرض    سازي معموال مي  يك كوتاه . استفاده نمائيم 

سازي اغلب با يك مـوج سـوم        كوتاه9-2 و   8-2مانند تصاوير .توسط موج پنجم تشكيل شود    

.افتدبسيار قوي اتفاق مي
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Fig 2-8

Fig 2-9

بـار  اولين. مده است آ بوجود   1932 پس از سال     ،دو مثال در بازار سهام امريكا از درجه بزرگ        

.اسـت ن موج سوم شكـسته شـده      آكه در   ) 10-2كل  ش( در زمان بحران كوبا      1962در اكتبر   

اكتبـر  بـزرگ، از  ) 3(ن صعود يك مـوج      آكه در   )11-2شكل(1976دومين بار در پايان سال      

.را بخود اختصاص داده است1976 تا مارچ 1975
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Fig 2-10

Fig 2-11

پايان قطري

 از موج اصلي است كـه در  كرده است، هر پايان قطري يك نوع ويژه       همانطور كه اليوت تعبير   

. افتـد حركت قبلي بسيار سريع و بسيار طوالني بوده باشد اتفاق مـي   كه موج، وقتي  5موقعيت  

در دومـين يـا     a  ،b  ،cهاياز سري موج  cهاي قطري در موج   پاياندرصد بسيار كوچكي از   

ـ ).  بيشتر تشريح خواهد شـد     9اين بخش در درس     (شوندتايي ظاهر مي  سومين سه  هـاي  انپاي

ها در نقاط پاياني از الگوهاي بـزرگ  نآشوند با اين همه ديده ميcفقط در موج پاياني  قطري  

.باشندخستگي يك روند بزرگ ميپديدار شده و نشان دهنده
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هـا شـامل    نآ هر زيـر مـوج       .سازندميهمگرا  هاي قطري يك شكل گوه مانند با دو خط        پايان

فرعـي تقـسيم و يـك       به سه زير موج   هاي آن نيز     زير موج  از بوده و هر كدام      1،3،5هاي  موج

نـوعي بـه   كه اي راهاي قطري  پايان 13-2 و   12-2هايشكل.ورندآموج يكدست را پديد مي    

.اند را به نمايش گذاردههستنددر يك موج حركتي بزرگ 

Fig 2-12

Fig 2-13
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. باشـد استثناء ميك گسترش واگرا يك   يوجود  . ما يك مورد الگوي مرزي يافتيم كه واگرا بود        

 سومين موج، حركـت     . نيست ايندهر حال وجود چنين مواردي از نظر تجزيه و تحليل خوش          ه  ب

مـين   ه امكان پـذير بـود بـه      كوتاهتري نموده و الگو بزرگتر از نرمال بود و تقسيرهاي ديگري          

.را يك دگرگوني بحساب نياورديمنآداليل ما 
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درس سوم

هاقطري-3-1
در Minute و در درجـه    1978در سـال    Minorدرجـه هاي قطري در  پاياندر اين اواخر    

.  اتفـاق افتـاده اسـت      1976در ژوئـن    Subminuette و در درجـه    1976فبريه تـا مـارس      

دهد كه يكي باال رونده و ديگري پـايين رونـده و            دو مورد را نشان مي    2-3 و   1-3هايشكل

نكته مهم در تمـام     . دهديك مثلث قطري را نشان مي      وقوع واقعي  3-3 شكل   .باشندحقيقي مي 

.گيري مسير است تغيير در پي موارداين

Fig 3-1
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Fig 3-2

Fig 3-3

براي مثال خـط رونـد را در        . يك جهش هستند  هاي قطري اغلب پايان   هاي پنجم از مثلث   موج

 يك مثال واقعـي از ايـن موضـوع          3-3 و   1-3 شكل .كنندهاي اول و سوم قطع مي     پايان موج 

زمـاني باشد، پايان الگو    ميدر حال كاهش    volumeمثلث قطري    در  با وجودي كه   .دنباشمي

، همراه است و بندرت زير volumeبا يك افزايش نسبي درافتد باال اتفاق ميكه جهش رو به

.نمايدموج پنجم خط رزيستنس را قطع نمي

بازگشت به نقطه يك نزول سريع است كه هميشه پس از يك سقوط سريع با     يك صعود قطري    

پـس از يـك     گيري سريع است كـه معمـوال      يك سقوط قطري يك اوج    . شودگيري مي اول پي 

.كندحركت رو به باال نزول مي

دهنـده مثلـث    كننـده و پايـان     قطع ،هاي پنجم موجبايد گفت كه    براي توضيح بيشتر موج پنجم      

هـاي  امتداد مسير و اشـاره بـه تغييـر در درجـه           و جمعا نشانه برگشت هيجاني به     قطري بوده   

.مسير مخالف استدرهاي بعديميختن شدت موجآمختلف و در هم 

هاهدايت قطري-3-2
ها الگويي را كه اليوت تشريح      نآافتد، اتفاق مي  3 يا   5قطري در موقعيت موج     هايوقتي مثلث 

در ، اگرچه روشن شده است كـه تغييـر در ايـن الگـو             .سازندمي3-3-3-3-3شكل  ه  بكرده
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،شوندها ظاهر مياز زيگزاگAدر موقعيت موج اول حركت در موقعيت موجموارد  بعضي از   

هاي مرزي در داخل يك شـكل  حالت تداخل موج اول و چهارم و همگرايي خط    اينمشخصه

.باشددر يك مثلث قطري ميگوه مانند و

ـ 5الگوي  يكها متفاوت بوده و   اي فرعي يا زير موج    هاگرچه بخش  ـ 3ـ ـ 5ـ ـ 3ـ  را ترسـيم    5ـ

افتد كه حركت بزرگ    اتفاق مي اصل امواج در قوانين )4-3شكل  (ساختار اين الگو    . نمايندمي

تحليلگـران  . سـازد قطري را مـي تقسيم و حركت در جهت مخالف با سه موج پايان موج5به  

هـاي معمـولي شـامل يكـسري        اين الگو براي بيشتر توسعه    اين موضوع باشند كه     بايد مراقب 

كليد اصلي شناخت اين الگو كندي مشخص تغيير        . باشدو ثانويه، بدون خطا مي    هاي اوليه موج

هـاي اول و دوم،   پيـشرفت مـوج   بـا    در مقايسه    .باشدپنجم نسبت به موج سوم مي     قيمت موج 

بعنوان مثـال تعـدادي از      (گرددهن مي عرض اغلب پ   و   دوره كوتاه افزايش يافته   سرعت در دو  

)هانآهاي يا زير شاخهوهاسهام شركت

Fig 3-4

هاي اصالح كنندهموج-3-3
ستيز در يك روند بزرگ     . بر خالف روند از درجه بزرگتر از خود، يك ستيز است          حركتيك  

ن دو رونـد ايـن سـتيز بـي   . نمايدتشكيل يك ساختار حركت تمام رو به جلو، جلوگيري مي   از

سـازد، كـه   شكار و قابل شناسـائي مـي      آهاي اصالح كننده از درجه كوچكتر را،        متضاد، موج 

نتيجه ديگر اين سـتيز بـين      . سايي كنيم  روند اصلي شنا   از،مقايسهباتوانيم  ميساني  ه آ هميشه ب 
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هـاي حركـت    عنـوان بخـشي از مـوج      ه  هاي اصالحي با مسير متفاوت ب     روندها، در واقع موج   

ها افزايش يا كاهش در پيچيـدگي يـا بـه عبـارتي، زيـر              نآعالوه، بعضي اوقات    ه  ب. دناشبمي

درجـه  هـا را در   نآها يا طول زمانشان،     نآتواند پيچيدگي   اي كه مي  هاي تكنيكي از درجه   موج

اصـالح  هـاي هـا در مـوج    نآبه همه اين داليل، شناسائي      . شكار سازند آديگري قرار دهد، را     

باشند، سخت  اند و پشت سر هم قرار نگرفته      ها كامل نشده  نآكه  تواند، تا وقتي  كننده الگو مي  

هـاي حركـت قابـل شناسـائي        هاي اصالح كمتر از موج    موجتوان گفت كه     مي در پايان . باشد

ها در يك روند مداوم كه قيمتحالت اصالحي پيچيده نسبت به زمانيكه يكزماني. باشندمي

ناليز بازارآتحليلگران اليوت بايد تمرين و هوشياري بيشتري در يم ه باشهستند، داشترو به جلو

.داشته باشند

الگوهاي گوناگون نتيجـه گرفتـه شـده،        ها در  مهم كه از مطالعه اصالح كننده      بسياريك قانون   

5هاي حركـت رو بـه جلـو         و فقط موج   تايي نيستند  5ها  هرگز اصالح كننده  كهدهد  نشان مي 

مخالف رونـد اصـلي، پايـان يـك          موج اوليه در حركت    5مين دليل، يك     ه  به .دباشنتايي مي 

شود  اين دوره ارائه مي    9درس  تصاويري كه در طول   . ن است آاصالح نيست و فقط بخشي از       

.اين مبحث را تشريح خواهد نمود

اي مخـالف رونـد   هاي سريع، كـه زاويـه   اصالح. شودساختار پديدار مي  مرحله اصالح در دو   

ـ       ، كه هميشه يك پي    Sidewayهاياصالحسازند و لي مي اص ه گيري اصلي از موج قبلي يـا ب

 و بدين معنـي كـه از مجموعـه           بوده يك موج و برگشت به نقطه اول      نوعي بازداشتن حركت  

تفـصيل  ه   ب 10اين مبحث از معيارها در درس       . گردندپديدار مي Sidewayهايها حركت نآ

.ارائه خواهد گرديد

:گردندبندي ميي ويژه بازگشتي در چهار دسته اصلي گروهالگوها

 يك مرحله، دو مرحله، سه مرحله: در سه گونه:)5-3-5(ها زيگزاگ) الف

يافته و مداومعادي، بسط: سه گونه در:)3-3-5(ها مسطح) ب

 و )صعود كننده، نزول كننده و متقارن   (نآسه گونه   :  در چهار گونه   :)3-3-3-3-3(ها  مثلث) ج

ن توسعه يافتهآيك نوع 
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هازيگزاگ-3-4
، Aباشد كه با   ساده مي  يزار صعودي يك الگوي كاهشي سه موج      بايك در ،يك زيگزاگ تنها  

B  ،Cاست و بطور محسوسي انتهـاي      5-3-5ها  ترتيب بندي زيرموج  .گرددگذاري مي عالمت

.دهد نشان مياين موضوع را5-3ويرتص. گيردقرار ميAپايينتر از موجBموج

Fig 3-5

نـشان داده   6-3كه درشكل دريك بازار كاهشي، يك اصالح برگشتي درجهت مخالف، چنان        

صورت يـك  ه باغلب براي شناسائي، يك زيگزاگ دريك بازار افزايشي    . شودشده، تشكيل مي  

.زيگزاگ معكوس شده يا قرينه زيگزاگ قبلي است
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Fig 3-6

كـه اولـين   افتند، مخـصوصا وقتـي    بار يا سه بار متوالي اتفاق مي      وها د بعضي اوقات زيگزاگ  

يك وسيله توليد ه  با اين حقيقت، هر زيگزاگ ب     . موج، بازگشت نرمال يا كوچكتري داشته است      

 را  7-3 شـكل    .شـود شود كه زيگزاگ دوگانه يا سه گانه خوانـده مـي          تايي جدا مي  فاصله سه 

باشد كه معموال كم پيش     مي)بازگشت(ج عكس العمل    ها شبيه توسعه يك مو     اين شكل  .ببينيد

.يدآمي

 تـا  1977ن در ژانويـه  آرخـداد  هاي بورس امريكايكي از سهامStock 500در حقيقت در

).  را ببينيد  8-3شكل  (.بينيمميباشد را توان گفت يك زيگزاگ دوگانه مي      كه مي  1978مارس  

هـاي  هايش، زيگزاگ  كه با برگشت   1975اكتبر  را از ژوالي تا     Dowتوان اصالح در سهام   مي

.افتـد ندرت اتفاق مي  ه  هاي چهارم ب  گذاشته است را ديد، كه موج     نمايشه  متوالي دوگانه را ب   

.را ببينيد) 9-3شكل (
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Fig 3-7

Fig 3-8
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Fig 3-9

در  (گانـه سـه هاي دوگانه و    تائيگانه را نامگذاري و سه    هاي دوگانه و سه   اليوت زيگزاگ .ان.ار

Xهاي واسـط را بـا مـوج    او حركت ونويسي نموده را مختصر ) مدآهاي بعدي خواهد    بخش

نامگـذاري   A-B-C-X-A-B-Cهاي دوگانه را با   كه اصالح چنان. عالمت گذاري نموده بود   

.استنموده

بوده هايي از هر الگوي سادهدرجه، داراي زيرموجمتاسفانه اين عالمت گذاري نامناسب از نظر

هـا دو درجـه    نآ. اي كوچكتر از برگشت درست بـود       درجه ،ها در حقيقت نامگذاري   نآ. است

برچسب گذاري متـوالي   .ما اين مشكل را بوسيله شيوه نمادسازي رفع كرديم        . كوچكتر هستند 

كـه در الگـو، بـصورت    چنانيمناميد Z,Y,Wهاي برگشت دوگانه و سه گانه را  اجزاي موج 

حاال اولين الگوي برگـشتي     Wحرف. گرددعالمتگذاري مي  (W,X,Z)يا (W,X,Y)متوالي

گانه سومين برگشت سه  Zدومين و Yنمايد،  گانه مشخص مي  را در يك برگشت دوگانه يا سه      

از يك مثلث  EياDبعالوهCيا A,Bمانندنآاز  هر زير موج  دانيم  حال مي . دهدرا نشان مي  

X هـر مـوج  .باشـد درجه كوچكتر از برگشت اصلي ميود) مدآهاي بعدي خواهد در بخش (

ـ             يك موج واكنشي بوده و     ه بدين دليل هميشه يك موج اصالح كننده است يا بعبارت ديگـر ب

.نوعي يك زيگزاگ است
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درس چهارم

)3-3-5(مسطح ها-4-1
، همـان  تفاوت است با يك زيگزاگ م    باشد،   3-3-5هاي  كه داراي زيرموج  يك اصالح مسطح  

قدرت حركت  Aكه در اولين حركت، موج    تا زماني  نمايش داده شده   1-4گونه كه در شكل   

Bور نيست كه موج عكس المعل     آتعجب  . ندارد، يك زيگزاگ است    موج را  5پايين با   رو به 

در بازگـشت،   Cمـوج . گـردد بـاز مـي   Aبرگشت را نداشته و تا نزديكي شروع موج       قدرت

.دهديا كمي دورتر پايان ميAت خود را در محدوده پايان موجحركمعموال

Fig 4-1
.دهداين موضوع را نشان مي2-4شكل . گردددر بازار نزولي، الگو تقريبا معكوس مي
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Fig 4-2

ها عالمت درگيـري   نآ. كنندهاي مسطح معموال زيگزاگ امواج سابق را كمتر دنبال مي         برگشت

افزايش قدرت روند باعث پايـان     . وي و مقدمه يا پيرو يك گسترش هستند       يك روند بزرگ و ق    

ها، چهـارمين مـوج وقتـي كـه         معموال در داخل عكس العمل    . شوديافتن روندهاي مسطح مي   

.كندها را تكرار ميموج كوچك باشد مسطحدومين

تايي  سه ، دو ها را در  هر حال اليوت اين فرم    ه  ب. بناميم رخدادي را ممكن است دو مسطح      نينچ

. بحث خواهيم كرد9موضوع را در درس ما اين. دسته بندي كرده است

 باشـد مـورد اسـتفاده قـرار         3-3-5هـاي   كه داراي زيرمـوج    A-B-Cلغت مسطح براي يك   

 بـا سـاختارهاي مختلـف       3-3-5هـاي   تصحيح هر چند در فرهنگ اليوت سه نوع از        ؛گيردمي

پايـان  Aغـاز مـوج   آمحدوده  درBعادي، موج مسطح  در يك تصحيح    . شناسائي شده است  

هـا را  شود و ما اين فـرم تمام مينآيا مقدار جزئي پس از Aدر پايان موج Cو موج يابدمي

هـاي ديگـري نيـز     هاي مسطح فرم  هاي عادي، توسعه  بجز فرم . بينيممي2-4 و   1-4در تصاوير   

اليـوت  . باشـد العمل است، مي  عكس  دارند كه شامل يك افزايش قيمت كه مقدم بر يك موج          

تر از ها بسيار معمولينآربطي است و قاعده را مسطح خواند، اگر چه لغت بياين دگرگوني بي  

.ها هستندمسطح
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هاتوسعه مسطح-4-2
در Cو مـوج  A در بعد از نقطه شـروع مـوج        3-3-5از الگوي   Bها موج در توسعه مسطح  

بـراي يـك بـازار      3-4اين موضـوع در تـصوير     . پذيردپايان مي Aاي پس از پايان موج    نقطه

نـشان داده ) روند رو به پايين   (اي بازار كاهشي    رب4-4و در تصوير    ) به باال روند رو (افزايشي  

= Dow Jones Industrial Average)رايش بازار معدل صنعتي داو جـونز آ. شده است

DJIA) يافته از نوع بازار نزولي،توسعه يك اصالح مسطح 1973گوست تا نوامبر آهاي در ماه

)را ببينيد5-4شكل. (يافته معكوس را تشكيل داده استيا يك مسطح توسعه

Fig 4-3
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Fig 4-4

Fig 4-5
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مانند مسطح گسترده پس از نقطه شروع موجB، موج3-3-5هاي نادر الگوي در بعضي حالت

A پذيرد اما موج  پايان ميC   نقطه پايان موج   در حركت خود از Aگذرد و كمي قبـل از     نمي

نـشان  اين موضـوع را 7-4 و 6-4تصاوير  . ناميمرا مسطح جاري مي   نآپذيرد كه   ن پايان مي  آ

وقتـي كـه  . كنددر يك روند بزرگ همان چيزي هستند كه الگوها را ايجاد مي           نيروها. دهندمي

. گردديك مسطح جاري ايجاد مي    داليوت قرار گرفته باشن   هاي فرعي داخلي طبق قوانين    بخش

 موج  5گاه بيشتر شبيه يك     ن آ بجاي سه موج به پنج موج تبديل شود،       Bبعنوان مثال اگر موج   

العمـل در تـشخيص   هـاي عكـس  قـدرت مـوج  . باشـد عكس العمل از يك درجه بزرگتر مي   

ـ . دهـد باشد كه تنها در بازارهاي قوي و سـريع رخ مـي           هاي مداوم مهم مي   اصالح ا يـك  اينج

پـس  . ايـم يافتـه هازحمت چند نمونه از اين اصالح را در ثبت قيمت         ه   ما ب  ؛هشدار الزم است  

گرنـه از هـر     ، و نكنيدگذاريهرگز يك موج اصالحي را با اين شيوه قبل از پايان الگو شماره            

مـداوم بـسيار عموميـت      هـاي در عوض مثلث  . كنيدگذاري مي خطا شماره ه   بار را ب   9 بار،   10

. خواهيم ديد8ما اين موضوع را در درس . ي دارندبيشتر

Fig 4-6
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Fig 4-7

هامثلث-4-3
معموال از تركيب   SideWayايجاد يك حركت  . موازنه نيروها هستند  ها ظهور و بازتاب   مثلث

 موج اورلپ شـده بـوده      5ها معموال داراي    مثلث. گرددتغييرات ايجاد مي  ، و volumeكاهش

-a-b-c و 3-3-3-3-3هـاي   كه داراي زير موج   ) هاهم افتادن موج  روي: overlapترجمه(

d-e از اتصال نقاط پاياني   يك مثلث . باشندميa,c وb,d موج. شوديكديگر تشكيل مي  ه  بe

پايان پذيرد، تجربه نشان داده كه در بيشتر موارد عبور مـوج          a-cپايين خط تواند در باال يا   مي

eاز خطa-c افتدفاق نميات.

 گسترده)،بانقباضي) الف: ها وجود دارددو گونه مختلف از مثلث

8-4متقارن، صعودي و نزولي كه در شكل        : سه نوع مثلث انقباضي وجود دارد     : انقباضي) الف

ها نوع نادر و كمياب وجود ندارد و هميشه با همان الگوها و            در مثلث . شده است نمايش داده 

.گردندنشان داده شده ظاهر مي8-4ر شكل شان كه ديهامتقارن
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Fig 4-8

http://abcbourse.ir/


-----------------------------------------------------------------------------------------

٣�

تويلاجاومايروئتآموزش 

ست، كـه ممكـن      ا هانآهاي انقباضي و فضاي عملكرد قيمت در        نشان دهنده مثلث  8-4شكل  

aاز موجbهرحال، اين خيلي مهم است كه موجه ب. هاي با قاعده بخوانيم ها را مثلث  ن آ است

ايـن موضـوع در     . ك مثلث گسترده باشـد    شروع ي aدر يك مثلث انقباضي عبور كرده و موج       

Sideها بصورتنآمده است با وجود اين آ9-4شكل Wayهـا  همه مثلـث . شوندميظاهر

.باشدميeپايانيهاي قبلي موجهاي مداوم هستند و نتيجه اصلي موجزيرگروه مثلث

Fig 4-9

ي مثلثاهالثم-4-4
دانيـد،  كه ميچنان. كنيمها را در اين دوره بيان مي ها در چارت  تشكيل مثلث حال چند مثال از   

بيشتر ) cمثال موج(ها هستند، اما بعضي اوقات يك زير موج در يك مثلث، زيگزاگ   هازيرموج

تـو  درهاي تو هاي عادي يا گسترده، يا زيگزاگ     خود گرفته و شكل   ه  هاي پيچيده ب  بقيه، فرم از

خود توليـد يـك مثلـث را       )eمعموال موج (ها  ر موج در موارد كمياب يكي از زي     . سازدميرا

هـا نيـز شـبيه     بنـابراين مثلـث   . كنـد  كامل را توليد مي    ي موج 9كه يك الگوي    نمايد چنان مي

نقـره  كنند، يك نمونه در بـازار هاي متشابه و متوالي را توليد مي    ها گاهي اوقات مثلث   زيگزاگ

)را ببينيد10-4شكل .( اتفاق افتاده است1977 تا 1973در 
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Fig 4-10

گردد، اگر چه به احتمال قوي اين اتفاق نادر در موج دوم براي تشكيل يك فرم مثلثي ظاهر مي                 

ظـاهر  ي از يـك درجـه بـاالتر       يها تقريبا هميشه در يك موج عملكرد نهايي در الگو         مثلثاما  

در يـك B مانند مـوج كه موج چهارم در يك برگشت،هنگاميوان تمي، بعنوان مثال  شوندمي

A-B-C   يا موج پايانيX     عنـوان  گانه يا در يك اتصال باشد را      در يك زيگزاگ دوگانه يا سه

يك مثلث همچنين ممكن است در يك الگـوي        )  توضيح داده خواهد شد    9كه در درس    .(نمود

يك  خواهيم گفت،  9عملكرد پاياني در يك اصالح تركيبي تشكيل شود، بعنوان مثال در درس             

خواهـد  مثلث هميشه قبل از موج نهايي در الگويي از درجه بزرگتر، در حالت اصالح تركيبي              

.بود

سرعت بوده  افتد، موج پنجم گاهي پر    در بازار سهام، وقتي يك مثلث در موج چهارم اتفاق مي          

در اشاره بـه ايـن قـضيه اسـتفاده          پرتاباليوت از لغت  . پيمايدو بخش زيادي از مثلث را مي      

معموال يك عكس   پرتاب. نمايندگيري مي  ساخت مثلث را پي    ،هاي حركتي كوتاه  موجد،كنمي

در بازارهاي نيرومند، پرتاب وجود ندارد، امـا        . پايان قطري باشد  تواند يك العمل است، اما مي   
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بنابراين اگر يك موج پنجم ادامه دهنده يـك         . پنجم طوالني خواهد داشت   در عوض يك موج   

د، داراي يك نيرو و فشار معمولي خواهد بود، اين احتماال عالمت يك مـوج    مثلث پرفشار باش  

 مثلث، يك عكس العمل قوي از درجه باال يا يك مـوج طـوالني در            بنابراين بعد از  . بلند است 

. داده خواهد شد29درس توضيحات بيشتر درمد،آادامه خواهد 

فشرده با يك دوراهـي در بـازار       نظر ما بسياري اوقات محل تالقي خطوط مرزي يك مثلث         ه  ب

ـ ارديف معيارهـاي  را در نآ زياد اين رخداد قراردادن      وقوع. همراه است  توجيـه  ل امـواج  ص

.نمايدمي

هـاي اصـالحي    روند، اشـاره بـه سـاخت مثلـث        ها بكار مي   براي مثلث  افقيكه كلمه   هنگامي

رايـش آشود اشاره به    ي استفاده م  قطريكه كلمه   ن هنگامي آكه بر خالف    نمايند، در حالي  مي

هـاي  مثلثپس بكار بردن  .  بحث خواهد شد   5اين موضوع دردرس    . كندهاي حركتي مي  مثلث

،براي سـاده كـردن    . استاصل امواج ها در نآتفكيك اين دو ويژگي     هاي قطري مثلثوافقي

ـ يا گوه wedgeويا مثلث triangleهاياست از لغت  تحليلگران ممكن  جـاي يكـديگر    ه  ب

خاطر داشته باشيد كه مطالعه كنندگان تكنيكال چارت، مدتهاسـت كـه از             ه  باما. تفاده كنند اس

.تواند مفيد باشدميتفاوت گذاشتن براي اين دو. نمايندمنظور استفاده ميها به يكاين لغت
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درس پنجم

هاي اصالحتركيب-5-1
Sideهـاي ركيـب ترا در گانه اليـوت  هاي دوگانه و سهتاييسه Way  الگـوي اصـالحي را،

زيگزاگ يا مـسطح يـا مثلـث را         يك سه تايي ساده از هر     . گانه نامند هاي دوگانه و سه   تاييسه

 و 8-4هايلطفا شكل: ترجمم (.شود يك مثلث تركيبي از اين مفهوم شناخته مي.شامل مي شود

هاي ها هستند كه نوع   نوع ساده اصالح  تركيبي از   گانهتايي دوگانه يا سه   يك سه ) را ببينيد 4-9

 از  ،حهـاي اصـالحي مـسط     ها در موج  نآ. باشندميهاها و مثلث  ها، مسطح مختلفي از زيگزاگ  

Sideادامه حركت Wayگانـه، هـر   نمونه هر زيگزاگ دوگانه يا سـه براي. گردندديدار مي پ

ـ مـوج . گردنـد نامگذاري مـي  ZوW  ،Yالگوي اصالحي ساده با حروف     اي واكنـشي بـا     ه

هـا  هـا زيگـزاگ   نآداشته باشند امـا عمومـا       توانند هر الگوي اصالحي را    ، مي Xعالمتگذاري

.هستند

رايش الگوها هميشه تركيبي از سـه مـسطح بـوده   آبينيد، مي1-5كه در شكل  اگرچه همانطور 

هـاي مختلفـي توسـط اليـوت        تـايي عالمتگـذاري   هاي سه هاي مختلف تركيب  در زمان ،است

براي مثال يك مثلث پس. اندهر حال تركيب الگوها عموما يك در ميان قرار گرفته        ه  ب. انداشتهد

را بينيـد، يـك سـه تـايي دوگانـه     مـي 2-5از يك مسطح قرار گرفته و همانطور كه در شكل           

)نظر يك سه تايي سه گانه را ساخته استه ب: ترجمم(سازدمي

Fig 5-1
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Fig 5-2

گيري شده است كه اين موضـوع در شـكل          دي يك مسطح توسط يك زيگزاگ پي      در مثال بع  

ايـن  . دهـد بديهي است، اين شكل بخش از يك بازار افزايشي را نمايش مـي            .  است مده آ 5-3

.نياز به معكوس كردن دارد تا يك بازار كاهشي را نمايش دهدشكل فقط

Fig 5-3

هاشاره كـرد اليوت. گانه داراي خاصيت افقي هستندههاي دوگانه و سدر بيشتر موارد، سه تايي   

هرگـز   مـا  با اين حـال   توانند صحيح باشند    هاي مورب برخالف روند اصلي مي     رايشآبود كه   
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. شـود ها ظـاهر مـي  به يك دليل هرگز بيش از يك زيگزاگ در تركيب      . چنين موردي را نيافتيم   

حركت از  ها در پايان يك   وريد كه مثلث  بياد بيا . شودهمانطور كه بيش از يك مثلث ظاهر نمي       

ها فقط مثلثكنند و فعاليتيد ميايها اين موضوع را تظهور تركيب. شوندروند بزرگ ظاهر مي

.باشدگانه ميتايي دوگانه يا سهدر موج پاياني در يك سه

هاايش موجآرمعيارهاي -5-2
ـ كـر كـرده اسـت    ذقانون اصـلي خـود    همانگونه كه اليوت در    ات ظريـف و مختلفـي در   نك

Sideهاي روندتركيب Wayتـوان در  گانه را مي دوگانه و سهيهازاگيگ ز.شوندساخته مي

.غير افقي شناسايي نمودهايتركيب

گانه هاي دوگانه و سهتايي سه،مقصدها بلكه در حركت رو بههر حال نه تنها در ساخت فرمه  ب

گانـه، اولـين    گزاگ دوگانـه يـا سـه      ييك ز ت دارند، در  گانه تفاو هاي دوگانه و سه   گزاگيبا ز 

تـا  حركتي دو . امواج را داراست  ندرت قدرت ساخت يك اصالح قيمتي از اصل       ه  گزاگ ب يز

ـ . مشاهده گردد گيري در قيمت  ل پي بسه برابر الزم است تا يك تغيير قا        هـر حـال در يـك       ه  ب

هـا از طـوالني   گانهوگانه و سهد. گرددالگوي ساده اغلب يك بازگشت قيمتي كافي تشكيل مي      

واقع مالقات گرديدند، توليـد     كه مقصدهاي قيمتي در   نآشدن مدت مرحله اصالحي، پس از       

مسيري را در پيش رو گرفته يا حركت     بعضي اوقات وقت بيشتري نياز است تا بازار       . گردندمي

ـ چنانچـه تقو  . انعكاسي توليد نمايـد   قدرتمندي را با الگوهاي اصالحي ديگر در يك موج         ت ي

.دهندديگر روندها را توليد و ادامه ميهايوانشناسي بازار و فاندامنتالرادامه يابد، 

5+4+4+4...+ و 3+4+4+4...+هاي يي بين سـر  فاختالف كي تر شدن اين بخش، يك    براي روشن 

، 5هاي عكس العمل داراي يك موج شـمارش از          تمام موج توجه داشته باشيد كه   . وجود دارد 

هاي اصالحي يك شمارش از سه به عالوه         موج هستند، و همچنين موج     17 يا   13،  9افزودن  با  

ها را يـك    نآاگر چه   . باشندها داراي يك استثنا مي    همچنين، مثلث و.  موج هستند  15 يا   11،  7

بنابراين اگر يك شـمارش داخلـي نامـشخص         . توان پنداشت نيز مي موجnگانه با تايي سه سه

بـراي نمونـه    . توانند با شمارش امواج به نتيجه معقول برسند       ميقات تحليلگران باشد گاهي او  

 يـا  11، 7با چند اورلپ شبيه يك حركت بوده و هر شـمارش از     17 يا 13،  9يك شمارش از    
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هاي قطري از   هاي اصلي مثلث  استثناء. باشداورلپ شبيه يك اصالح مي     با تعداد نامحدودي   15

.باشندپيوندي از حركت و اصالح ميد كه نباشهر دو نوع مي

هاي درستماكزيمم منيمم

در چنين مـواردي پايـان الگـو را         . الگو با حداكثرهاي قيمت متفاوت است     گاهي اوقات پايان  

هـاي  اين بدين منظور است كه تفاوتي بين باال و پـايين          . يميگوهاي درست مي  نيمميمم م يماكز

پايان 8-2براي مثال در تصوير     .ل باشيم ئتد قا فاتفاق مي چه در داخل الگو ا    نآو  واقعي قيمت 

مم واقعي است اما در حقيقت موج سوم باالترين قيمت را توليـد نمـوده             يپنجم يك ماكز  موج

Aنقطه شروع مـوج   3-4در تصوير   . ي است عموج پنجم يك پايين واق    9-2در تصوير   . است

ن قـرار آبـاالتر از  Bكـه مـوج  نآجـود  باشد، با ومم درست در يك بازار افزايشي مي يماكز

حال اينيك مينيمم درست در بازار نزولي است با       Yپايان موج 3-5در تصاوير   . گرفته است 

.باشدميWن قسمت پايان موجيپايينتر

هاي درسـت انجـام   يكه يك تحليل موفق با عالمتگذار نآبدليل  اين مفهوم بسيار مهمي است    

هاي قيمت درست در شروع موج باشـند بعـضي اوقـات يـك              ينيمممممياينكه ماكز . گرددمي

ـ كه اطالعات در خصوص م     تا وقتي  ،نباشيدنگران. غين است وادعاي در  رارت رفتـار مـوج     ق

ها كـه در درس  بينيضمنا در موقع استفاده از مفاهيم پيش     . شدوجود دارد شما گمراه نخواهيد    

طول و مدت يك موج و نقاط پاياني درست         . به خطا نخواهيد رفت    معرفي خواهند شد نيز    20

.گردندگيري تعيين ميزي و اندازهيربوسيله طرح

تطبيق دادن عملكرد و اسلوب-5-3
حالت احتمالي از  ، و دو  )عمل و عكس العمل   (، ما دو عملكرد احتمالي امواج       4و3درس  در

بطور خالصـه در زيـر     د را   رما اين موا  . را، بحث نموديم  ) حركت و اصالح  (توسعه ساختاري   

:كنيمبندي ميعنوان

.هستندZ, Y, W, E, C, A، 5، 3، 1هاي عمل براي موج) شمارش(برچسب -

.هستندX, D, B، 4، 2هاي عكس العمل براي موج) شمارش(برچسب -
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اي از حالت اصالح    هاي عكس العمل، توسعه   همچنين بزودي توضيح خواهيم داد كه همه موج       

هـاي  ن، حالتي كه مـوج    آاز  قبل. اي از حالت حركت هستند    وسعهتامواج عمل،   بوده و بيشتر    

:دهيماي از حالت اصالح باشند را شرح ميعمل، توسعه

ك پايان قطريي در5، 3، 1هاي  موج-

در يك اصالح مسطحAموج-

در يك مثلثEوC،Aهايموج-

ي دوگانههادوگانه و اصالحهايدر زيگزاگYوWهايموج-

گانههاي سههاي سه گانه و اصالحدر زيگزاگZموج-

توسـعه يـك    هاي باال يك عمل در جهت مخالف و در عين حال          كه فهرست موج  نآدليل  ه  ب

.ناميمميعمل اصالحيهايها را موجنآحالت اصالحي هستند، ما 

ننـد در حركـت قيمـت، در        تواهاي امواج كه مي   رايشآما ليستي از تمام     دانيم،كه مي بطوري

دهد كـه در ليـست مـا       رايشي رخ نمي  آتشكيل گردند را در اختيار داريم و        بازار پهناور سهام  

Subminutteهاي ساعتي تقريبا نزديك درجـه     كه مطالعه چارت  نجائيآاز  راستيه  ب. نباشد

ـ  توانند بدون مثال موج   فيلتر شده هستند، تحليلگران مي    و از نظر جزئيات    اال را از درجـه    هاي ب

Subminutteهاي موجدر حقيقت،. ، كه در متد اليوت تا به حال شناسائي نشده باشند، بيابند

شناسـائي  اي توليـد كـامپيوتر    هاي، دقيقه را بيشتر با چارت   Subminutteاليوت كوچكتر از  

يح بازتـاب صـح   حتي چند داده در واحد زمان در اين قانون، يك درجه كافي بـراي             . كنندمي

.ستامبادالت ارزي ها در ميدانقوانين امواج بوسيله ضبط سريع انتقاالت از رفتار انسان

15 تـا  1هـاي  كه در درس  (معيارهاو)  پوشش داده شده   9 تا   1هاي  كه در درس  (همه قوانين   

. ن وجود نـدارد   آاي يا كمتر از     ثبت ثانيه رود، هيچ اساسا در حالت بازار واقعي بكار مي      ) مدهآ

ها توسط سيستم وقتي قيمت. قيمت بازار استي الزامات مطلق درشكار كنندهآين توضيحات ا

هـا  طال و نقره در قرن بيستم اتفاق افتـاد، مـوج          گونه كه براي  گردند، همان حكومتي ثابت مي  

وقتي قيمت ثبت شده متفـاوت از قيمـت بـازار           . ندارندتوسط قانون حبس شده و اجازه ثبت      

البته در طوالني مدت، بازارهـا بـر قـوانين          . دقت مطرح گردند   معيارها بايد با   است، قوانين و  
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حال كه ما قوانين    . بازار اجازه دهد امكان اجرا خواهند يافت      قوانين  اگر  تنها  گردند و چيره مي 

غاز آاصل امواجناليزهاي موفق و معيارها را در    آتوانيم  ايم، مي ماده نموده آمقدمات امواج را    و

.يمنمائ

معيارهاي تناوب-5-4
،دنباشك بازار صعودي مي    ارائه و توضيح در خصوص ي      15 تا   10موجود در درس    معيارهاي

.كه مخصوصا مستثني شده باشدجز جاييه ب

تناوب

بـسيار  تنـاوب ) قوائد راهنمـائي كننـده  : ترجمه( معيارهاي  كهدهدهميلتون بولتون توضيح مي  

بعـدي  هميشه تحليلگران چشم انتظـار ديـدن تفـاوتي در تـشكيل    گسترده و پراستفاده بوده و    

.هاي مشابه هستندموج

. گردندبندي مي هاي بسيار زيادي دسته   فرمها از نظر نوع موج به     گناه نويسنده نيست كه تناوب    

.ن باشدآنشان داده كه شخص بايد منتظر خالف اما تكرار بسيار زيادشان به اندازه كافي

اتفاقي در حال رخ دادن است، اما اطالعات با ارزشـي           گويند چه ها دقيقا نمي  وبكه تنا اينبا

هـا و   رايش مـوج  آها در زمان تحليل     نآود و بخاطر داشتن     بدهند كه منتظر چه چيزي نبايد     مي

موزش مقدماتي تحليل كه بيشتر مردم عالقمند       آاين  . هستندتشخيص احتمال بعدي بسيار مفيد    

خـواهيم  زيرا سرانجام گردش بازار در يك شـيوه خـاص كـه مـي    د نيست هستن  آن به دانستن 

روزي كـه بيـشتر   . باشـد ضمن معكوس اين معيارها درست مـي در.  انجام خواهد شد بگوئيم،

پيش رو بگيرند، روزي است كه همـه چيـز كـامال عـوض              گذاران شيوه ديگري را در    سرمايه

خواست بگويد كه    بگوئيم اليوت در حقيقت مي     دهيم، بايد اگر بخواهيم بيشتر توضيح   . گرددمي

.استتناوب يك قانون مجازي بازار

هاتناوب در داخل عكس العمل

يـك  رود مـوج چهـارم   از يك عكس العمل يك اصالح تند و تيز باشد، انتظار مي        2اگر موج   

هاي عكس العمـل  فول موجامشخصه بيشتر 4-5شكل . باشد و برعكسSide Wayاصالح

كـه معيارهـاي تنـاوب اشـاره        دهـد، بطـوري   حالت صعودي و نزولي نشان مي     هر دو را، در 
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تاييها سه نآگاهي نيز   ) گانهساده، دوگانه يا سه   (ها هميشه از جنس تناوب هستند     نآكنند،مي

Sideهاياصالح. شونديك زيگزاگ شروع مياي هستند كه بادوگانه Wayها،شامل مسطح

يك : ترجمم(نها معموال شامل يك اكسترمم      آ. باشندگانه مي  دوگانه يا سه   هاياصالحها و مثلث

درست و قبل   بعنوان مثال موقعيت بعد از يك پايان      . باشندجديد قيمت مي  ) مينيمم يا ماكزيمم  

معنـي  ه ب (دهع در موارد ناياب، يك مثلث با قا     .اشاره كرد توان  از يك موج عكس العمل را مي      

قـرار  در موقعيت موج چهارم از يك اصـالح سـريع         ) مم جديد نباشد  كه شامل يك اكستر   نآ

معنـاي  . گردنددر موقعيت موج دوم توليد ميSide Wayگيرد و نوع ديگري از الگوهايمي

اصـالحي  توان اينگونه خالصه كرد كـه يكـي از دو مـوج           ها را مي  العملها در عكس  متناوب

.ن خواهد بودآو موج ديگر بعكس شامل برگشت يا عكس العمل ) 4 يا 2: ترجمم(

Fig 5-4

ـ   نشان نمي  4 و   2هاي  هاي قطري تناوب را در زير موج      مثلث هـا نآنـوعي هـر دوي      ه  دهند، ب

هاي حركت را  كه طول، موج  ها هستند بطوري  ها يك نمونه از تناوب    گسترش. زيگزاگ هستند 

مين موج طوالني و پنجمـين مـوج       براي مثال اولين موج كوتاه است و سو       . گردانندمتناوب مي 

ها كه معموال در موج سوم رخظهور ديگر تناوب اين است كه گسترش. يز دوباره كوتاه است ن

.افتند اتفاق مي5 يا 1دهند گاهي در موج مي
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هاي اصالحيتناوب در موج-5-5
يد يـك را بسازد، انتظار تولAمسطح شروع شده تا موج     a-b-cيك اصالح بزرگ با يك    اگر

ن نيـز   آو بـر عكـس      ) را ببينيـد  5-5شـكل   (رودنيز مي Bبراي موج  a-b-cرايش زيگزاگ آ

گـردد كـه رخـداد      با يك لحظـه انديـشيدن معلـوم مـي         ). را ببينيد 6-5شكل  ( است  درست

به بـاال در    مده يك حركت رو   آست كه اولين بازتاب بوجود       ا ن اين آدارد و   محسوسي وجود 

.ازتاب يك حركت رو به پايين استدومين بهر دو حالت، و

Fig 5-5
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Fig 5-6

سادهبينيد، اگر يك موج اصالحي با يك زيگزاگ       مي7-5كه در شكل    كال خيلي اوقات، چنان   

a-b-c موجA   را شروع كند، موجB    گسترش بيشتري از يك زيگزاگa-b-c    ،خواهـد بـود

مـده، آ8-5همانطور كه در شـكل  C موجسازد و گاهي اوقاتكه نوعي از يك تناوب را مي    

.معكوس اين حالت از پيچيدگي كمي نادر است. پيچيده خواهد بود
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Fig 5-7

Fig 5-8
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هاي اصالحيبيني موجپيش-5-6
)محدوده بازار نزولي(هاي اصالحيعمق موج

حتمـاال يـك    چقدر ا پاسخ دلپذيري به سوال   اصل امواج هيچ روش ديگري در بازار به اندازه      

.دهدرود را نميبازار پايين مي

بـازار تمايـل در     اين است كه بخصوص در چهارمين موج،      ) قائده راهنما : ترجمم(اولين معيار   

عمومـا از يـك    انجام حركت در يك ميزان و نسبتي از حركت موج چهارم درجـه كـوچكتر،              

levelنزديك پايان را دارد.

 نزولي در بازار1939-1929: 1مثال شماره 

هـا  مطالعـه سـيكل  هاي سرمايه يك تعديل دائمي دالر را بوسيله فاندامنتال، براي  چارت قيمت 

پايين در فضاي قبلي هايLowوجود دارد(IV)دهد كه يك مثلث انقباضي در موجنشان مي

)ببينيدچارت پايين را.(موج چهارم، يك مثلث از درجه سيكل را ساخته است

Fig 5-9
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1942در بازار نزولي Low: 2ماره مثال ش

زيگـزاگ،  يـك . باشـد  مـي 1942-1937از درجه سيكل در بازار نزولي IIدر اين مورد موج   

شـكل  (باشـد  مـي  1937-1932هـاي   از بازار صعودي سال   ] 4[پايان دهنده فضاي اصلي موج    

)را ببينيد5-10

Fig 5-10

1962نزول در بازار : 3مثال شماره 

در  باعث كاهش قيمت كمي بيش از باالترين قيمت موج پـنجم  1962در سال   ]4[سقوط موج   

معمـوال نـزول بـازار بايـد در        .  گرديد 1959 تا   1942هاي اصلي سالهاي     از سري موج   1956

] 3[موج چهارم موج اصـالحي پـس از مـوج         .  قرار گيرد  دهد،نشان مي ] 4[اي كه موج    منطقه

يك قانون  دهد، اما اين معيار   هايي را مي  جود اينكه توضيح  اين محدوديت كاهش با و    . باشدمي

در مـوج   Bو قوي بودن موج   Aقبل از توليد سومين موج قوي و كم عمق بودن موج          . نيست

http://abcbourse.ir/


-----------------------------------------------------------------------------------------

�٠

تويلاجاومايروئتآموزش 

شـكل  .(سازدنشان دهنده نيرو در ساختار موج است، كه سرتاسر عمق اصلي اصالح را مي        ] 4[

)را ببينيد5-10

هاي موجتوسعه-5-7
1974كاهش در بازار نزولي : 4ره مثال شما

درجه سيكل  ازIVموج.  است 1974-1966، پايان كاهش در سالهاي      1974كاهش نهايي در    

چهـارم   و موجب كاهش ميانگين فضاي قبلي موج       1942از  IIIاصالح درست موج صعودي   

نـشان  را  چه رخ داده اسـت    نآ5-3دوباره شكل   . باشدمي) اوليه] 4[موج  (از درجه كوچكتر    

.دهدمي

معموال اند كه   هاي درجه كوچكتر در بيست سال گذشته، پي برده        هاي ما از توالي موج    ناليستآ

باشـد، مخـصوصا    مـي محدوديت هر نزول بازار فضاي حركت موج چهارم از درجه كوچكتر          

ـ  .هاي خود چهارمين موج باشد    كه بازار نزولي در توالي موج     وقتي حـال يـك معيـار      هـر ه   ب

متوالي اصالح مـوج    گويد كه اگر موج اول در ادامه      شكارا اين موضوع را مي    آ، شده شناسائي

بـراي مثـال،    . داراسـت نوعي محدوديت نزول موج دوم از درجه كـوچكتر را         ه  پنجم باشد، ب  

گروه سهام معروف : Dow Jones Industrialsترجمه (DJIA در1978كاهش در مارس 

امتداد مـوج اول در     مد كه پيرو  آ پايين   1975 در مارس    در حد پايين موج دوم    ) صنعت امريكا 

. بود1974دسامبر 

انـد  ها پيـروي كـرده  ها كه از گسترش   ن آ هاي مسطح بخصوص  ها يا اصالح  در خصوص مثلث  

در خـصوص   . شـكنند فضاي موج چهـارم مـي     شكارا صعود را در   آ)  را ببينيد  3مثال شماره   (

اگـر چـه    . كننددرجه كوچكتر حركت مي   ج دوم از  شكنند و در فضاي مو    ها عميقا مي  زيگزاگ

گاهي اوقات  . شوداتفاق منحصر به فرد مي    ها در موج دوم خودشان هستند، اين      وقتي زيگزاگ 

.اندرا ساختههاي دوگانهپايينرايشي از اين رفتار يا همانآ

تعقيب يا ادامه رفتار موج پنجم

 وقتـي   كه ات ما از رفتار بازار باشد، اين است       تواند عصاره مشاهد  تجربه قوانين كه مي   بهترين

ن بسيار سريع بوده و ساپورت مـوج       آيابد، اصالح پس از     موج پنجم با يك گسترش ادامه مي      

ها در همانجا پايـان خواهنـد      برخي از اصالح  . كند از درجه پايين را مالقات مي      ،دوم گسترش 
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چند تعداد محدودي مثال واقعـي     هر  . توضيح داده شده است   12-5يافت، اين مورد در شكل      

به نقطه پايين موج دو از گـسترش بعـد از          Aوجود دارد، دقت به اين موضوع كه كدام موج        

يك اصـالح مـسطح گـسترش يافتـه را        12-5شكل  . نمايد، مهم است  موج پنجم بازگشت مي   

ينـده آهـاي درس    براي مراجعه بعدي لطفا دو مثال واقعـي كـه در چـارت            .(( دهدمينمايش

IIاز [a]پايين موج 10-5يك مثال وجود يك زيگزاگ در شكل        . يادداشت نماييد يند را آمي

 در  2-16را در شـكل     نآتـوان   و مثال بعدي يك توسعه مسطح كه مي       . توانيد پيدا كنيد  را مي 

) IV (ازAخواهيد ديد كه مـوج    10-5همچنين شما در شكل     .  پيدا نمود  4از  Aموجپايين

Lowساخته است كه يك گسترش در مـوج       ] 5[از  ) 2(وج  نزديك م يV  1929 تـا    1921از

))باشدمي

از يـك    از پايينترين نقطه از موج دوم يك گسترش، معموال قلمرو قيمتـي مـوج چهـارم                ،پس

. بيني قبلي دارد  بيني اشاره بر رفتاري يكسان شبيه پيش      اين پيش . گردددرجه بزرگتر مالقات مي   

گيري سرعت پي كه قيمت افزايشي در حقيقت گسترش موج پنجم را با         اين شايان توجه است     

ويژه است، يك   Levelاين رخداد كه هشدار جدي از يك بازگشت هيجاني در يك          .نمايدمي

هـاي مـوج    گـسترش توان جداگانه در  بيني را نمي  اين پيش . ست ا هاتركيب قدرتمند از دانسته   

.بكار برد) هاي تو در توي موج پنجمترشگس: ترجمه(هاي موج پنجم پنجم از گسترش

Fig 5-12

http://abcbourse.ir/


-----------------------------------------------------------------------------------------

�٢

تويلاجاومايروئتآموزش 

درس ششم

هاكانال-6-1
شباهت موج

متوالي، تمايل دارنـد از      موج 5اين است كه دو موج حركت از        اصل امواج يكي از معيارهاي  

اسـت وقتـي كـه يـك مـوج          اين عموما طبيعي  . نظر مدت زمان و بزرگي شبيه يكديگر باشند       

موج سوم يـك گـسترش    بخصوص اگر،جود دارد، دو موج ديگر غير گسترده باشند      گسترده و 

نسبت بعدي مضربي از    ها ديده نشود، به احتمال زياد در      نآاگر يك شباهت كامل بين      و. باشد

توضـيح داده  25-16هـاي اسـتفاده از ايـن موضـوع دردرس       . (مشاهده خواهد گرديد  618/0

).ستاي از اعداد فيبوناچي  يك618/0عدد : ترجمم(.)خواهد شد

هـاي قيمـت معمـوال   باشـند، نـسبت  Intermediateها از درجـه بزرگتـر از   كه موج وقتي

، 1966 تـا    1942بنابراين درداخل پيشروي از     . ها محاسبه گردد  درصدي از رابطه  بايست در مي

پوينتي 120حركتي  ] 1[ما دريافتيم كه موج     . ايميك گسترش درست از درجه سيكل، را داشته       

438حركتي ]5[كه موج اصلي  ماه توليد نموده، در صورتي49 را در  ٪129داشته و يك سود     

10-5شكل   ( ماه 40در  ) درصدي129 برابر سود    618/0كه  ( را   ٪80پوينتي داشته و يك سود      

سـود را در     درصـد  324توليد نموده، و حركت بسيار متفاوت موج اصلي سوم كـه            ) را ببينيد 

.ماه توليد نموده است126طول 

يـا كوچكترنـد، معمـوال شـباهت قيمتـي          Intermediateها از درجه متوسط   كه موج وقتي

ها موجرو مقدار طولاز اين) اعد حسابيصت: ترجمم (.اي حسابي برقرار باشدتواند با رابطهمي

، حركـت   1موج  ، ما دريافتيم كه   1976بنابراين در تقويت بازار پايان سال       . هم ارز خواهد بود   

47پوينت را در    5،34/40كه موج    ساعت بازار انجام داده، در حالي      47 پوينتي را در     24/35

.بينهايت دقيق استمعيار شباهت در بازار خيلي اوقات. ساعت بازار حركت نموده است

هاترسيم موج

را تهيـه   closeهميشه چـارت سـاعتي بـا قيمـت        ) هانويسنده درس : ترجمم(هميلتون بولتون 

 پـس از    .گرديـده اسـت   چارت ساعتي توسط بنيانگذاران نيز استفاده مي      : نمونهبراي. نمايدمي
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23خود اليوت بعضي از كارها را برروي چـارت سـاعتي بـازار سـهام از                 اصل امواج معرفي

هاي اليوت يا هر دلبسته بـه      عالقمند به موج  هر. نموده است گيري مي  پي 1938فوريه تا مارس    

: Dow Jones Industrialsترجمـه  (DJIAاستفاده ازطرح نوسانات سـاعتي امواجاصل

نـشريات  : ترجمـه (را كه وال استريت جورنال و يا باروتر         ) گروه سهام معروف صنعت امريكا    

الزامـي  اين وظيفـه سـاده    . سازند، مفيد خواهد يافت   منتشر مي ) معروف داراي بخش اقتصادي   

اسـت  چارت ميله اي خـوب    . ت هفتگي شما را خواهد گرفت     است، كه فقط چند دقيقه از وق      

نجـام   ا )كنـدل : ترجمـه (تواند بدليل اعالم نوساناتي كه نزديك زمان تعويض هر ميله           ميولي

حقيقـي  شـكل ترسـيم شـده     .باشـند ها قرار ندارند گمراه كننده مي     گيرند و در داخل ميله    مي

تئوري روزانـه و)opening (بازشدنويرچه تصانآ. بايست تمام اطالعات را نمايش دهد مي

ماري اختـراع گرديـده     آطور  ه  بDJIAبراي ميانگين ) دو نوع چارت در حال انتشار     : ترجمه(

هـاي جمـع از قيمـت    بترتيـب ايـن تـصاوير يـك       .باشـد اي نمـي  بازتاب كننده دقيق لحظـه    

ا ارائـه كـرده، و     هاي متفـاوتي ر   تواند رخداد زمان  كند كه مي  ميرا ارائه ) opening(بازشدن

Highها وLowسازدروزانه، در داخل خود رخدادهاي بسيار زياد روزانه را پنهان ميهاي.

ايـن عمـل تـا     . بندي امواج در حقيقت تعيين روند قيمتي بازار سهام اسـت          شيوه دسته بهترين

هيجـان  هـاي سـريع،   مواردي چون حركت  سان است، آست  اكه شمارش امواج شفاف     زماني

هاي كوچـك بكلـي بـا رفتـاري         كه حركت هاي عكس العمل، وقتي   بخصوص در موج  ر،بازا

هـاي كوتـاه    ها در چارت   در اين موارد پيچيده الزم است همه زير موج         .شوندپيچيده ظاهر مي  

ها، بيشتر  حالي يا كم تالطمي بازار بخصوص در اصالح       هر حال در بي   ه  ب. گرددمدت مشاهده 

هاي بلند گونه موارد چارتدر اين. هسته توليد گردندآوج پيچيده و ساختارهاي ماحتمال دارد

ها را نمايش داده و توضيح بهتـري از رونـد تـشكيل             تر فعاليت اغلب موثرتر و متراكم   ترمدت

.كنندالگو، ارائه مي

بـراي  (.بيني استقابل پيشSide Wayهاي بازارزماناصل امواج،يك مطالعه مناسب ازبا

بيني نموديد، پيشكهدرست وقتي)  يك زيگزاگ است2كه موج براي موج چهارم وقتي مثال،

وجود اين، با. سازدميحالي دو موردي است كه تحليلگران را نااميدهر حال پيچيدگي و بي    ه  ب

تاكيد بسياري دارند كه در طـول  بزرگان. ها بخشي از حقيقت بازار هستند بايد پذيرفت كه اين   

استفاده برده و ثمر سخت كوشي خود       توانيد از بازار  راني شما گاهي اوقات مي    مدت چنين دو  
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كـه  هميشه فعال باشد اما عملي نيست پس وقتي       زرو كنيد كه بازار   آتوانيد  شما مي . را بگيريد 

.كنيدكند، شما هم استراحتبازار استراحت مي

رو از ايـن  . باشدمي لگاريتمي هاي نيمه گيري بازار سهام استفاده از چارت     متد درست براي پي   

گذار، درصد سـود يـا      سرمايهمهم براي . باشدهاي درصدي وابسته مي   داستان بازار فقط به پايه    

5000، ده پوينت تا     DJIAبازارزيان است نه عددهاي نقاط حركت در بازار، بعنوان مثال در          

بنـابراين  .  پوينت ندارد  6000پوينت تا   300پوينت اختالف زيادي با دوره درصدي تقويت از         

.تر پذيرفته شده استهاي دوره كوتاهبراي موجاصول كاناليزه كردن، بخوبي با ميزان حسابي

اصول كاناليزه كردن-6-2
هاي روند موازي در مرزهاي بااليي و پاييني از امواج          كرد كه بطور نمونه كانال    اليوت مالحظه 

هـا را بعنـوان پـيش       نآبايست  تحليلگران مي . ستالعمل، اغلب با دقت عجيبي همراه ا      عكس

و كمك در تعيين مقصدهاي موج و تهيه معيار در توسـعه بعـدي از پيـشرفت رونـدها،                   بردن

.نمايندترسيم

 موج را تعيـين     3رين  آخاولين تكنيك كاناليزه كردن براي يك عكس العمل بايد نقاط مراجعه          

كنيم و سپس يك خط     مييكديگر متصل ه   را ب  3 و 1كه موج سه پايان يافت نقاط       وقتي. نمود

اين ساختار يك تخمـين يـا       كنيم،رسم مي 1-6 را لمس نمايد همانند شكل       2موازي كه نقطه    

به اندازه كـافي از نقطـه شـروع         در بيشتر موارد سه موج    . (كند توليد مي  4ارزيابي براي موج    

)نندكگردند و در پايان نقاط پاياني را لمس ميخود دور مي
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Fig 6-1

 خط موازي را لمس نكند شما بايد كانال را براي تخمين حدود مـوج پـنجم                4اگر پايان موج    

هـاي اول و يكديگر متصل كنيد، اگر مـوج ه  را ب4 و 2هاي نخست انتهاي موج. بازسازي كنيد 

درسوم عادي باشند خط موازي بااليي كه از انتهاي موج سوم كشيده شده است دقت بيشتري                 

كه تقريبا اگر موج سوم غير عادي قوي باشد بطوري       . بيني پايان موج پنجم خواهد داشت     پيش

نـشان  ن ممكن است بسيار باال قرار گيرد، تجربـه        آعمودي باشد كشيدن خط موازي از انتهاي        

مفيد است، شود در اين موارد بيشترداده است كه خط موازي كه از انتهاي موج اول كشيده مي

تـصوير  .(بينيـد  مي 1977 تا   1976ه در تصويري از صعود قيمت شمش طال از اگوست           كنانچ

بـاالتر را ترسـيم كنيـد       در برخي موارد، ممكن است خطوط دو نقطه از درجه         )  را ببينيد  6-3

رفتـار مناسـب را   ها وLevelاينVolumeها و مشخصه  مواظب باشيد كه شما شماره موج     

.براي شماره موج كنترل كنيد
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Fig 6-2

Fig 6-3
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جهش رو به باال

و خطوط همگراي يك مثلث قطري، اگر موج پنجم نزديك خط بااليي با             هاي موازي در كانال 

را مالقات يا نزول كوتـاهي  نآن است كه در پايان موج آشود نشانه   روبروVolumeكاهش

)يابدكمي پايينتر از خط بااليي پايان مي: ترجمم.(داشتن خواهدآاز 

ن اسـت كـه     آپنجم نزديك خط بااليي روند افزايش يابد، اين نـشانه           در موج Volumeاگر

.خواندرا جهش رو به باال مينآبااليي وجود دارد كه اليوت امكان عبور از خط

Sideبه باال، يك موج چهارم از درجه كوچكتر ممكن اسـت، رونـد  رونزديك نقطه جهش

Way  نجم را در پايان حركت    موج پ بالفاصله پس ازVolume   به زير خط مـوازي بـشكند .

بوسيله يك جهش رو بـه پـايين تلگرافـي وقـوع خـود را اطـالع           به باال گاهي  هاي رو جهش

2 يا موج    4موج  مده، در آاليوت  اصل امواج  كتاب 4-6شكل  ها همانطور كه در   اين. دهندمي

جهش . گردندتائيد مي فاصله در زير خط   گردند و توسط يك برگشت بال     ها، توليد مي  تايي5از  

اليوت هشدار درسـتي داده     . دهدها در نزول بازار رخ مي     رو به باال همچنين با بعضي مشخصه      

هـا از   رو به بـاال مـوج     بود كه جهش رو به باال از درجه بزرگتري است چون در مدت جهش             

درجـه كـوچكتر گـاهي      يهاكه كانال باشند، بطوري درجه كوچكتر بسختي قابل شناسائي مي     

از جهش رو به باال     هاييمثال. شوندبه باال مختوش مي   اوقات بوسيله موج پنجم در حركت رو      

 نيـز   1-19 و   1-17هاي  شكلتوانيد در ها را مي  نآشوند،  زودي در اين دوره نشان داده مي      ه  ب

.پيدا كنيد

Fig 6-4
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معيارهاي بيشتر-6-3
مقياس

از طرف ديگر،   . ورندآمقياس نيمه لگاريتمي را بوجود مي     موال بيشتر يك  هاي بزرگتر، مع  درجه

 بر روي مقيـاس نيمـه لگـاريتمي تـشكيل           1929-1921بازار  هاي كامال مجازي كه در    كانال

 بر روي مقياس حسابي توليـد گرديـده        1937-1932در بازار   و) را ببينيد 7-6شكل  (گرديد

هاي اليوت صحيح را، فقـط      هاي يك درجه، كانال   د كه موج  دهمينشان) را ببينيد 8-6شكل  (

بـرروي مقيـاس    . نمايـد گردند، توليد مي  روي مقياس مناسب مي   كه طرح ريزي انتخابي   وقتي

كه بـر  كند، در صورتيبيست با سرعت از خط مرزي باال عبور مي   حسابي، بازار صعودي دهه   

گذشته از . مرزي باال دارد كمي از خطبازار صعودي دهه سي افتروي مقياس نيمه لگاريتمي

وري شـبيه  آها دو موج از درجه سيكل هستند كه بصورت شـگفت       اينها،اين تفاوت در كانال   

هـا  نآ)  بار 5بار و   6بترتيب  (سازند،  هاي نزديك قيمتي را مي    چند اليه ها تقريبا نآ.يكديگرند

تفـاوت  . موج گسترده بوده، و قله سومين مـوج، در هـر مـورد پـايينتر اسـت                5هر دو شامل    

.موج استزيربازار صعودي شكل و طول زمان هردوبينضروري ما

Fig 6-7
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Fig 6-8

كنيم كه توانيم براي توضيح ضرورت مقياس نيمه لگاريتمي اشاره به موجي       بيش از همه، ما مي    

اگـر شـخص    . اسي حجم، در مرحله افزايش سرعت قرار گرفته است        با توجه به داليل روانشن    

حـسابي و   هايهاي نقاط اصلي روي مقياس    بتواند كانال موج اليوت فرضي خوبي از خاستگاه       

قابـل  دار چسبيده به امواج بكـشد، يـك سـيگنال قيمتـي           نيمه لگاريتمي بوسيله خطوط شيب    

هـاي، مـوازي روي     از كانال براين سوال بنا. گرددمشاهده و يك طول زمان مشخص، تعيين مي       

هنوز به صورت قطعي حل نگرديـده  رود؟چه انتظاري ميهاي حسابي و نيمه لگاريتمي مقياس

هـر  (هاي موازي در مقيـاس      هر نقطه نزولي مرتب در داخل خط      اگر پيشرفت قيمت در   . است

نظور مشاهده كانال صحيح    مه  توانيد ب نبود شما مي  ) نيمه لگاريتمي ها حسابي يا  كدام از مقياس  

ناليست پيشرو، بايد از هـر دو حالـت         آهاي باال يك    برويد و در موقعيت   بر روي مقياس ديگر   

.استفاده نمايد

)Volume (حجم-6-4
ريـزي  هـا و در طـرح     معامالت بعنوان ابزاري بـراي تـشخيص شـماره مـوج          اليوت از حجم  

 هـر بـازار صـعودي، حجـم معـامالت          او تـشخيص داد كـه در      . نمودها استفاده مي  گسترش

)Volume (  افزايش و كاهش متناسب با سرعت تغيير قيمت دارد و در حالت            تمايل طبيعي به

اغلب كـاهش   . باشداغلب نشاندهنده كاهش فشار معامالت مي     اصالحي، يك كاهش در حجم    
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هاي پنجم معموال در موج  . گيردهمزمان با يك نقطه دو راهي در بازار شكل مي         حجم معامالت 

حجـم  اگـر . هـاي سـوم باشـد     مايل است كه كمتر از موج     از درجه كوچكتر، حجم معامالت    

سـت كـه در      ا نآدر يك پيشروي موج پنجم از درجه كوچكتر مساوي يا بزرگتـر از            معامالت

.روداغلب انتظار مـي   كه اين نتيجه  رخ داده است  موج سوم بوده، يك گسترش در موج پنجم       

هشدار جدي از   مساله  ن  ايولين و سومين موج از نظر طول مساوي هستند،        در هر صورت اگر ا    

درجـه اصـلي و   در يك . باشندست كه موج سوم و پنجم هر دو گسترش مي          ا هاي نادري زمان

رشـد در تعـداد شـركت    در پيشروي موج پنجم، فقط بدليل طول مدت طبيعـي  بزرگتر، حجم 

اليوت در حقيقت ايـن اسـت       نكته مورد نظر  . دكننده در بازار صعودي، گرايش به افزايش دار       

باالتر از درجه اصلي تمايل بـه حركـت         در نقطه پاياني از بازار صعودي،     كه، حجم معامالت  

زودي بحث خواهد شد، حجم معـامالت      ه  بدر پايان، بطوري كه   . افزايشي در تمام مدت است    

در قلـه مـوج پـنجم، انجـام      به بـاال    هاي جهش رو  هايي را در نقطه   اغلب بطور خالصه تثبيت   

مجرد فرصت مناسب،   ه  ب. (پايان يك مثلث قطري باشد    دهد، چه در يك خط كانال روند يا       مي

كه وقتي يك مثلـث قطـري مـوج    اتفاق بيافتند، بطوري  توانند بطور همزمان  گونه نقاط مي  اين

رجـه  يابد شـامل حركـت قيمـت از يـك د          كانال پايان مي  پنجم، درست باالي خط موازي از     

نكتـه قـابل تـوجـه است، ما تفسيرهاي ديگـري از حجــم بعــالوه اين چنـد) بزرگتر باشد

.جاهاي مختلف اين دوره ارائه خواهيم نمودرا درمعـــامالت

نگاه درست

 مـوج   5اگر چه هر    . بايد توسط توضيحات داده شده تائيد گردد      رفته پيدايش يك موج   رويهم

تصوير (بندي گردد،باشد، عنوانAن موجآر موج يموج كه اولين زسهتواند در يك   متوالي مي 

بـسيار   سيستم اليوت چنين تغييراتـي مجـاز بـود         دراگر  . اما انجام اين كار اشتباه است      )6-9

5يابد، بايد در  پايان1 در باالي موج 4 بلند با يك موج 3اگر يك موج . گرديدسيب پذير ميآ

باشد، مـوج  سه موج مي  در اين فرضيه شامل   Aنظر به اينكه موج   . بندي گردد موج متوالي رده  

Bبايد نزولي در حدود شروع موج     ميA    ست، داشـته باشـد     امسطح  ، همانطور كه در اصالح

موج معيار رده بنـدي     كه شمارش داخل يك   هنگامي. كه واضح است اين اتفاق نيافتاده است      

.باشدصحيح ميبراي شمارش داخلي اغلب بهترين معيار ن است، شكل كلي درست،آ
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Fig 6-9

بخـش  شود، ما زمينه دور آن را در      نگاه درست به يك موج بوسيله تمامي مالحظات ديكته مي         

كـه،  زموده شديم، اين اجـازه خيلـي خطرنـاك را خـواهيم داشـت             آهرگاه كار   . اوليه داشتيم 

متجـانس  واجي كه بازتـاب غيـر     درگيري حساسي را با بازار، براي اجازه پذيرفتن شمارش ام         

را مختـصري   اصـل امـواج   موج ارتباطي، يا در اساس فقط الگوهـاي نـاقص كـه الگوهـاي             

.اند، داشته باشيمكشيده
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درس هفتم

اخالق موج-7-1

ن در فرمولـه  آو بيشترين سـود  . اصل امواج است قابل توجه از  ايده اخالق موج يك گسترش    

.خصص تحليل استاندارد نيز مهمتر استاز تست كه اسازي رفتار انسانها

ست كه بر انعكاس روانشناسي جمعي  انشدني  جزء جدا اخالق هر موج در تسلسل اليوت يك      

از بدبيني تا خوش بيني است و تمايل به يـك عقـب       اين تغيير حس توده مردم    .كندداللت مي 

هـاي شـبيه و     و وضـعيت  در زماني ديگر كه توليد نقاط       نشيني در شبه مسيري و يا ادامه دادن       

هـاي سـوپر سـيكل و      اخالق در هر نوع موج، حتي در درجه       . نمايدقرينه در ساختار موج مي    

subminuette بيني غلط برحـذر  ها نه تنها تحليلگر را از پيشخصوصيتوجود دارد كه اين

گر هاي دي رساند كه در شمارش   محل حضور بعدي موج ياري مي     دارد بلكه او را در تعيين     مي

گاه كه بعضي امـواج قابـل       نآاين موضوع   . گرديده است تفسير غلط مي  نامعلوم بوده يا باعث   

طبق قوانين اليوت به چند گونه قابل شماره گذاري هستند بـسيار بـا ارزش               شناسائي نيستند يا  

مده است اگر تحليلگر مشخصه يك موج تنها راآ2-7 و 1-7گونه كه در شكل همان.باشدمي

.هاي پيچيده بسياري را تعبير و تفسير نمايدتواند نمونهاغلب او ميبدهدتشخيص 
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Fig 7-1

اخالق موج-7-2
ها نآتوان گفت كه    هاي شماره يك مي   موجبعنوان ديد كلي، راجع به نيمه اول      -هاي اول موج

در اصالح در مقايسه با كاهش روند      . گردند اصالح مي  2بنيان موج بوده و بسختي توسط موج        

تـر بـوده و     و اولين موج از نظر تكنيكي برجسته      كندقبلي اين موج روند را تجديد سازمان مي       

وجود خواهد داشت تـا بـازار را        Sellبحد كافي . افزايشي را در حجم و طول خواهد داشت       

معامالت خود سـود دريافـت كننـد و بنـوعي ديگـر             گران از مجبور به اصالح كرده و معامله     

قيمتي بازار نسبت به پايه اصالح قبلـي بـسمت بـاال            هاي اول پايه   موج ٪50 گفت كه    توانمي

 يك فـشردگي در  1962واماندگي در نزول و در سال       يك 1949كه در   چنان. دهندحركت مي 
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هاي ها موج در تمام اين شروع   . نيز تكرار شده است   1974 و 1962بينيم، در هر دو سال      ن مي آ

.اندتعديل گريدهفقط كمياول پر حركت بوده و 

از زمان پيشرفت موج اول براي تصحيح خـود         هاي دوم زماني بيش   اغلب موج -هاي دوم موج

فول موج  اكه در طول    خريد خوب است بطوري   هاياين بويژه براي زمان   . نياز خواهند داشت  

كه بـازار نزولـي   شوند د ميعگران كامال متقامعاملهدر اين نقطه . كنددوم تضميني را ايجاد مي    

 يك كاهش در فشار نزولـي       ،ثباتيكه حجم پايين و بي    موقعيهاي دوم، موج. برخواهد گشت 

اي را توليـد    و نقـاط فـروش تائيـد نـشده        Dowفروش تئـوري  اغلب نقاط دهد،را نشان مي  

.كنندمي

 و  ها قـوي و وسـيع بـوده       نآبسيار عجيب هستند،    هاي سوم در نگاه اول    موج-هاي سوم موج

هـاي مطلـوب بـصورت اعتمـاد        قطـع، فانـدامنتال   بطور. ن غير قابل ترديد است    آحركت در   

ها را توليـد    بيشترين حجم و بزرگترين حركت    هاي سوم معموال موج . شوندبرانگيزي ظاهر مي  

 سـه   زموج سوم ا  در  و اين بديهي است كه      . باشندكنند و اغلب يك موج گسترش يافته مي       مي

ها خواهد بود، چنين نقاطي هميشه توليـد كننـده   موج نقطه مقاومت از سري   ترينثباتموج بي 

پهناي استثنائي، با تائيد روند حركت قيمـت توسـط          ها حجم و  ها، گسترش ها، شكاف شكست

اي، ور ساعتي، روزانه، هفتـه    آدرجه موج، معامالت سود   ها بسته به  اين. باشندميDowتئوري

توان گفت تمام حركت بـازار در      بصورت مجازي مي  . كنند توليد مي  بازارماهيانه، ساالنه را در   

هـا را در    از سه موج ارزشمندترين سرنخ    bهايافتد، عالوه بر اخالق موج    موج سوم اتفاق مي   

.كه بسيار واضح هستنددهند بطوريبدست ميشمارش موج

11در درس   (تند  بينـي هـس   و فرم قابـل پـيش     هاي چهارم از نظر عمق    موج-هاي چهارم موج

SideWayشوند، اغلـب حركـت  محدود ميزيرا در حركت توسط موج دوم قبلي ). بينيممي

روند سـهام مـاكزيممي را سـاخته و رونـد     . كنندندارند و پايه حركت موج پنجم را توليد مي      

حركت از موج سوم را ساخته است، ايـن         كه مقاومت قبلي يك   كند تا وقتي  غاز مي آنزولي را   

عالئم ظريـف ضـعف در مـوج پـنجم را توليـد             اي از عدم تائيد و     اوليه در بازار مرحله    نزول

.كندمي
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هاي سـوم پويـا بـوده و عـرض          بازار كمتر از موج   هاي پنجم در  هميشه موج -هاي پنجم موج

گرچه، . دهندحداكثر سرعت تغييرات قيمت را نشان مي      تر از هستهآها  نآكمتري دارند، معموال    

سرعت تغييرات قيمت در موج سوم از پنج موج گـسترش،            پنجم يك گسترش باشد،    اگر موج 

هاي اصالحي متوالي، از درجـه      بطور مشابه، براي حجم موج    . تواند از موج سوم فراتر برود     مي

پنجم يك گسترش باشـد معمـوال در درجـات كـوچكتر از درجـه     سيكل يا بزرگتر، اگر موج    

Primaryتدافافزايش حجم اتفاق مي.

مـورد توجـه   به بيان ديگر، كاهش حجم بعنوان يك قانون در موج پنجم نسبت به موج سـوم،         

.گيردقرار مي

) انفجار: ترجمه. (گويندميBlowoffsكاران بازار انتهاي يك روند بلند را      بعضي اوقات تازه  

 اگـر يـك   حتـي . يك شتاب باال در اوج قيمت وجود ندارد       اي در بازار سهام از    اما هيچ سابقه  

پنجم گسترش از موج پنجم، نيز فاقد چنين شتابي خواهد          موج پنجم گسترش يافته باشد، موج     

بينانه خواهد بود و با وجـود        ساخت يك ماكزيمم خوش    هاي پنجم، در طي پيشرفت موج   . بود

.خواهد شديك محدوديت در طول حركت نمايان

در پايـان   Dowبازاربراي مثال حركت  . كندهرگز، حركت بازار محدوده قبلي را اصالح نمي       

وريل، آيك اصالح در موقع با اينكه يك موج حركت توسطنآاما .  غير منتظره بود1976سال 

تضاد، كمترين نفـوذ را روي  كه بدليل. ژوالي و سپتامبر اصالح گرديد، غير منتظره قلمداد شد        

سهم بجز بررسي خود سـهم      هر  در بازار سهام  : ترجمم(هاي ثانويه و خط كلي داشت       شاخص

).شودهاي خود نيز بررسي ميهاي خود و زير گروهدر بين هم گروه

تواننـد سـرويس    هاي پنجم مـي   توان گفت، موج  هاي مفيد موج پنجم مي    بعنوان مثال از بررسي   

از . كاهش را داشته باشند   كه كمترين درصد  نآبيني بازار را تا دو هفته ارائه نمايند بدون          پيش

.اندرا نساختهبينيهاي پنجم حداكثر پيش از موج٪4,5بق ثبت شده تنها سوا
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ال اخالق موجايده-7-3

Fig 7-2

گـذاري متقاعـد شـده    بازارهاي نزولي، جهان سرمايهAهايعموما در طي موج   -Aهايموج

هايي با الگوهـاي    با وجود تقدم حقيقي تكنيكالي شكست     هاي بلند خريد  است، كه عموما موج   

Bهمين زمينه را توليد كـرده كـه بوسـيله مـوج           Aموج.كنندمخصوص به خود را توليد مي     

.گرددگيري ميپي

نـشاندهنده يـك   Aست، و يك سه موج   ا Bعالمت يك زيگزاگ براي موج    Aموجيك پنج 

.باشدميBمثلث براي موجمسطح يا

تواننـد  هستند كه مـي   ... هاي ابلحانه و    ها بازي نآ. غير موثق هستند  Bهايموج-Bهايموج

اندازنـد و  ها اغلب شما را در يك بازار ضعيف گير مـي نآبيندازند،  توانايي ذهني شما را بدام    

از نظر تكنيكـال   )  گفته خواهد شد   28در درس   Dowتوسط تئوري : ترجمم(گردندتائيد نمي 

.شوندمحكوم ميCندرتا قوي بوده و سرانجام به اصالح توسط موج
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Bساني به خود بگويد در اين موج فقط بعضي اشكاالت وجـود دارد، مـوج               آ اگر تحليلگر به  

هاي توسعه يافتـه، هـر دو       در مثلث DوXهايموج. شودقمار محسوب مي  براي او فقط يك   

انـد بـراي   مـده آهمين چند مثال كه در زير       . بوده و همين مشخصه را دارند     هاي اصالحي موج

:كافي هستندروشن شدن موضوع

1932 تا 1929هاي سال A-B-Cهايدر بين موجB يك موج1930اصالح رو به باالي سال   

ورم روند آاند، من بياد ميبسياري اين بازار صعودي را ديده. ساختبود كه يك زيگزاگ را مي

پوزيـشن فـروش   ن همه در اكتبـر   آ بر عكس شد و پس از        1929بازار خيلي سريع در دسامبر      

) بـاالتر از قبـل     (رامي، اما جلوتر در ژانويه و فوريه حركـت بـسمت بـاال            آچه زمان   . گرفتند

كنم كه همه بطور نميمن فراموش.... تعويض گرديد، من وحشتزده و غرق در ضرر شده بودم    

از يـا بيـشتر     ) نيمه لگاريتمي در مقياس : ترجمم( درصد   66عادي انتظار داشتند كه حتي بازار       

ي رونـدها فـوق     همه. كرداعالم مي تقريبا همه چيز يك بازار صعودي جديد      .  نزول كند  1929

.را ساخت1929العاده صعودي بود و ماكزيممي بيش از ماكزيمم 

بـازار نزديـك    در نقطه باالي  . يك اصالح مسطح بود    (c)-(b)-(a)صعود موج 1961-1962

بحـال نيـز ديـده      زمان ديده نشده بود و تا     نآ تا   اي بود كه  سابقه سهام داراي فروش بي    1962

. ديده شده بود1959ن در سه موج آباالترين تجمع قبل از . نشده است

بود احـساسات  Cycleدر يك الگوي اصالحي از درجه     B در موج  1988 تا   1966صعود از   

بـاال  اعدهقها بصورت باال رفتن موشك بينآن جمع شده بود و قيمت آعمومي به ارزان بودن   

Dowسـهام صـنعت   . هاي اول و سوم بودند    از موج بعداصل امواج ها اساسا در  نآ. رفتمي

هـاي جديـدي را در      نمـود و سـرانجام مـاكزيمم      اي در باال رفتن تالش مي     قاعدهبصورت بي 

هر سهام بصورت خود سهم، در گـروه و در          : ترجمم (هاي ثانويه نتوانست توليد نمايد    شاخص

.)شودبررسي ميهاي خودها يا زير مجموعهزير شاخص

را در  باال رفت و يـك مـاكزيمم      ) هاي امريكا يكي از سهام  : ترجمم( ميانگين ترابري    1977در  

خطـوط  : گـردد تائيد نمـي Dowتوليد نمود، اما متاسفانه اين مورد توسط تئوري   Bيك موج 

هاي حمل و   ريلنمود تنها عمل مي كندي  ه  ب) هاي امريكا يكي از سهام  : ترجمم(هوائي و زميني    

بسيار ضـعيف   بدين سان تحرك شاخص   . نقل زغال سنگ بعنوان بخشي از عملكرد انرژي بود        

.نمايدتائيد مي عموما تحرك خوب يك موج عكس العمل، اصالحي نبودن موج رانمود،مي
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 يك كاهش حجم تريا پاييناز درجه ميانيBهايدهد، موجچنانكه معموال مشاهدات نشان مي

توانـد بـازار را صـعودي       دهند كه مـي   را نشان مي  Primeryاز درجه Bهاينسبت به موج  

.باشدنموده و معموال نشان دهنده مشاركت گسترده عمومي مي

ها سومين موج بوده و بيشتر خاصيت نآكننده هستند،تعديلCهايمعموال موج-Cهايموج

. زمان كاهشي هستند و هيچ قانون پنهاني در خـود ندارنـد            مدت هانآ. هاي سوم را دارند   موج

وسـيع و سـمج     Cهـاي باشند، اما موج  ور مي آترس  BوAهايهاي اشتباه در موج   برداشت

.بودندCهايموج1962 و1932-1930براي مثال . هستند

در Cيهـا مـوج . بندي نمود ردهCهايتوان بعنوان موج   را مي  1974-1973و  1969-1970

تواند با شروع يك پويايي است و ميهاي رو به باال در يك بازار نزولي بزرگ، تنها يكاصالح

براي نمونه در . افتديك پنج موج اتفاق ميموج رو به باال اشتباه گردد، بخصوص زماني كه در         

.)را ببينيد5-4شكل .(معكوس شده بوداز يك اصالح گستردهC يك موج1973اكتبر 

ايـن  . گسترده با يك افزايش حجم همراه هستند      هايدر مثلث Dهاياغلب موج -Dهايجمو

هاي گسترده دورگه هستند و بخشي از اصالح        مثلثدرDهايرسد چون موج  بنظر درست مي  

Cهـاي در ادامه مـوج   Dهايموج. دارا هستند هاي اول را  بوده و بخشي از خصوصيات موج     

هـاي اصـالح،   در مدت پيـشرفت مـوج     Dهايموج. كنندا پيروي نمي  ها ر نآبوده ولي كامال    

در يـك مـوج     D مـوج  1973 تـا    1970از  صعود. باشندگمراه كننده مي  Bهايهمچون موج 

ست كه منعكس كننده نظر تمام       ا ن آ بيني خوب يك پيش . باشدميCycleاز درجه IVبزرگ

همچنـين  . ماننـد موفق بوده و بقيه جا مي     ٪50گذاران باشد و در بسياري از موارد تنها         سرمايه

 معامله گران ٪50زود به اوج خود رسيد اما  خيلي1972يك مثال واقعي سهام ترابري در سال       

واشنگتن در توهم براي رفاه خيالي قبـل از انتخابـات   و يا. اين ماكزيمم چند گانه را نپذيرفتند   

.بودB براي ايجاد يك موجتوصيف مناسبگونه اين يكايجاد تورم نمود بدين

كـه  نآباشند بدون   شوند و بيشتر پيرو بازار مي     ظاهر مي هادر مثلث Eهايموج-Eهايموج

ها تقريبـا   نآهميشه  . پس از يك روند صعودي توليد نمايند      تخطي كرده و يك روند نزولي را      
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يك شكست كاذب در    Eهايشوند، كه در تلفيق با گرايش موج      توسط اخبار قويا همراهي مي    

ها براي نآن لحظه تشديد شود كه آشوند نزول بازار در باعث مي مرزهاي مثلث ايجاد نموده و    

پايـان دهنـده    Eهـاي بدين گونه، مـوج   . گردندماده مي آمخالف  حركت قابل توجه در جهت    

.باشندهاي پنجم ميو از نظر رفتار شبيه موج) هامثلثدر: ترجمم(ها بوده موج

هاي موجتمايل-7-4
اگـر  . در اينجا اجتناب ناپذير است    ) هاتمايل موج : ترجمم(ها  گرايش موج بحث در خصوص  

هـا  نآالزامـي نبودنـشان هرگـز از اسـتفاده          . راهنمائي كننده هستند اما قانون نيستند     هانآچه  

راMinorنمودار ساعتي، چهار موج اول از درجـه    . را ببينيد 3-7براي مثال شكل    . كاهدنمي

.دهد نشان مي1978در پايان مارس DJIAدر حركت

 الگوهـاي   ،هـا  طول مـوج   :باشدبه پايان بترتيب زير مي    هاي اليوت از شروع   روند درسي موج  

هـا  ها توسط گسترش   ادامه موج  ،ها و معيارها   شباهت ،هاي روند كانال،)نشان داده نشده  (حجم  

بينيقوانين پيشو 

روي زمـان رسـم   هاي چهارم از سري اعداد فيبوناچي كه بـر  كامل موج براي شمارش داخلي    

كـامال توضـيح داده     در بحت بعدي فيبوها، فيبوهـاي زمـان       : ترجمم (.شود، استفاده كرديم  مي

.) كنـد پـيش بينـي مـي     كه فيبوي زماني، زمان رسـيدن بـازار را        نآخواهند شد، ولي مختصر     

1978 تا   1976از  618/0 ممكن را با يك كاهش     914هاي فيبوناچي يك هدف معقول با       رابطه

.عالمت گذاري نموديم

Fig 7-3
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بـدون احتمـال   ها علم بازار بسيار دقيق ونآوريم، كه بدون آاين چند استثناء از معيارها را مي      

توانيد گذرانيد، مي كه شما دانش معيارهاي اليوت ويو در ساختارهاي موج را مي          نآبا  . بودمي

همان نسبت ه عملكرد بازار را بتوانيددر حقيقت شما مي. هايتان مطمئن گرديدشمارش موجاز 

همچنـان  . بيني كنيـد  بوسيله شمارش امواج پيش   ها را تائيد كنيد   شمارش موج دقتي كه بتوانيد  

momentumتحليل سنتي بـازار را همچـون      هاي بسيار زيادي از   معيارهاي اليوت ويو جنبه   

تحليل اكنون  نتيجه  در  . نماييدگران را تائيد مي   و يا احساسات معامله   ) هاي بازار شتاب: ترجمم(

كند حركات بازار را در سـاختار اليـوت ويـو           كمك مي واست  تخصصي سنتي افزايش يافته     

.گردداين ابزارها توصيه ميدر پايان استفاده از. ببينيدتردقيق

هاشنايي با پايه آ-7-5
تواند تحليل اليوت ويـو     گير مي مده يك دانشجوي فعال و پي     آ15 تا   1هاي  در درس چهنآبا  

تـالش  كنند و هر كسي كه قبل از      نهايي كه از مطالعه دقيق غفلت مي      آماهرانه انجام دهد و     را

.بخواهد چنين ابزار دقيقي را داشته باشد بهتر است منصرف شود

كـه سـعي كنيـد تمـامي        نآه بـوده و     يادگيري مطالعه بر روي چارت يك ساعت      بهترين روش 

ها به ذهـن و     رفته رفته مقياس  . بيني كنيد را در ذهن داشته و وقايع را پيش       الگوهاي اليوت ويو  

) هايتـان بينـي پـيش : ترجمم(بينيد  چه در چارت مي   نآشنا شده و در ادامه شما از         آ چشم شما 

حركت و الگوها، معيارها    F12توانيد بر روي چارت با كليد     مي: ترجمم.(خواهيد نمود حيرت

هاي گفته شده را بر روي چـارت تعقيـب كنيـد، نگـران نباشـيد بـسيار سـريع                   بينييا پيش و

.شودشنا ميآچشمانتان 

امـواج  گران بايد با شمارش صـحيح     بخاطر داشته باشيد اين نكته مهم است كه تاكتيك معامله         

بينـي  در پـيش   گزينه فـوق العـاده مفيـد       توانداحتماالت گوناگون مي  علم  داشتن  . همراه باشد 

كه نآحال . تطبيق دهيدنآها را سريعا در نظر گرفته و چهارچوب بازار را با نآ. حوادث باشد

ورود و خـروج بـازار دارا       هاي قوانين و اطالعات امواج از ارزش زيـادي در نقطـه           استحكام

ازار فرياد بزند حاال چه كاري انجام       باگر با انعطاف پذيري در پذيرفتن الگوها بخواهيم       . هستند

.دهد، غير ممكن استمي
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ماند هر چند نامحتمل بنظر برسد بايـد  ها را حذف كنيد هر چه باقي مي       كه شما ناممكن  موقعي

.حقيقت داشته باشد

ايـن  . گويـد مي... دكتر واتسون همراه ثابت شرلوك هلمز با فصاحت كالم در           گونه كه همان

بهترين شيوه استدالل قياسي    . كنندا براي كساني است كه با اليوت كار مي        سآمعجزه  يك جمله 

نآتواند اسـتنتاج كنـد   دهند، شخص ميچه قوانين اليوت اجازه نمي   نآ بوسيله شناختن    .است

هـا،  ها،تناوببا تائيد تمامي قوانين بسط    . ترين چيزها براي اتفاقات بازار است     مانده محتمل چه

ها را در نگاه اول     امكانناليست يك انبوه هولناك از    آها و بقيه چيزها،      حجم هاي تودرتو، كانال

اعالم يك سيگنال اجتناب ناپـذير  ها، كارها و ندرتامتاسفانه زيادي شيوه. پيش رو خواهيد ديد   

بهترين شيوه در اليوت بـوده و بعنـوان   هر حال، در اين نوع تفكر، اساسا شيوه حذف       ه  ب. است

.باشدميالبته اين كار تفريح. گردداد مييك اساس پيشنه

: سـازي كنيـد  دوبـاره ن راآبينيـد،   يك مثال از چنين قياسـي را مـي         4-7كه در شكل    بطوري

.)كنيدهمين كار را روي چارت دوباره سازي نموده و تمرين: ترجمم(

Fig 7-4

مـرزي بـازار هـيچ    ها و خطـوط  بدون برچسب موج.  شروع شد1976فعاليت قيمت از نوامبر     

حال از خود بپرسيد،  . شودمعني ساختار روشن مي   بعنوان راهنما، اصل امواج ندارد اما با  فرمي

ن زمان را آبيني كنيم؟ اكنون تحليل روبرت پركتر در        چگونه ممكن است حركت بعدي را پيش      

.بينيمبيني شخصي براي مري لينچ است را ميپپيشكه خالصه يك گزارش از يك نامه

چـارت  شما عقيده فعلي مرا در خط روند نمودار ضميمه پيدا خواهيد كرد، اگر چه من از يك        

1975اكتبـر   من معتقدم سومين موج اصلي در     . امساعتي براي دريافت اين نتايج استفاده كرده      
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درجه متوسط از   اگر چه هنوز اين دوره كامل نشده است و پنجمين موج از           شروع خواهد شد،  

معتقـدم كـه از     كه مـن  نآاول و مهمترين    . ي در حال حاضر در حال تشكيل است       درجه اصل 

و فقـط  . مـوج نـه   براي سه موج خيلي زياد است، ولي براي پـنج 1976 تا مارس   1975اكتبر  

سـاخت  هر حـال  ه  ب. تواند يك پنج موج را كامل كند      ميMayهم11امكان يك شكست در     

45/956 تا زماني كه اولين حركت رو به پايين بـه   كندادامه يك امكان شكست مرا راضي نمي      

. سـازد ن را يـك مـسطح مـي      آشـكارا   آبرسد يك پنج موج خواهد بود و ساختن نزول بعدي           

ايـن مـوج   . ايـم  مارس در يك موج اصالح چهارم بـوده        24كنم كه ما از     بنابراين من فكر مي   

كنـد كـه فقـط در   مـاده مـي  آاصالحي كامال الزامات را براي تشكيل يك مثلث توسعه يافتـه            

اين مسئله بطور عجيبي دقيق است، هدف نزولي توسط ضرب         . تواند باشد هاي چهارم مي  موج

.مده استآ بدست 82/89 در نقطه 618/1 در 51/55)  ژوئن7 مارس تا 24(كاهشي 

مده و نقطهآ بدست 96/1011در Intermediate از درست باال در سومين موج 82/89نقطه  

. مدآبدست   نوامبر 11در  ) 62/920پايين واقعي   ( در هفته گذشته اتفاق افتاده بود        922ز  پايين ا 

نمود و مـوج    زنم كه موج پنجم از درجه مياني برگشت به باالي جديد خواهد           حال حدس مي  

بيـنم، در   اليـوت مـي   اي كه من در اين تغييرات     تنها مسئله . نمايدرا كامل مي  Primaryسوم

درجه كـوچكتر وجـود     وت، موج چهارم كاهشي در باالي موج چهارم قبلي از         پيشنهادهاي الي 

پايين شكـسته خواهـد   هم فوريه كه دوره رو به   17 در   57/950 در اين صورت     خواهد داشت، 

برگـشتي متقـارن   شكل گيري يـك مثلـث  . هر حال يافتم كه اين حكم ثابت نيسته  من ب . شد

چنانچه يك  . شدقسمت مثلث، ادامه داده خواهد    ترين  توسط يك جريان نزديك پهناي گسترده     

بعـدي در    عبور كـرده و پـايين بيايـد مقـصد خـط رونـد              1030-1020حركت بتواند كه از     

مـوج گـرايش    هاي سوم، اول و پنجمين زير      در مدت موج   همچنين،.  خواهد بود  1090-1100

.دارند از نظر زمان و بزرگي همانند باشند

 در طي دوماه انجـام گرفـت، ايـن          ٪10يك حركت   ) 1975دسامبر  اكتبر تا (پس از موج اول     

1977پوشش داده و در نقطه باالي ژانويـه         ) 1030-1020(را   پوينت 100پنجمين موج حدود    

.شروع گرديديك روند نزول در بازار

اكنون كه موضوع روشن شد بقيه چارت را ببينيد و دقت كنيد چگونه اين معيارها در تخمـين                 

.كنند احتمالي بازار كمك ميزدن مسير
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ايـن اولـين راهـي      . موزش عالي براي دختران است     آ رقص يك : يكبار كريستوفر مارلي گفت   

كـه او   نآخواهد انجام بدهـد، قبـل از        مرد چه مي  ها ياد بگيرند حدس بزنند يك     نآاست كه   

ـ دهد كه مسير  موزش مي آتحليلگر را   اصل امواج همان گونه ه  ب. انجام بدهد  الي بـازار را    احتم

. تشخيص بدهدكه بازار انجام دهد،نآقبل از 

اين هميشه با شماست، درست مانند يك. موزش اليوت را خواهيد داشتآپس از اين شما يك 

نقطه، همچنين در اين. موزد يك دوچرخه را براند و هرگز فراموش نخواهد كرد    آاي كه مي  بچه

شـما  كه در نآمهمتر  .  خيلي سخت نخواهد بود    نآيك تجربه زيبا و جذاب خواهيد داشت و         

اليـوت  دانيـد كـه  در جايي كه شما در بازار هستيد شما مي        يك احساس اعتماد ايجاد كرده و     

مـاده كنـد و      آ تواند شما را از نظر روحي براي، طبيعت متغيير اجتناب ناپذير حركت قيمت            مي

ايـد و هميـشه      كامال تمرين كـرده    كه شما در مورد اشتباهات تحليل     شما راحت هستيد از اين    

.دانيد برنامه ريزي امروز بازار خط مشي بسوي فرداستمي

كاربرد عملي-7-6
مهمتـرين  . نظير است بيبازار قبل از موقع ارائه كند     كه يك ديد كلي از    در صورتي اصل موج 

اغلـب  اصل موج ن است كه  آگذاري  سرمايههايمسئله براي اشخاص، مديران سهام و شركت      

رونـدها  دهد، هارموني زندگي، با اين    از اتفاق افتادن پيشرفت يا برگشت بازار را نشان مي         قبل

.تواند موفقيت يا شكست در امور مالي را بسازدمي

ن چيـزي   آتمـام   امـواج اصل. كنندبسياري از تحليلگران بدان دقت نمي     به رغم اين حقيقت،   

يـك نظـم در تحليـل تكنيكـي         ن است، آست كه در    ايد يا تمام سودي ا    است كه مطالعه كرده   

باشيد، يكـي از سـخت تـرين        ن نداشته آبولتون عادت داشت بگويد كه اگر اعتقادي به         . است

.ن هستيدآچيزهاست كه او ديده است مجبور به يادگرفتن 

در ايـن  . هايش كه او بدنبال ديگـري بـوده اسـت   بينيد در تحليلاگر او اعتقاد نداشته باشد مي    

ارزشـي بـراي    يابد، تحليل ذهني بسيار خطرناك بوده و هيچ       حظه شمارش او داليل ذهني مي     ل

.تحليل بازار ندارد

ينـده ممكـن    آعملي از تشخيص نسبي از مسيرهاي       يك مفهوم كند،ارائه مي اصل امواج چهنآ

. ستندهقابل پذيرش اصل امواج موج يا بيشتر توسط   معموال در هر زمان تعداد دو     . بازار است 
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عمومـا در يـك تنـاوب قابـل قبـول،           . هاي قابل قبول هستند   قوانين، تعيين كننده تعداد مينيمم    

بايـد  تحليلگـران شايـسته     . گزينـد بر مي ناليست يك تغيير برتر را از معيارهاي اصلي و غيره         آ

در را بطور عملي و احتماالت ممكن را براي نتايج گوناگون اصل امواجقوانين و معيارهايي از

هيچ ه  ب. تواند توضيح دقيقي ارائه نمايد    بندي معموال مي  دسته. نمايندبندي  هاي دقيق درجه  زمان

 همانند اطمينان به نتيجـه      احتمال يك حركت،  وجه فرض نكنيد، در هر صورت اطمينان درباره       

. شناسد كه بازار قصد دارد چه كـاري انجـام دهـد   خر شرح كلي تحليلگر دقيقا مي   آدر  . است

بپذيرد كه حتي يك شيوه با تمام قدرت شناسائي خود گاهي اوقات خطـا          شخص بايد بداند و   

ن است كه رفتار بازار را بهتـر از         آاست كه در كل يك پرفرمنس خوب        بديهي. خواهد داشت 

.بيني نمايدها پيشبقيه شيوه

بعنوان . هستيدكه در اشتباه    اغلب در كاربرد اليوت، ممكن است شما پول بسازيد حتي موقعي          

ايد اهميت اصلي دارد، شما ممكن غير مهم كه شما به اشتباه فكر كرده       Lowمثال، پس از يك   

حركت بسمت يـك   كه بازار در  است كه يك سطح باالتر در بازار را در نظر بگيريد در حالي            

Low     جديد است، حتما يك سه موجLow         از الزامـات   غير مهم را ادامـه خواهـد داد، كـه

اصالحي خواهد  كند يك افزايش  كه يك سه موج حركت مي     باشد، زماني ال پنج نيز مي   سيگن

كنـد كـه    كمـك مـي   افتد اغلـب  چه پس از تنظيم نقطه اتفاق افتاده مي       نآبدين گونه،   . داشت

.وضعيت در پايين يا باال، خطر رفع گردد

. هاي اسـتثنائي را دارد    هنوز پيشنهاد امواجاصلكند،حتي اگر بازار خروج خوبي را ارائه نمي       

د، راه خوبي بـراي تغييـر   نفاندامنتال يا تكنيكال يا تركيبي باشهاي ديگر بازار، اگر بيشتر تحليل 

يافته را بـراي حالـت      برعكس، يك روش عملي ساخت    اصل امواج . كنندعقيده شما ارائه نمي   

.نمايدان ارائه ميتعوض شدن عقيده

كـه  گـردد   مشخص مي نمايد،   روي الگوهاي قيمت بررسي مي     را بر هاكه اليوت موج  از زماني 

ناليـست خـود را     آاگر بازار تغيير جهت دهـد،     . ايجاد شده است يا نه    يك الگو پس از تكميل      

.تنظيم خواهد كرد

بازار در جهت تكميل يك الگو نتيجه اشتباهي را به بار بياورد و هر خطري را براياگر حركت

توانند كنند مياستفاده مياصل موجگران كه ازمعامله. شود جبران مي  ورد فورا آود  جسرمايه بو 

مدي را با يـك تغييـر دوم يـا شـمارش            آماده ساخته تا هرگونه پي    آنظر روحي   را از خودشان
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است، پشتباني مداوم از شمارش     يك تمرين در احتماالت   اصل موج نمايند زيرا متفاوت بروز 

اگر اسبتان شما را انـداخت،      . استنآگذاري با   از سرمايه ها يك قسمت ضروري     متناوب موج 

.شود از باالي بعدي فرود بيائيديه ميصتو

البته، در بسياري اوقات، با وجود يك تحليل دقيق، ممكن است ايـن سـوال پـيش بيايـد كـه                    

نجا آكه  . گردد يا ممكن است يك درجه شناسائي شود؟       چگونه يك حركت بزرگ شمارش مي     

گفته ديگر  ه  ناليست بايد صبر كند تا از شمارش خودش مطمئن شده يا ب           آ نيست،   واضحتفسير

هـاي  تقريبـا هميـشه حركـت     . كنداي كه بولتون پيشنهاد مي    بگونه. خود را واضح نمايد   مسئله

ها در الگو از يك درجه بزرگتـر شناسـائي    نآهاي قبلي بوسيله موقعيت     از وضعيت موج  بعدي

اي بعدي در تصوير بازار شناسائي شدند، تقريبا احتمـال اينكـه يـك             هكه موج وقتي. گرددمي

. است٪100انگيز بتواند اتفاق بيافتد تقريبا نقطه عطف و هيجان

كاربرد عملي-7-7
تنها روش تحليـل اسـت      امواجاصلاما. حدكافي بيادماندني است  ه  پيوسته ب توانائي تشخيص 

هاي خـاص هـستند و      راهنمائيموارد  اين  خيلي از . ستبيني را تهيه نموده ا    كه معيارهاي پيش  

ن الگوها يـك هندسـه      آالگوها باشند و اگر     اگر نياز بازار  . گاهگاهي بازده دقيق و عالي دارند     

در حقيقـت   . گردنـد تغييرات قيمت و زمان تكرار مي     پذير داشته باشند، بدون توجه به     شناخت

.گردنديتكرار مهانآدهد تجربه جهان خارج نشان مي

مزيت تعيين يك مقصد . چيستبيني كنيم حركت احتمالي بعدي بازاركار ما اين است كه پيش

نآاز اين راه، اگر بـازار       . گذارداي را براي درك بازار واقعي در اختيارتان مي        براي بازار زمينه  

ييد و  آاش در مي  ماده ب آبسرعت در موارد اشتباه به حالت       ه را انتظار داشتيد انجام نداد، شما      چ

اگر شـما دليـل اشـتباهانتان را يـاد         . تر تيديل كنيد  يك تفسير مناسب  توانيد برداشتتان را به   مي

.ينده شما را گمراه خواهد نمودآكمتر در بگيريد، بازار

چه در زمان واقعي در     نآتفسيري داريد، چشمانتان را بر روي       باز هم، مهم نيست كه شما چه      

هايي كه تعيـين هـدف مـشخص را خـوب           بينياگرچه پيش . نبنديدافتد مي ساختار موج اتفاق  

ديل به معاملـه در بـازار       بانگيز بوده و هر پيش بيني الزاما نبايد ت        دهند، اغلب شگفت  انجام مي 

تواند تغييري در تفـسير     بازار يك پيغام است كه يك تغيير در رفتار بازار مي          نهايتا. سهام گردد 
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هر كس در حقيقـت الزم اسـت بدانـد، كـه بـازار افزايـشي، كاهـشي يـا                   . نمايدشما ايجاد 

Side Way،با يك نگاه ساده بر روي چارت معلوم سازدن راآتواند كه مياست.

اليوت به تجربه بهترين ابزارها را      امواجاصلرائه شده، ازيادي كه در تحليل بازار      هاياز شيوه 

در پـنجم از    گر شما چارت ساعتي را در نظـر بگيريـد،         ا. براي شناخت بازار ارائه نموده است     

ايـن يـك تجربـه      . پنجم از يك روند اصلي شما در حدود ساعت تغيير بازار هـستيد            پنجم از 

تواند گاهي اوقـات فرصـت چنـين        مياي است كه  تنها شيوه اصل امواج انگيز است و  هيجان

كه بازار در تحـرك اسـت       نيزمااليوت ممكن است فرمول عالي تا     . عملكردي را بدست دهد   

نآمحدود سازد، يا بصراحت كامـل       رانآتواند  و نمي ) ميان حركت يك موج   : ترجمم(نباشد

است و در نور    ترين شيوه در تحليل بازار    بدون شك كامل  اصل امواج هر حال ه  ب. را بيان كند  

.ن هر حركتي را كه قول داده مشاهده خواهيد نمودآ
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درس هشتم

ي فيبوناچيمعرف-8-1

Fig 8-1

زمينه رياضي و تاريخي از اصل امواج

Fibonacci     توسـط هـايي اسـت كـه     شـود تـوالي شـماره     كه بصورت فيبوناچي تلفظ مـي

Leonardo Fibonacci da Pisaخـواهيم  ما مـي . سيزدهم كشف گرديدرياضيدان قرن

اعدادي كه نام اين مرد بر روي حيرت انگيز بر روي توالي هاي تاريخي اين مرد خارج از زمينه  

كه اليوت قانون   موقعي). تكنيكالي اين توالي اعداد است نه سري      از نظر . (ن است بحث كنيم   آ
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مفهـومي  كه در اساس    نمود، او مخصوصا به توالي اعداد فيبوناچي چنان       طبيعت را بررسي مي   

 اشاره كنيم كـه     كافي است كه در اين نقطه     .  نمود توجهموج   اصل جهت بررسي رياضي است   

هـاي  در بحـث  .(دارد كه خود را در توالي اعداد فيبوناچي ظاهر نمايد         نآبازار سهام تمايل به     

هـاي  در كتاب چهلم از كتـاب     ، بوضوح Eبوسيله موج اصل امواج هاي رياضي ينده، از پايه  آ

)را خواهيم ديداصل امواجهاي رياضيكالسيك جديد پايه

كتـاب  Liber Abacciو فيبوناچي از پيزا، در انتـشارات ايتاليـايي   لئونارد د1200در اوايل 

نـام ايـن    .  يكي از بزرگترين اكتشافات رياضي در تمام دوران را معرفي نمود           ،محاسبه مشهور 

شـناي   آ سيستمي كه نمادهـاي   . كه شامل صفر در اول دستگاه اعداد بود       است  سيستم دهدهي   

گويـا : تـرجم م(عربـي   -هنـدو Hindu-Arabic از سيستم  9 و شامل    0،1،2،3،4،5،6،7،8،9

.كه بطور كلي كاربردي شده استبود .) سنده اعداد ايراني را عربي قلمداد نموده استينو

ارزش واقعـي را   ) محـور مختـصات   : ترجمم( مكان   -كمتر از يك عدد واقعي يا سيستم مقدار       

تنهـا  اين نـه  .  نشان دهد  بوسيله نماد قرار داده شده در طول يك خط با ديگر نمادهاي وابسته            

. دارد85 ارزش متفاوتي بـا 58براي مثال . باشدروي پايه اعداد بلكه روي موقعيت در خط مي       

]هـاي شمارشـي  سيـستم [با اين وجود هزاران سال زودتر بابلي و ماياهاي امريكـاي مركـزي    

ها و  نآمارش  هاي ش اند كه سيستم  توسعه اعداد و محور مختصات را اختراع نموده       جداگانه از 

ايرانيان باستان چند هزار سال پـيش، از ايـن اعـداد           : ترجمم(.متفاوت بوده است  هاشانروش

باسـتان  ن به اثبات رسيده است و يا مصريان       آثار باستاني ما اثرات     آنمودند كه در    استفاده مي 

عدم استفاده  .اندگانه از اعداد فيبوناچي استفاده نموده     چند هزار سال پيش در ساخت احرام سه       

غيـر قابـل    ... تخليص نفـت و     ايرانيان از اين اعداد با وجود تكنولوژي پيشرفته و پااليشگاه و          

كه فيبوناچي فقط برگرداننـده     ن آ كه در متن بدان اشاره نگرديده است و احتمال        . باشدميباور

وشـته نويـسنده    مطالب پراكنـده در ن    البته.ثار رياضي شرقي باشد بينهايت زياد است      آيكي از   

در ) اندزيستهدر مرزهاي كنوني ايران مي : ترجمم(ها، سيستم بابلي  همين ترتيب هب.) وجود دارد 

: ترجمم(نمودند  و از انتقال اعداد به جلو استفاده مي       ابتدا از صفر شروع و از مكان براي اعداد        

ي رياضي يونـان و رم      هاكه در سيستم  .) گرددمثال استفاده مي  انتقالي كه در عمل ضرب براي     

 غيـر  يها با نمادهـا نآ. شدندتشكيل مي M و I, V, X, L, C, D نبود و اعداد از هفت نماد

جمع، تفريق، ضرب و تقسيم بـا نمادهـا و در           .انددادهرا نشان مي  عددي و با عالمات مقدارها    
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. ريـم سان نيست بخصوص زماني كه با اعداد بزرگ سـروكار دا آكاري يك سيستم غير عددي 

ها از همـان وسـيله قـديمي بنـام          ها از بين رفت كه رومي     اين شكل كه زماني نآانگيز  شگفت

اين شيوه . نمايدزيرا اين وسيله از پايه عددي و شامل صفر استفاده مياندچرتكه استفاده نموده 

هـا  در تمـام ايـن سـال      . هـا بـوده اسـت     توليد الزامي در سيستم حسابداري رومي     بعنوان يك 

فيبوناچي پس از بيان    . نمودندن را در كارهايشان استفاده مي     آفروشندگان گسترش   ابداران و كت

Liberعملكرد چرتكه دراصل Abacci    شروع به استفاده از سيـستم جديـدش در سـفرها

بتـدريج . نهايتا در اروپا منتشر گرديد    آسان  تالش او در سيستم جديد روش محاسبه        طي. نمود

اين اولين موفقيت مهم در زمينـه  .  رومي با سيستم جديد جايگزين گرديد      مصرف اعداد قديمي  

قـرون  فيبوناچي نه تنها رياضيات را در .  سال قبل بوده است    700فول رم در    ارياضيات قبل از    

فيزيـك،  هاي وابـسته بـه  وسطي زنده نگه داشت كه بنياني را در زمينه رياضيات عالي و زمينه           

.يجاد نموداختر شناسي و مهندسي را ا

معرفي فيبوناچي-8-2
ن تقريبا فيبوناچي را فراموش كرد او تحقيقا يك مرد بزرگ در زمان خود         آبعد از   اگرچه جهان 

شهرت او همچون فردريك دوم بود، يك دانشمند و محقق كه بعنوان دست راست كـه او                .بود

، امپراتـوري مقـدس بـود    فردريك دوم يكـي از امپراتـوران      . در يك ديدار از پيزا يافته بود      ا  ر

نيرومندترين ها در اروپا و سيسيل و     ترين خانواده پادشاه سيسلي و اورشليم فرزند دوم از اصيل       

خـود را در    هـا ذاتـا پادشـاه هـستند و        نآاو عقيده داشت كه     .  بود پادشاه در روزگار خويش   

.هاي امپراتوري رم غرق نموده بودجشن

مردم  پس از ميالد يك رويداد مهم براي       1225م در حدود    مالقات بين فيبوناچي و فردريك دو     

هـا،  شـواليه هـا، ها، دربـاري  هاي طوالني از ترومپت زن    امپراتور در جلوي صف   . شهر پيزا بود  

امپراتـور قبـل از     برخـي از مـشكالت    . نمودمقامات رسمي و رامشگران حيوانات حركت مي      

ـ تشريح گرديـده Liber Abacciرياضيدان معروف در هـاي  مـسئله فيبونـاچي ظـاهرا  . ود ب

. مده بود آيند  اخوشامپراتور و مسائل بيشتري را براي امپراتور حل نموده بود كه براي امپراتور            

رســيد نــسخه تجديــد نظــر شــده بــه پيــزا  قبــل از مــيالد 1228كــه فيبونــاچي در وقتــي

Liber Abacciرا به فردريك دوم اهدا نمود.
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در بيان اين حقيقت بود كه بگويـد لئونـاردو فيبونـاچي بزرگتـرين     تقريبا يك گفتار    اين مساله 

Liber Abacci. ات انجام دادبراي رياضيرا در اصل او كار اصلي . رياضيدان در غرب بود

در . منتـشر شـد  1220در ، هندسه عمليتصحيح شد1228ر سال دو شدمنتشر1202در سال  

مده آ. نوشته شد پس از ميالد 1240سال در Liber Quadratorumتحسين شهروندان پيزا 

يك سر دبير ارشد انگليسي، Joseph Gies و اخيراه استمرد محتاط و فرهيخته بوداو يك

اش شرح داد كـه در محققـين   در دانشنامه)Encyclopedia Britannicaارشدسر دبير(

كارهايش را پـس  .  استلئونارد از پيزا يكي از پيشگامان روشنفكر متعلق به جهان  زمان باستان 

براي عالقمندان، كتابي بـا عنـوان      . ها از التين به انگليسي ترجمه نموده است       اين سال از تمام 

، يـك Frances GiesوJosephلئونارد از پيزا و رياضيات جديد از قرون وسطي، بوسيله

وسطي ن قرون اگرچه او بزرگترين رياضيدا   . باشدنوشته عالي از عمر فيبوناچي و كارهايش مي       

باشـد و دو    ميLeaningبر فراز برج  Arnoبود، تنها يادبود از فيبوناچي در مسير رودخانه       

تعـداد  ازكـه   يـد   آر عجيـب مـي    ظنه  ب. خيابان يكي در پيزا و ديگري در فلورنس بنام اوست         

چي فيبونـا حال از ه  ب فوتي مرمري پيزا تعداد بسيار كمي هستند كه تا         179بازديدكنندگان برج   

 پس 1174كه در فيبوناچي هم عصر بونانا بود معمار برجي. اش ديده يا شنيده باشند  يا مجسمه 

اما يكـي بـسيار پـر       انداز ميالد ساخته شده و هر دو مرد چيزهاي مهمي را براي جهان ساخته             

و ديگري تقريبا ناشناخته) مشهور: ترجمم(نفوذ 

توالي فيبوناچي-8-3
، 55، 34، 21، 13، 8، 5، 3، 2، 1، 1 از مسائل رشد با توالي اعـداد  ، يكيLiber Abacciدر

دانيم كه توالي اعداد فيبونـاچي در       امروز مي . ادامه دارد  همچنان تا بينهايت  است و 144 و   89

جفت توليد مثل داشته و هر   يك سال اگر هر   طول  در  خرگوشجفت  از يك   :اصل چنين است  

خرگـوش در يـك محـيط بـسته توليـد      چنديد مثل نمايدجفت جديد در هر ماه شروع به تول  

؟شودمي

زمان يابيم كه هر جفت براي توليد يك جفت به يك ماه  ميدر بدو ورود به اين راه حل، ما در        

يكـسان  در دو مـاه اول . كنـد اما هر جفت جديد هر ماه يك جفت جديد توليد مـي       . نياز دارد 

تا اينكه  . شوديد سرانجام در ماه دوم دو برابر مي       اين جفت جد  .  است 1-1است بنابراين مقدار    
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مـاه چهـارم را   در سومين ماه متوالي سه جفـت همچنـان  . غاز سومين ماه دو جفت داريم   آدر  

ديگر توليـد  ن اين سه، دوجفتآگردد و پس از   مي 3 و   1،1،2شروع و توالي اعداد بصورت      

جفت توليد مثـل     با سه  5 و   1،1،2،3الي  در ماه بعدي تو   . رسدكنند و تعداد به پنج تا مي      مي

شتابـشان نـشان   ها را بـا  درخت رشد خانواده خرگوش   2-8شكل  . يابند جفت توسعه مي   8به  

ماه، ما جهانيان بايد    100براي. گرددها نجومي مي  دهد و اگر توالي چند سال ادامه يابد رقم        مي

نتيجـه تـوالي فيبونـاچي از       . نيم جفت خرگوش مبارزه ك    354،224،848،179،261،915،075با  

تقريبا رابطـه ثـابتي بـا       نآها داراي خصوصيت جالب و انعكاس       موضوع توليد مثل خرگوش   

.هايش داردمولفه

Fig 8-2

 و 3=2+1 و 2=1+1. كنـد حاصل جمع هر دو عدد مجاور در توالي عدد بعـدي را توليـد مـي        

. همينطور تا بينهايت و5=2+3

نسبت طالئي

و بعـد  .  اسـت 1 بـه  618/0توالي باال رفتن اعداد بعـدي تقريبـا        نسبت  ،چند عدد اول  پس از   

كه عدد )fنقطه(phi نزديكهاتوالينسبتبيشتر در طول    . يدآپايين مي 1 به 618/1ها  شماره

 ظاهر  0,382 تقريبا   تواليهاي متناوب در نسبت   بين شماره و ما شوداست ظاهر مي  618034/0

1 اعداد فيبونـاچي از     يها جدول نسبت   كه 3-8به شكل   .  است 618/2ن  آعكوس  كه م گرديده

.توجه فرمائيدباشد مي144تا 
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Fig 8-3
Phi        ــد ــد مانن ــده باش ــوس ش ــع و معك ــك جم ــا ي ــه ب ــد ك ــدادي را گوين ــا اع تنه

.گردنـد اين اتحاد از جمع و ضرب توالي با معادالت ذيل توليد مـي            618/0 / 1 = 1 + 618/0

.)تقسيم نيز نوعي ضرب است: جمترم(

0.6182 = 1 - 0.618
0.6183 = 0.618 - 0.6182
0.6184 = 0.6182 - 0.6183
0.6185 = 0.6183 - 0.6184
etc. 

بطور متناوب،يا

1.6182 = 1 + 1.618, 
1.6183 = 1.618 + 1.6182
1.6184 = 1.6182 + 1.6183
1.6185 = 1.6183 + 1.6184
etc. 

.نمودتوان بشرح ذيل ليستهاي خواص مرتبط به چهار نسبت اصلي را مياز وضعيتتعدادي 

1) 1.618 - 0.618 = 1
2) 1.618 * 0.618 = 1
3) 1 - 0.618 = 0.382
4) 0.618 * 0.618 = 0.382
5) 2.618 - 1.618 = 1
6) 2.618 * 0.382 = 1
7) 2.618 - 0.618 = 1.618
8) 1.618 * 1.618 = 2.618
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شـود  فيبوناچي افزوده مي   هر عدد فيبوناچي ضرب در چهار وقتي به اعداد انتخابي          2 و   1جزب

:به مثال زير توجه كنيددهد، يك عدد ديگر فيبوناچي را مي

3*4 = 12 + 1 = 13
5*4 = 20 + 1 = 21
8*4 = 32 + 2 = 34
13 * 4 = 52  + 3 = 5
21 * 4 = 84  + 5 = 8

هااينو مانند

والي فيبوناچيت-8-4
در ايـن   ) سومين توالي از فيبوناچي   : ترجمم(توالي جديد، يك توالي سوم      كه پيشرفت بطوري

اين رابطه امكان پذير است چـون نـسبت         . كنداند را شروع مي    جمع شده  4ضرب  اعداد كه با  

اين اختالف  . ن است آ معكوس   236/0 است، كه    236/4دوم متناوب فيبوناچي، عدد     بين اعداد 

.گرددهاي ديگر براي اين بحث توليد ميها، در مضرباين پيوستگي توالي. باشدمي4ز عددا

خـصوصياتش  . بعنوان نسبت طاليي يا حد وسط طاليي شناخته شده است         ) 618/0يا  (618/1

ويليـام  . نمايي در چشم و يك پديده موسيقيايي، هنري، معماري و زيست شناسي اسـت     خوش

:گفتSmithsonian Magazine  در مجله1975هوفر در دسامبر 

خداي بازي، پارتنون معبد  ، يك پايه رياضي براي هنرهاي تجسمي از كارت        1به  618/0نسبت

خارج از فـضا فتابگردان و پوسته حلزون، ظروف يوناني و مارپيچ كهكشاني   آتن، گل   آتنا در   آ

هـا  آن.اسـت  ي اين نسبت استوار  هاي يوناني بر رو   مبناي بسياري از هنرها و معماري     . باشدمي

.نداهخط امتدال ناميداين نسبت را 

هـا  شـماره . سـت  ا هـا تـرين مكـان    نشده يبيندهنده، پيش هاي فيبوناچي نشان  جادوي خرگوش 

گمان قسمتي از يك هماهنگي ماورايي است كه حس خوب، نگاه خوب و حتي صـداهاي                 بي

هاي موسـيقي   در موسيقي نت  : ترجمم.(نت است  اكتاو   8در موسيقي مبنا بر     . سازدخوب را مي  

مجموعـا   كليد مشكي و5 كليد سفيد 8روي پيانو   .) شوندبندي مي هاي بنام اكتاو گروه   گروهبه

رامش آبزرگترين اين يك اتفاق ساده نيست كه هارموني موسيقيايي به گوش. باشد كليد مي  13

در . بر انسان است  مون تاثير موسيقي  اين يك مطلب در مض    : ترجمم.(دهدرا در ماژور ششم مي    
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Eنـت .) ايرانـي اسـت   سازي از سـاز چنـگ     ترين پياده شود كه پيانو شبيه   وري مي آضمن ياد 

مفهوم طاليي درسـت   دور از  006966/0يك دريا   . داردC از نت  62500/0ارتعاشي با نسبت    

نده ارتعاش خـوبي    ارائه كن ها از ششم اصلي   نسبت.) منظور اختالف ناچيز است   : ترجمم.(است

ـ لگـاريتمي اسـت، مـي     در صدف دروني گوش كه يك اندام اتفاقا مارپيچ با يك فـرم             . دنباش

هاي بعدي توضـيح داده     در درس . شودبه مارپيچ لگاريتمي مارپيچ طاليي نيز گفته مي       : ترجمم(

)خواهد شد

تناسب چراكه  دهدهاي فيبوناچي و مارپيچ طاليي در طبيعت دقيقا توضيح مي         پيوستگي شماره 

در هنـر كـه     تواند تصوير زندگي را   انسان مي . يند است ا همچنان در هنر خوش    1 به   618034/0

.ن است ببيندآاي از مفهوم طاليي در پايه

ها استفاده نموده است و در بيشتر الگوهاي پيـشرفته در    در بيشتر بخش  طبيعت از نسبت طاليي   

و در DNAهـاي فوق العاده كوچك در مغـز و مـدل  هاي اتم، در لوله  ي چون ساختار  يهافرم

در .  نيز مورد استفاده قرار داده است      هامدارهاي سيارات و كهكشان   هاي بزرگ همچون  مقياس

اي درگير شده اسـت  هاي سياره  همچون ترتيب بلور، ساخت    يهاي گوناگون  در پديده  عين حال 

يقي، ساختمان گياهان و حيوانات     هاي موس نظمهاي شكست نور، مغز و دستگاه عصبي،      و دوره 

. در واقع يك تناسب اصلي در طبيعت وجـود دارد         علم بسرعت اثبات نموده كه    . زندلبخند مي 

كه شما در سه بخش تماس  داريد در صورتي  نگه مي اتفاقا شما ماوس خود را با پنج انگشتتان       

. خواهد بودتماس در هر قسمتداريد، پنج انگشت در انتها و سه نقطه

هندسه فيبوناچي-8-5
بخش طاليي

تقسيم گردد كه نسبت بين قسمت كوچكتر و بزرگتر با نسبت بـين             ايتواند بگونه هر طولي مي  

. است618/0هميشه اين نسبت .)  را ببينيد4-8شكل . (برابر باشدكل طولقسمت بزرگتر و

Fig 8-4
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ان جلـوه بخـش طاليـي اسـت        در حقيقت بدن انس   . دهدبخش طاليي در تمام طبيعت رخ مي      

) صورت انـسان  : ترجمم.(و هر چيزي از بعد بيروني صورت وجود دارد        ) را ببينيد 9-8شكل(

نتـايج و   phiجا پيش رفـت كـه     نآگويد پيتر تامپكانس تا     خود مي Timaeusافالطون در 

يهـان  طاليي را معتبرترين رابطه در رياضيات دانسته و در يك تفكر دقيق كليد فيزيك ك              نسبت

هايش در مورد بخش طاليي يـا بخـش الهـي           در قرن شانزدهم، جونز كپلر در نوشته      . باشدمي

فرينش خداوند شبيه بـه     آنمايد و مخصوصا    فرينش را توصيف مي   آكه اين نسبت تمامي     گفت

نآمـاري   آميـانگين   . بدن انسان از وسط با طرح فيبوناچي تقسيم گرديده اسـت          . باشدميشبيه

از ها، يك نمـاد خـوب     نسبت واقعي جداگانه براي مردها و جداگانه براي زن        . دباشمي618/0

يـك  تمامي پيشرفت بشر هـم    . راحفظ نموده است  ) يك به يك  : ترجمم(فرينش شبيه به شبيه     آ

.باشدفرينش شبيه به شبيه ميآ

چهار گوش طاليي

طيل طاليي شـروع    ايجاد يك مست  .  هستند 1 به   618/1طاليي در نسبت    هاي يك مستطيل  طرف

 از ضـلع    راسواحد و يك خط از وسط يك ضلع از مربع بـه يـك               2 واحد در  2با مربعي از    

.نشان داده شده است5-8شكل كه درشودمخالف كشيده مي

Fig 8-5
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 سال قبل از ميالد اثبات كرد كـه        550فيثاغورث در   . يك مثلث قائم الزاويه است    EDBمثلث

ايـن  در. يك مثلث قائم الزاويه برابر با مجموع توان دو ضلع ديگر اسـت            از  Xتوان دوم وتر  

است تا CDبعدي در ساخت مستطيل طاليي ادامه خط   قدم. باشد مي X2=5صورت بنابراين 

 نـشان داده  6-8واحد طول ساخته شود كه در شـكل  236/2 يا  5برابر با ريشه دوم     EGخط

.شده است

 بنابراين هـر دو مـستطيل      استدر تناسب از نسبت طاليي      ده  تازه ساخته ش  مستطيل  هايطرف

AFGCوBFGDهاي طاليي هستندمستطيل.

Fig 8-6

بـر ها بنـا  وقت مستطيل نآها در تناسب از نسبت طاليي هستند        هاي مستطيل كه ضلع تا زماني 

.هاي طاليي هستندتعريف مستطيل

هـا  نآ افـسون اسـتفاده از   .انـد رتقـاء يافتـه  اهاي طالييكارهاي هنري بسيار با دانش مستطيل   

ي بزرگترين مفـاهيم را بـه       چلئونارد داوين . استهاي باستاني را پر نموده    مخصوصا تمام تمدن  

اگـر  : همچنان دلپذيري در ابعاد را يافته و گفته است        او. هاي طاليي منسوب نموده است    نسبت

بـسياري از  . رعايـت نگرديـده اسـت    ن  آهـا در    باشد نسبت يك چيز جلوه خوشايندي نداشته    

.ن بكار رفته استآهاي هاي طاليي در جلوهدارند چون بخشهاي او جلوه خوشايندينقاشي
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گاهانه و از روي عمد توسط هنرمندان و معماران براي مقاصدشـان           آها  كه اين نسبت  زمانيتا

كـه  انـد ن تعيـين نمـوده    محققي. ظاهرا بر روي بيننده اثر دارد     phiهايبكار رفته است، نسبت   

 عموما شكل نزديك    كه ها مختلف انتخاب كنند   ها را از گروه مستطيل    اشخاص يكي از مستطيل   

خطوط پرسيم درباره تقاطع يك خط با     كه مي وقتي. اندهاي طاليي را انتخاب نموده    به مستطيل 

هـا  پنجـره . هـاي طاليـي تقـسيم گردنـد      ها بيشتر دوست داشتند كه خطوط به نسبت       نآديگر،  

هـاي هاي مسيحي اغلب نزديك به مـستطيل ها و گورستانها و كتابهاي تصوير ساختمان  قاب

.طاليي هستند

امـا  گرددهاي طاليي بسختي محدود به زيبايي مي      هاي طاليي، ارزش مستطيل   چنانچه با بخش  

هـاي  يچمـارپ هـاي متعـدد، چـشمگيرترين     در بين مثال  . كندخوبي ارائه مي  ه  اين سرويس را ب   

) را ببينيد8-9شكل .(باشدميDNAدوتايي

هاي ماندگار در طبيعت و محـصوالت ظريـف         مستطيل طاليي نشان دهنده فرم    بخش طاليي و  

نمايش يك جلوه زيبايي پويا، يـك تـصاعد در نظـم رشـد يـا                . سازندميساخت بشر را زيبا   

 جهان، مارپيچ طاليـي سـاخته       هايترين شكل توانند توسط يكي از بيادماندني    پيشرفت تنها مي  

.شود

مارپيچ طاليي-8-6
هر مستطيل طاليي چنانكـه در  . تواند در ساخت مارپيچ طاليي استفاده نمود     مستطيل طاليي مي  

كـه در   هاي طاليي كوچكتر تقسيم شود چنان     ها و مستطيل  تواند به مربع  بينيد مي  مي 6-8شكل  

هـاي  مربـع اين كه   نتيجه  . اند تا بينهايت ادامه يابد    تونظر مي ه  اين حركت ب  . بينيدمي7-8شكل  

.توليد خواهد كردA, B, C, D, E, F & Gكشيديم، يك مارپيچ رو به داخل را دركه ما
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Fig 8-7

Fig 8-8

،)نـسبت طاليـي   : تـرجم م( خطوط نقطه گذاري شده كه خودشان در نسبت با يكديگر هستند          

نقطـه  از نزديك اين  . باشندها مي زيي از مركز نظري مارپيچ مربع     ها و ج  نمودار نيمساز مستطيل  

8-8مانند شـكل    توانيم مارپيچ را بوسيله اتصال نقاط تقاطع هر مربع تا بينهايت          مركزي، ما مي  

طاليـي را   هاي دروني بسمت بيرون و اتـصال نقـاط مـارپيچ          كه چرخش مربع  بطوري. بكشيم

چرخـان نيـز    هـاي  توالي مثلث  زاستفاده نمودن ا  يگر، با بنوعي د . كندبسمت بيرون رديابي مي   
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اي از تكامل مـارپيچ طاليـي، نـسبت طـول           در هر نقطه  . هاي طاليي را ساخت   توان مارپيچ مي

قبلـي مقـدار    قطر و شعاع بترتيب، نسبت هر شعاع به شعاع        . باشد مي 618/1منحني به قطرش    

.اده شده است نمايش د9-8گونه كه در شكل باشد، همان مي618/1

Fig 8-9

مارپيچ طاليي-8-7
يك نوع مارپيچ لگاريتمي يا مارپيچ متساوي الزاويه اسـت مـرزي نـدارد و               مارپيچ طاليي كه  

توانيد بينهايت خط بسمت داخل و خارج     از هر نقطه روي مارپيچ مي     . استداراي شكلي ثابت  

رج حركت نامحدود است، اگر هـسته       رسيد اما بسمت خا   دوباره به مركز نمي   هرگز. رسم كنيد 

را توسط يك ميكروسكوپ نگاه كنيد تا بينهايت       ) مارپيچ طاليي : ترجمم(لگاريتمي  يك مارپيچ 

در گونه كه ديديد برگاميني، نوشته است بـراي رياضـيات         همان. دار خواهيد يافت  را ادامه نآ

دار خـارج از   بالـه دم يـك سـتاره دن     . ها كـم اسـت    حال حاضر مجموعه كتب علمي كتابخانه     
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لگـاريتمي  اي از مارپيچ  تارهاي عنكبوت مجموعه  . پيچدخورشيد در يك مارپيچ لگاريتمي مي     

هـا  سـنگ  يك باكتري طرحي در راستاي مارپيچ لگاريتمي است و شـتاب          داست و شتاب رش   

شوند مقاومت جو زمين باعث يك حركـت مـارپيچ لگـاريتمي در            كه وارد جو زمين مي    وقتي

هـاي نـرم تنـان،     هاي دريايي، پوسته حلزون و پوسـته      هاي كاج، اسب  شود و مخروط  ها مي نآ

گردان و ميناهـا در    فتابآهاي حيوانات و چيدمان در گل       ها و شاخ  هاي اقيانوس، سرخس  موج

هـا خـارج از جـو در   هـاي سـياه و كهكـشان   توفـان . پيچنـد هاي لگاريتمي مي الگوي مارپيچ 

بـا  نند حتي انگشتان انسان از سه استخوان در بخشهاي طاليي         زيهاي لگاريتمي چرخ م   مارپيچ

.يكديگر از مواردي است كه وجود دارند

 مـا يـك  14-8در شكل . گيردخود ميه گاريتمي بلافتادن برگ درخت شكل مارپيچ طاليي يا    

سـال نـوري، فـضاي     زمـان و  . بينـيم هاي متعدد را مـي    انعكاس از يك تاثير كيهاني در شكل      

 طراحـي 618/1نده مخروط از چوب كاج و مارپيچ كهكشان، اما همگي در يك نـسبت     جداكن

قبل از مـا    بدين گونه مارپيچ طاليي   . شايد اين پديده عادي از قوانين نخستين باشد       . اندگرديده

انقبـاض، يـك    پايـان و  تصوير هستي در گسترش بي    . در طراحي جهان هستي بكار رفته است      

اعتـدال را رعايـت     ، حـد  618/1ياست و بطور مستمر بوسيله نسبت       قانون مطلق و جرياني پو    

. استهمان مفهوم طالييكه نمايد، مي

Fig 8-9
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تصوير ضميمه

Fig 8-10

Fig 8-11
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Fig 8-12

Fig 8-13
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Fig 8-14
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درس نهم

Phiمعني-9-1
هاي انتخاب شده سابقه فراوان با مثال. ده است عميقا درك ش  ست كه  ا هاارزش اين پديده سال   

فيثاغورث پنج تقطه شاخص را     .اين فرمول رياضي قائل بودند    مرداني كه جذابيت خاص براي    

نسبت طاليي با قسمت كوچكتر بعدي همـانطور كـه در ايـن             انتخاب نموده، و هر قسمت در     

قرن هفدهم مارپيج طاليي را بـر       برنولي از رياضيدانان مشهور     جاكوب. مده، قرار دارند  آشيوه  

ايزاك نيوتن مارپيج طاليي را بـاالي بـستر خـويش           . نموده است روي سنگ قبر خويش حك    

ن، آباشـد و پـيش از       متعلق به مركز جاذبه زمين در بـستون جديـد مـي           ويخته بود كه امروز   آ

م از ايـن     سال پيش در ساختن اين اهـرا       5000هاي سه گانه در مصر در       هرمهواداران معماري 

گاهانه نسبت طاليي را در اهرام بزرگ بوسيله يك         آهاي مصري   مهندس. اندبردهدانش استفاده 

گرفتـه   پايـه، در نظـر  618/1 پايه، ارتفاع را بميزان ريـشه دوم  618/1 مقدار  2/1بميزان  شيب

) Harper & Row, 1971 (هـاي محرمانـه از اهـرام بـزرگ    پيتر تامپكينز در نوشته. بودند

ارتفاع ريشه  دهد گزارش هرودوتوس در واقع صحيح است كه       نويسد، اين ارتباط نشان مي    مي

عالوه براين، استفاده نمـودن  .Q * 1 = Qو مساحت روVQ * VQ = Qدوم پايه بناست

يك مـدل مقياسـي از نيمكـره شـمالي          ظاهرا بصورت (از اين ابعاد توسط دانشمندان مصري       

در يك شيوه پيچيده رياضـي،  Phiو) 14/3 =عدد پي: ترجمم(از عدد پي .) ساخته شده است  

بـراي رفـع خـستگي      : تـرجم م.(اسـت كره بوده و  شاهكاري از محاسبه نصف دايره و مكعب        

قبل انجام گرديده و انسان هنـوز        سال 5000دوستان بايد بگويم اين ساختمان و محاسبات در         

انه يوناني براي محاسـبات اسـتفاده       گدر اعداد صفر را كشف ننموده است و از عالمات هفت          

قاي فيبوناچي عزيـز    آينده  آاند كه در    دانستهها علم غيب داشته و مي     نآكرده است، احتماال    مي

يك كـار   .) اندمثال برابري مساحت و حجم را ساخته      براي.) (اين اعداد را كشف خواهد نمود     

.شدن ساخته نآمانندي براي عظيمي كه براي چهار هزار سال هيچ

) شايد يك دليل خـوب    (. ترديد نمايد  ايجادوري محض هرم بزرگ ممكن است       آدر هنگام ياد  

فكـر  رياضي،ن انعكاس يك افسون گرفته شده از اركان علم غربي،         آبياد داشته باشيد كه فرم      
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. انـد داشـته هنري و فلسفي است كه افالطون، فيثاغورس، بورنولي، كپلر، داوينچـي و نيـوتن             

. انـد درخـشان بـوده   طراحي كرده و اهرام را ساخته بودند همانند چنين دانشمنداني      نهايي كه آ

هـا، نـسبت    براي هـزاره  اند كه ها خواسته نآها بوضوح   ها و مهندس  ها، رياضيدان ستاره شناس 

 كـه   نشانه استعداد مردم اسـت،    اين. طاليي را كه تا اين اندازه اهميت عالي دارد، حفظ بكنند          

 درك  .ها براي اين نسبت بود    نآجذب  ه بزرگترين افكار يونان و روشن فكري در       بعدا متصل ب  

يك ملتي پيدا شود و به هر دليلـي حملـه           اگر: ترجم براي خنده  م. (اين مسئله بسيار مهم است    

نوقتآو دانشمندانش را بكشد، خداي نكرده،       هاي غرب را از بين ببرد     كرده و تمامي كتابخانه   

ن اهـرام   آ..)باز شما منو دست كم بگيريـد      . داد، خوب معلومه، من هستم    اين توالي اع  كاشف

هـا بـوده    نآشود بعنوان اولين پرستشگاه براي      ساختنش حدس زده مي   ها پس از  بزرگ كه قرن  

بـه آنهـا    كـه در بـاال      مواردي  . ي و رازهاي بزرگ جهاني است     جهانكنند درك است ثابت مي  

ها راهنمـايي   نآاند، در حقيقت    ها ديده و كشف كرده    نآ كه مواردي بوده است  اشاره شد تنها  

يا اين رازهـاي   آ. هاي مجموعه عملكرد جاوداني و رشد بود      مثال حقيقت بعنوان. در رازها بود  

Phi گفتند شوالر در لوبكينز گفته است   دهد، فراعنه مصر مي   توضيح مي بود؟ تامپكينزPhi  نـه

پايـان قابـل    م خالق، يا توليد مثل در يك مجموعـه بـي          بعنوان شماره، كه بعنوان نمادي از عل      

.را نـشان داد   Logosتش زندگي، فعاليت اسپرم در توليد مثل و       آها  نآبه  Phi.استتصور

Logos    هاي بعدي، يهودي يك كلمه يوناني و بطور مختلف توسط هراكليتوس و غير مسيحي

 قـانون مانـدگار طبيعـي تعريـف         هاي مسيحي به معني حاكم عقالني جهان و يـك         فيلسوفو

يك نيروي پنهان زندگي بخش به چيزها، نيروي ساخت يافته جهـاني حـاكم و               . استگرديده

جهاننافذ

Phiمفهوم-9-2
چـه را كـه     نآتوانند ببيننـد    مردم نمي . ن هنوز مبهم است   آو نتايج عميق    بيانديشيد كه تحقيق  

سـازد و   تصوير رشد طبيعي را مي    ايناصل امواج اند و ها تصويري نداشته  ن آ كننداحساس مي 

هاي جهان طبيعي را تشخيص انسان فرمكند تابه بهترين وجه اين اصل، ساختار را توصيف مي     

يك نيروي عالمگير، سازنده و حاكم بر       هاي قديمي درست گفته باشند، كه     اگر فيلسوف . بدهد

نيستند؟ اگر در تمـام جهـان، حتـي بـدن           حاكم  يا اين پارامترها بر جهان    آ. اجزاي جهان باشد  

http://abcbourse.ir/


-----------------------------------------------------------------------------------------

٩�

تويلاجاومايروئتآموزش 

Phiها انعكاسـي از   نآيا ممكن نيست عملكرد      آ باشد،Phiانعكاسي از DNAانسان، تعداد 

هـاي  يا ممكن است پشت پرده عكس العمـل        آ قدرت زندگي در جهان است،    Phiباشد؟ اگر 

يـا ممكـن    آست،  يك نماد از نيروي خالق ا     Phiها باشد؟ اگر  نآعملكردها در ظرفيت پر بار      

و توليد مثـل  است پيشرفت مردم براساس توليد     ها نيز باشد؟ اگر   است حاكم بر خالقيت انسان    

بـوده و   Phiپيشرفتي نتيجه يك مارپيچ از    پايان است معقول نيست كه هر     در يك مجموعه بي   

قط مثال در بازار سهام، قابل تشيخص باشد؟ فاين در حركت قيمت و ظرفيت توليدات، بعنوان       

و تصادفي بـودن فعاليـت و رشـد را در جهـان             هاي پنهاني چون غير اتفاقي    ها حقيقت مصري

 كـشف   1980نظريه بـدون اختـشاش سـرانجام در         چيزهايي كه بعنوان  .(موخته بودند آگذشته  

ها درسـت   نآرسد  برداشت ما درست باشد، بنظر مي     همانند بورس اوراق بهادار، اگر    .) گرديد

بـازار بـورس    . شـود نمايد، سرسري گرفته مـي    ساده مي كه بنظر نآتر براي   بيش.فهميده بودند 

دهـد بلكـه فـوق    اتفاقات اخبار جاري عكس العمل نشان نميتصادفي نيست، بدون قاعده، به   

.استالعاده دقيقتر از عملكرد انسان

 كـه،   سـت  ا ايحقيقت نظريه هاي ستاره شناسي سرزمين شاهان ويليام، در اهرام بزرگ در         واژه

هاي بزرگ  مرموزي با چرخه  ستاره شناسي يا طالع بيني مصري، علمي بوده و عميقا و بصورت           

داده و  هاي بزرگ در تكامل انسان را نشان      چرخهاصل امواج . تكامل انسان ارتباط داشته است    

با تمام. كنداز اين گذشته، جزئيات را بخوبي كليات تشريح مي. سازدها را فاش مينآعملكرد 

.مانندتغيير، باقي ميهاي بظاهر ساده اصل، پويايي و تغييرات در يك فرم، بدوناين پايه

شفتگي آاي از هيچ چيز در طبيعت نشانه. دهداين فرمي است كه به جهان ساختار و وحدت مي

اگر زندگي فرمـي دارد،    . يك دستورالعمل است  كلمه كائنات معني دهنده   . گي نيست قاعدو بي 

ي واقعـي اسـت، و همچنـان فـرم و           گقـسمتي از زنـد     احتمال پيشرفت انسان را، كه     ما نبايد 

بورس اوراق بهادار، كه مقدار مهـم توليـدات انـسان را            بعالوه بازار .  نپذيريم هايش را اعدهق

هاي نزديك بـه درك بـازار سـهام بـه           خواهد داشت، همه تكنيك   دهد، قاعده و فرم   نشان مي 

ـ    .فرم، بستگي دارند   و هاي اصل دستورالعمل  پايه نـسوي تمـامي   آهـر حـال    ه  نظريه اليـوت ب

اي يا فرم بزرگتر مهم نبوده و طراحي اصلي ثابت          دقيقهبديهي است كه فرض روند    . هاستاين

.ماندمي
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9-3-Phiو اليوت
رمز جهان در اشاره بـه     . اش از عنوان قانون طبيعت استفاده نموده است       نوشتهاليوت در دومين  

اليـوت ممكـن    . داردوجود  هاي انسان   كاربردي است كه در تمام جزئيات فعاليت      واجاصل ام 

بطـوري . راز پنهان هستي اسـت    اصل امواج ن باشد كه بگوئيم،   آاست كه اكنون بسيار دور از       

ن را يـك طـرح سـاده        آسازد، منصفانه نيست كـه      ها و جزئيات را مي    طبيعت شكل كه ظواهر 

اند، احتماال بـا   زيستههاي دانشمنداني كه پيش از اين مي       تاريخچه ، در برخي از   حداقل.بخوانيم

يكـي از  اصـل امـواج  حداقل اين باوركردني است كـه بگـوئيم،  . اندشنائي داشتهآاين فرمول   

گـوئي  سا در اول ممكن است، فقط گزافه      آاين ادعاي غول    حتي. مهمترين رازهاي جهان است   

طبيعت بزرگ مفهـوم تخيـل و       . اين كامال قابل درك است    و  برسدنظره  گرها ب يا تخيل معامله  

ش تـاكنون معلـوم     اهـاي اجرايـي   نجا رسيده كه نهايت قابليـت     آتا  نيروي گيج كننده انديشه،   

چه در بازار   نآسمانها و زمين همچون     آتوانيم در   يا ما مي  آبپرسيم،  اول ما بايد  . نگرديده است 

ته باشيم؟هاي رياضي را داشيد، پايهآسهام پيش مي

هـاي  هاي رياضي است كه ايـن پديـده       همان پايه پاسخ بلي است، بورس اوراق بهادار داراي      

بازار سهام يك پايه عالي، همانگونه كه در شـكل          مفهوم اليوت در حركت   . سازدطبيعي را مي  

.ساختار مارپيچ طاليي است نشان داده شده، و بسيار شبيه9-1

Fig 9-1
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5ن پذير است، زيرا در هر درجه از حركت بازار، حركت افزايـشي تقـسيم بـه     اين نتيجه امكا  

پايـه  مده ما، همـان   آ بدست   5-3ارتباط  . گردد موج مي  3موج شده و حركت نزولي تقسيم به        

در  بوسـيله اسـتفاده از مفهـوم اليـوت         1-4همانگونه كه در شكل     . رياضي اصل اليوت است   

اگر مـا در    .نمائيمتوانيم توالي كامل اعداد قيبوناچي را توليد      پيشرفت بازار انجام داديم، ما مي     

راسـت رو بـه پـايين       ترين بيان، مفهوم يك حركت نوساني نزولي را يك خـط          شروع با ساده  

به باال باشد، يـك     ترين فرم يك خط راست رو     بگيريم و يك حركت نوساني افزايشي در ساده       

كه هستند بطوري8، 5، 3تر قرينه اعدادچيدهدر يك درجه پي. چرخه كامل شامل دو خط است

.توانند تا بينهايت ادامه يابند اين توالي مي2-9در شكل 

Fig 9-2
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درس دهم

10-1-Phiو بازار سهام
.) گـردد ، كه در اصطالحات امروز استفاده مي     Fractal(.سهام تكراري هستند  الگوهاي بازار 

هاي ساعتي ديده   هاي كوچكتر با استفاده از چارت     ، كه در موج   اي حركت الگوهاي پايه در اين 

. گردنـد هاي ساالنه نيز استفاده مي    شوند، در سوپر سيكل و سوپر سيكل بزرگ براي چارت         مي

در بازار  روزه 10دهند كه منعكس كننده نوسانات ساعتي و        دوچارت را نشان مي   1-10شكل  

Dowسهام و ديگري يك نمودار ساالنه از1962هم ژوئيهد ژوئن تا 25از . باشندميS&P 

 The Media General Financialارائـه شـده از   (.باشـد  مـي 1978 تـا  1932از 500

Weekly (  باشند، همانند مي  1500 به   1 با وجود تفاوت زماني      ،الگوهاي حركت هر دو طرح .

 حركـت  1974سـال  LowازVكه مـوج  شكارساز است بطوري  آهنوز  هاي بلند مدت  طرح

چرا؟ زيـرا در    . الگو خط موازي در چارت ساعتي است      . نداده است كامل در دوره خود انجام    

هاي كوتاه و   هاي اليوت، دوره  در قانون . براي يك زمانبندي خاص نيست    بازار سهام هيچ فرمي   

هـاي مـنعكس   توانند در زمره فرم هستند كه مي5-3منعكس كننده يك رابطه  بلند مدت هر دو   

اين حقيقت گمان برانگيز است كه احساسات مردم در اين          . اعداد فيبوناچي باشند  ده توالي كنن

.كليد اين قانون رياضي طبيعت باشدبيان،
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Fig 10-1

10-2-Phiو بازار سهام
هر تصوير نشان دهنـده     . را مقايسه كنيد  3-10 و   2-10نشان داده شده در تصاوير       اشكال حال

هـر  . باشد حركت مارپيچ طاليي و هدايت شده در نسبت فيبوناچي مي          طبيعت در درون  قانون

Dowي از نقـاط   يهادر حقيقت، فاصله در دوره    .  دارد 618/0موج قبلي نسبتي بميزان     موج با 

1942-1930توالي 2-10در تصوير . سازندرا در قاعده رياضي فيبوناچي منعكس ميخودشان

پوشـش   را بترتيـب   38،  60،  100،  160،  260ريبا نقاط   نمايش داده شده است، نوسان بازار تق      

، 1، 618/1 ،618/2هاي فيبوناچي تشابه نزديكي دارد حركت رو به كاهش با نسبت . داده است 

382/0و 618/0

Fig 10-2

Fig 10-3
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هـا نوسـان . دهـد نشان مـي  3-10 اصالح رو به بااليي را در شكل         1977در  Xشروع با موج  

پوينـت  8 پوينت موج از و      21هاي،   پوينت موج  21 پوينت موج،    34. پوينت هستند 55تقريبا  

اسـت و   پوينـت 13هاي توالي اعداد فيبوناجي هستند، سود خالص كل از شروع تا پايان         موج

گيـرد كـه همـسطح اوج اجتمـاع         قرار مي  930راس مثلث دقيقا روي سطح شروع اصالح در         

يا ها تصادفا در نظر بگيرد و    واقعي از نقاط را در موج     خواه شخص عدد    . بعدي در ژوئن است   

در پي   بين هر موج پي    618/0شكار در نسبت    آتواند مطمئن باشد، دقت     بخشي از طرح را، مي    

بـدقت  هاي فيبوناچي را در الگوهاي بـازار       ظهور نسبت  30 و   25 تا   20درس  . تصادفي نيست 

.شرح خواهند داد

10-3-Phiو رشد افزاينده
هاي بعدي نشان خواهيم داد، فرم شبيه مارپيچ در حركـت بـازار نـشان               در درس كه ما ويبط

طاليي حاكم است و حتي اعداد فيبوناچي ظاهر شده در روند بازار اغلـب فقـط                دهنده نسبت 

هرحال فهم اين مسئله مهم است كه اعـداد خودشـان داراي وزن             ه  ب. خواهند بود هاييفرصت

 نسبت فاندامنتال به ايـن      مساله نشان دهنده  اين  . باشندصل امواج مي  پذيرش بزرگ ا  تئوري در 

ها خاطر نشان شده است، توالي      اگرچه بندرت اين نكته در نوشته     . باشد مي الگوهاي رشد گونه

.اي از نوع خود است    شود، توالي اعداد پايه    شروع مي  1كه با عدد    نآفيبوناچي، پس از    اعداد

هر حال اين نقطه شروع رياضي است، ما ممكن است هـر دو عـدد    ه  ب.) را ببينيد 4-10شكل  (

ايـن  ن عدد سـوم را بـسازيم و       آ، و با جمع     352 و   17انفاقي را در نظر بگيريم همچون اعداد        

در بـين اعـداد مجـاور     كه هميشه اين پيشرفت توالي، نسبت ما      دامه بدهيم بطوري  اساختن را   

.گـردد شكار مـي آاين رابطه در هشتمين توليد . شوندميPhiتوالي خيلي بسرعت نزديك حد    

فيبونـاچي سـاخته   كه اعداد ويژه باال توسط تـوالي     گونه تا زماني  بدين.)  را ببينيد  11-4شكل  (

قـانون بنيـادي از   شوند عكس العمل ايده پيشرفت امواج در بازار، نـسبت فيبونـاچي يـك       مي

اين نـسبت بـسيار     دليل. خته شوند تصاعد هندسي است كه عدد بعدي از جمع با عدد قبل سا           

فول، گسترش، انقباض و     ا هاي طبيعي رشد و   ها مربوط به مجموعه داده    زياد در روابط و پديده    

.پيشرفت و عقب نشيني اين است
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Fig 10-4

Fig 10-5

ها قانوني است كه در موجودات جهان و كهكشان       اليوت همان اصل امواج ترين نگاه، در وسيع 

اليـوت  اصل امواج . هاي همه مردم وجود دارد    فعاليتكل داده، ذاتي است كه در روح و       را ش 

كننـده روان  تـرين مـنعكس  كه بازار سهام خـوب گردد، براي اينوضوح در بازار حس مي  ه  ب

ن است كـه     آ ن تقريبا ثبت كامل روانشناسي مردم و روندهاي       آ. شناسي جمعي در جهان است    

پيـشرفت و   را ساخته و توليد الگوهاي خيلـي واقعـي از         ماقتصاديهاي رشد ا  تغييرات ميزان 

كه بازار سهام عموما همـان  (داندن را پيشرفت بشر مي آاصل امواج اگر. نمايدعقب نشيني مي  

ن در يك راستا و بصورت اتفاقي نبوده و بطور آاتفاقات .) مردم استقيمت تصميم گرفته شده

ن، هماننـد فرمـي كـه در        آبعبارتي پيشرفت   . دهدرخ نمي ) اي، سيكلي دوره: ترجمم(اي  چرخه
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بعقيده ما خود فاصله بـين خطـوط      . گرددسه گام به جلو، دو گام به عقب باز مي         طبيعت است 

نچنان بـزرگ  آهاي طبيعي ديگر    پديدهواصل امواج و) هاخطوط موازي كانال  : ترجمم (موازي

تماالت، ما به اين نتيجه رسيديم كه در اينجـا          احبراساس قانون . گنجندهستند كه در ذهن نمي    

دهد، و همـان  شكل مي) عمومي: ترجمم(مسائل اجتماعي   يك اصل، همه جا حضور داشته، به      

. كنـد گفته است، كه خداوند بـا جهانيـان تـاس بـازي نمـي     چيزي است كه اينشتين دانسته و 

گونه كه رفتار جمعي بطور     نآت،  بازار سهام نيز استثناء نيس    ) نبودناشاره به تصادفي  : ترجمم(

را مطالعـه و    نآتـوان   يكديگر متصل شده است كـه مـي       ه  همچون يك قانون ب   انكار ناپذيري 

نـسبت  ترين و سريعترين راه بيان رياضي اين مسئله بـسيار سـاده اسـت             خالصه. تعريف نمود 

618/1. 
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