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 درباره متافاركس
.  ارائه خدمات الكترونيك به معامله گران بازارهاي الكترونيك جهاني استماموريت متافاركس

 :كليه خدمات متافاركس رايگان و الكترونيك است  و در دو گروه ارائه مي گردد
 : ت عموميخدما

استفاده كنندگان از اين خدمات مي . اين خدمات رايگان به كليه عالقه مندان ارائه مي شود
توانند مشتريان يروكر هاي مختلف يا دارندگان حساب دمو و افرادي باشند كه تازه با اين 

 :اين خدمات عبارتند از . بازار آشنا شده اند
 .هو متافاركس منتشر مي شودروزنامه فارسي فاركس كه از طريق گروه يا •
 .هفته نامه فارسي متافاركس كه از طريق گروه ياهو متافاركس منتشر مي شود •
 .جزوات فارسي فاركس كه از طريق كتابخانه الكترونيك متافاركس در دسترس است •
كتاب و جزوات انگليسي فاركس كه از طريق كتابخانه الكترونيك متافاركس در دسترس  •

 .است
 :انه الكترونيك و گروه ياهو متافاركس آدرس كتابخ
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 تحليلي و كتابخانه هاي الكترونيك مطالب سايت و لينك هائي كه به سايت هاي خبري، •
 .وجود دارد

 :خدمات اختصاصي 
اين خدمات مخصوص معامله گراني است كه از طريق سايت اقدام به افتتاح حساب واقعي  نزد 

 كرده و بدون پرداخت هيچگونه هزينه اي از اين خدمات عالوه بر Northfinanceبروكر 
 . گردندخدمات استاندارد بروكر شان، بهره مند مي

ارسال و دريافت وجه به قيمت بانك توسعه صادرات بدون كارمزد و طي حداكثر يك  •
  و دور ماندن شما از هزينه باال و مشكالت حواله بانكيروز كاري

 حساب، انتقال وجه و فعال شدن حساب شما طي يك روز آنالين افتتاح  •
  دالر 250ارسال هديه آموزشي براي حساب هاي بيش از  •
 عالوه بر كتب موجود در كتابخانه الكترونيك كتب الكترونيكي مورد نياز ارائه •
 ....پشتيباني در كار با نرم افزار، ارتباط با بروكر و  •

 :با ما تماس بگيريد 
09121342654 

com.forex-support@meta 
com.raminforex@yahoo 
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Elliott  Wave 

  :"تفكر اوليه قوانين امواج اليوت"
 كشف شـد، بايـد پـذيرفت        1940 و در خالل سال هاي       1930از زمانيكه قوانين امواج اليوت در       

 .كه سودي سرشار ار آناليز بازار به ما دادكه بسيار باالتر از ابزارهاي پش بيني ديگر بود
امواج كه گاهي اوقات به اين نام خوانده ميشوند،در واقع توضـيحات جزيـي از چگـونگي                 قوانين  

 .رفتار مردم است
اين امواج،حجم بازار ،روان شناسي،و حركات خـوش بينانـه،و بـد بينانـه امـواج و بازگشتشـان و                    

 .همچنين ميزان اندازه گيري الگو ها را به ما نشان ميدهند
مشـاهده  ،  حوادث در جريان در بازار هاي مـالي ميبينـيم         ما هنگام   يكي از مهمترين چيزهايي كه      

قيمـت هـا    )تغييرات(كه به صورت شكلي از جابه جايي         تغييرات روان شناسي سرمايه گذار است     
 .ميتوانيم آنها را ببينيم

 ز داده هـاي بـازار سـهام،تغييرات و جهـش هـاي               ا در مهمترين تحقيق اليوت به صورت ابزاري      
 . بررسي كرد،وي متفاوت از يكديگر را كه داده هاي قيمت در آن رخ داده بودند الگ11امواج 

او سپس توضيح داد كه چطور ايـن الگـو هـا بـه              .او اين الگوها را با مثل تعريف،و نام گذاري كرد         
و سپس در ترجمه اي همان الگو ها را مجددا شـرح دادو اينكـه چطـور                 .يكديگر مربوط ميشوند  

 .هاي با ابعاد بزرگتر نيز وجود دارنداين امواج در الگو 
قوانين امواج شامل فهرستي از الگوهاي قيمت است و توضيح اينكه چگونه و چطـور ايـن امـواج                   

 .در سر تا سر مسير بازار اتفاق ميافتند
بازار اغلب دستخوش دوره هاي باال رفتن،فاز هـاي متنـاوب خنثي،يـا كـاهش اسـت،نمودارهاي             

 .ه افزايشي نشان از افزايش داردشكست در الگو هاي مشاب
 

 :همچنين اين قوانين به ما ميگويد كه 
 لگوها با پنج موج حركت ميكند و با سه يا پنج موج تصحيح ميشـود،قبل از اينكـه رونـد                    ابازار در 

 .بزرگتر آغاز شود
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 .دارد وسپس باز ميگردد،قبل از اينكه روند بزرگتر آغاز گرددمحرك  موج 5   بازار 

 1،2،3،4،5 موج هستند و با شماره هاي 5تر هميشه در الگوها داراي گتهاي با روند بزرحرك
 .مشخص ميشوند

 مـوج هسـتند امـا    3بر خالف روند كلي بازار عمومـا در الگـو هايشـان داراي          )حركات(جهش ها   
 . موج داسته باشند5 يا 3همچنين ميتوانند در الگو 
 .ري ميشوندگذا نام …A,B,Cكه اين امواج با حروف َ

بعـدي نيـز در همـان    محـرك    موج ميباشد و حركـت مـوج         5تشكيل يافته از    محرك  يك موج   
 .ميباشد)سمت(روند

 موج زير مجموعه تشكيل يافته است كه وقتـي در رونـد بزرگتـر               3يك موج اصالحي عموما از      
 . هر كدام ار آتها يك موج اصالحي استد،قرارميگيرن

 
 مـوج   5ليوت نمايش داده شـده كـه در رونـد كلـي بـازار  داراي                 به عنوان مثال يك موج پايه ا      

 . موج اصالحي است كه خود به روند هاي كوچكتري تقسيم ميشود3و محرك 
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اين قسـمت بيـانگر يـن اسـت كـه در            . ختم ميشود  1به كوچكترين   محرك  ز امواج   ااولين دنباله   
 .آغاز يك روند بزرگ رو به باال هستيم

 . ادامه پيدا ميكند2 دنباله امواج تصحيحي است كه تا كوچكترين همچتيت بيانگر شروع
 قرمز رسيديم ديد وسيع تري داريم و ميتوانيم موج          )1(وقتي اين قسمت تمام شد و به شماره         

 .ميباشدمحرك  قسمت تقسيم كنيم كه خود اولين موج 5را به 
 1،2،3،4،5محرك   موج    قرمز عالمت گذاري شد خود به سه       )1(پس اولين قسمت كه تا شماره       

 .متعاقب آن خواهد بود A,B,C موج اصالحي سهو 
 . كامل ميشود2،3،4،5محرك موج قرمز با چهار موج محرك حركت 

  كه با رنگ آبي مشخص شده است،مي رسيممحرك  [1]و تازه به موج 
 . آبي برسيم[2]يكبار ديگر حركات اصالحي اتفاق ميافتد،تا به موج شماره 

هسـتند اگـر در جهـت       محرك   موج   5 امواج اصالحي بزرگتر در درو ن خود شامل          هر كدام از  
 .روند كلي بازار باشند

حي تشـكيل  بـه دليـل ينكـه بـر خـالف رونـد هسـتد از امـواج اصـال                  محرك   4 و   2خود موجهاي   
 .شدهاند

  موج هستيم،كه داراي ساختار پيچيده اي از قبيل 3در الگو هاي اصالحي ما مستلزم وجود 
Zig Zag","Flat","triangle","Double sideway" "د  هستن. 

هر كدام از الگوهاي بازار نام و ساختماني دارد كه از قوانين و راهبرد هاي امواج اليـوت تبعيـت        
 .ميكنند

اين الگو ها در صورت ظاهر تغييراتي دارند كه ما آنها را بـه يكسـري الگـوي مشـخص محـدود         
 .ميكنيم

به فردكه با يكي از امواج اليوت تغيير ميكند بايد همه قـوانين از اصـول                براي يك الگوي منحصر     
 .كلي تبعيت كتتد،ولي نبايد از يك راهبرد اكيد پيروي كنند

 . طريقه تفسير ميشود3 يا 2هنگام جنبشها بازار در بهر حال ،
و  ه شـود  ،همچنين اين الگـو هـا ميتوانـد ممتـاز شـناخت           الگو ها از بيشترين راهبرد تبعيت ميكنند      

 .بيشترين احتمال درستي را داراست
مساله مهم اين است كه ما بفهميم كه الگوها با همه درجات در همان لحظـه در بـازار اسـتفاده                     

 .ميشوند،زيرا آنها متقابل و پيوسته عمل ميكنند
 .آنها نميخواهند دقيقا مثل چيزي كه در گذشته بودند به نظر برسند

 .االت استتكنيك اليوت مربوط به احتم
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 كامل به ما نشان نمي دهند،آنها به مـا ميگوينـد كـه چـه                قطعيتقوانين امواج آينده بازار را با       
 نشـان   اچيزي احتماال در حال وقوع است،و تيـر رس هـدفي را كـه در حـال دگرگـوني اسـت ر                     

 .ميدهند
 

"SIMPLE"  
از معامله گـران در حـال       بازار ها ساده هستند به اين معني كه،معامله به وسيله يك گروه وسيع              

 .در ميĤيد  از روانشناسي اين گروه به نمايشجلوه ايدر حقيقت . انجام است
 .ترس،اميد و بازگشت دوباره:از قبيل. احساسات انساني است ه عظيم در نتيججلوهاين 

 .سادگي بخش مورد نياز رفتار امواج اليوت ميباشد
ستگي به الگـو هـاي امـواج اليـوت را         قدرت و واب   S&P,NASDAQ,CURRENCIESبراي مثال   

 .نشان ميدهند
 .اين بازار به سمت احساسات انساني رانده ميشود

 طال:تحليل امواج اليوت در برخي موارد پاسخگو نيست مثل 
 
 " الگوي موج اليوت11مروري مختصر بر هر "

Impulsive or Motive Waves - Moving with the Larger Trend 
 
 )(IMPULSEحركت با روند بزرگتر:موج انگيزشي يا محرك  موج .1
 

 
 
 

 .هميشه با روند بزرگتر حركت ميكنندمحرك اين امواج 
 .قرار دارندهستند و به صورت كلي در جريان روند  1،2،3،4،5 موج 5مركب از 

 
2.  Diagonal – also known as a Diagonal Triangle: Leading (LD) 
and Ending (ED) 
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Ending Diagonal 
 

 كـه در  1،2،3،4،5 مـوج اسـت   5داراي محـرك   در يـك الگـوي   يا دوگوشه مثلثييك دو گوشه  
 .جهت روند حركت ميكنند

 يـك خـط كانـال و        1،3شكل ميگيرد كه امـواج      همگرا  كانال  يك  حركات مورب در درون خطوط      
 . را شكل مي دهند خط ديگر كانال2،4امواج 

 دو و ديگري Leading diagonal(LD)گوشه پيشرو  دو دو گوشه وجود دارد كه يكيدونوع 
 .ناميده مي شود Ending Diagonal(ED) پايانيگوشه 

اين دو نوع در ساختمان درونيشان متفاوت هستند و موقعيت هـاي متفـاوتي در داخـل الگـوي                   
 .روند دارند

 .رايج تر ميباشد دو گوشه پيشرونسبت به  دو گوشه انتهائي 
 

Ending Diagonal 
 
 :مواج اصالحيا

Corrective Waves - Moving Against the Larger Trend 
 

 . روند حركت ميكنندخالف جهتركتي در حهمان طور كه از نامشان پيداست با 
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و با حروف مشخص ميشـوند و در        . موج تشكيل يافته اند    5 يا   3الگو هاي اصالحي در الگويشان از       
 .عكس روند اصلي حركت ميكنند تجه
 

Zigzag: 

 :امواج اصالحي زيگ زاگ
عموما بر عكـس جهـت رونـد بـازار     .تشكيل شده است  A,B,C موج اصالحي 3يك زيگ زاگ از 

 .و يكي از رايج ترين الگو هاي اصالحي اليوت است.حركت ميكند
 

 
Double and Triple Zigzags (DZ and TZ): 

 :زيگ زاگ هاي دو تايي و سه تايي
اين زيگ زاگ ها رشته هايي به هم پيوسـته انـد بـا              . زاگ هستند  اين زيگ زاگ ها شبيه به زيگ      

 .ناميده ميشود Xيك موج الحاقي به آنها كه 
 
 
 
 
 

  
 

 .مشاهده ميشوددوگانه در شكل باال يك زيگ زاگ 
 .ذاتا اصالحي هستند) زيگ زاگ(جااين امو

 .زيگ زاگ هاي سه گانه نادر و كمياب هستند
 .گ زاگ سه گانه از خانواده الگوي زيگ زاگ شناخته ميشوندزيگ زاگ،زيگ زاگ دو گانه و زي

 .به آنها الگو هاي تيز و نوك دار هم گفته ميشود
Double zigzag  در ادامه باX-Y-Z در اينجا تنها .نمايش داده ميشودDouble zigzag   را بـا

 .مثال توضيح ميدهيم
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 :الگوي تخت 
Flat (FL): 

 
كـه  . است هتشكيل شد  A,B,C موج   3 در الگوي امواج خود از       ييرتخت يا كم تغ   يك موج اصالحي    

 و  معكـوس اين موج اصـالحي داراي رونـد        .ميباشد  حاشيه دار بيشتر اوقات حالت آن به صورت       
 .در الگو هاي اليوت خيلي رايج است

 
 :الگوهاي حاشيه دار دوگانه و سه گانه 

Double and Triple Sideways: 

Double Sideways 
 هـم نـام    )Triple 3's و(Double 3's كـه بـه صـورت    دوگانه و سه گانه حاشيه دار هايالگو 

به صورت دوگانـه  و در سلسله الگو هاي اصالحي هستند و  الگو هاي تخت     شبيه. گذاري ميشوند 
 .د به امواج متصل ميشونيا سه گانه
 كلـي يـك مـوج     حقيقت به طوردر خود الگو هستند ولي در      Xداراي يك موج اصالحي     همچنين  
 .اند اصالحي

 .نوع سه تايي آن بسيار كمياب ميباشد
 .گذاري ميشوند نام W-X-Yنوع دو تايي آن به صورت 

الگـوي  نام گذاري ميشود ،در بـاال تنهـا يـك نمونـه              W-X-Y-XX-Zنوع سه تايي آن به صورت       
  .آورده شده است  دوبلحاشيه دار
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 :الگوي مثلثي 
Triangle (CT and ET): 

كـه در جهـت      A,B,C,D,E. موج تشكيل شـده اسـت      5ك مثلث در الگوي خود به طور رايج از          ي
 .عكس روند كلي بازار حركت ميكنند

متصـل   D را به B  خط پائيني  و C را به    A خط بااليي    .اين مثلث در درون يك كانال حركت ميكند       
 .ميكند

بــاز شــونده  يــا بــه صــورت (CT))انقباضــي(جمــع شــونده يــك مثلــث همچنــين بــه صــورت 
  (ET))انبساطي(

 خطوط كانـال آن     جمع يا باز شونده بودن     بودن مثلث به     يا بازشونده  و   جمعكه  .شناخته ميشود 
 .بستگي دارد

 .خيلي نادر و كمياب است (ET) باز شوندهمثلث
CT=Contracting Triangle) 

ET=Expanding Triangle 

Contracting Triangle 
 

Degree or Time Frame: 
 

 :چهار چوب زماني
 .يك الگوي اليوت ممكن است در اندازه هاي دقيقه،روز،سال،و يا حتي قرن به وقوع بپيوندد

0) Submicro – minutes to hours 
1) Micro - hours to days 
2) Subminuette - days to weeks 
3) Minuette - days to months 
4) Minute - weeks to months 
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5) Minor - weeks to quarters 
6) Intermediate - months to quarters 
7) Primary - months to years 
8) Cycle - quarters to years 
9) Supercycle - years 
10) Grand Supercycle – decades or longer 

  دقيقه به ساعت-0
  ساعت به روز-1
  روز به هفته-2
 ز به ماهو ر-3
  هفته به ماه-4
 ارم هفتهيك چه-5
 يك چهارم ماه-6
  ماه به سال-7
 ) ماه3( سال 8-4/1
 ساالنه-9

 طوالني تر-10
هر يك از الگو هاي اليوت در حقيقت ساختماني بسته از يك الگوي بزرگتـر ميباشـد كـه ميتـوان                     

 .گفت هر الگو در دل يك الگوي بزرگتر جاي دارد
Research Results 

 
 :نتايج مطالعات

 : سوال را بدانم2 گر و سرمايه گذار مايلم پاسخ به عنوان يك معامله
 ؟ند اي داردهآيا بازار جهاني كاال و سهام حركات منظم و با قاعد -1
و اگر دارند آيا اين الگوها ميتوانند در بدست آوردن پول از اين بازار هـا بـه مـا كمـك       -2

 كنند؟

 .مده مطالعه داشتمسالهاي سال من درباره اكثر سيستمهاي معامله و سرمايه گذاري بدست آ
من مبالغ قابل توجهي پول در اين سيستم ها خرج كردم و سپس سال ها هر تيوري سـود ده را                     

 .با برنا مه هاي كامپيوتري امتحان كردم
من با نااميدي دريافتم،سيستم هاي معامله سا زگار خيلي كمي در بازار وجود دارد ،كـه هـم در                   

 .تيوري و هم در عمل جواب گوست
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از سيستم هاي معامالت نشان داد كه در تيوري به سود ميرسد اما در يافتم كـه در بـازار                    خيلي  
 .واقعي عمال به سود كمتري خوا هيم رسيد

از همه سيستمهاي معامله اي كه بدست آوردم و مطالعه كـردم قـوانين امـواج اليـوت روشـي                    
 .منطقي براي پيشگويي روانشناسي معامله به نظر ميرسيد

واج در الگوهاي رايجي تعريف شده اند كه به سادگي در بازار قابل عمـل هسـتند ،بـه                   قوانين ام 
 .هر صورت اين الگو ها به ما احتمال پيش بيني بازار را ميدهد 

 .دوباره و دوباره دريافتم الگو هاي امواج اليوت در بازار واقعي قابل باز بيني است
 

From Theory to Science 
 :از تئوري تا علم

 .ميم گرفتم قوانين امواج اليوت را از حالت مشاهده و تيوري به حالت تحليلي سازگار كنمتص
 سپس با استفاده از يك برنامه كامپيوتري و مشتري هاي موجود اين كار را انجام دادم

 .اين امواج بدرستي در بازار جوابگو بود.با استفاده از كامپيوتر نتيجه حيرت آور بود
 
 
 
 
 

Impulse 
 
 :دقت ميكنيممحرك ه عنوان مثال به اين موج نام گذاري شده ب

 . پايين بيا يد1 نبايد تا ابتداي موج 2موج  -1
 . كوتاه ترين نيست5 و 1ايسه با موجهاي ق در م3موج  -2

 . را قطع كند2 نمي تواند موج 4موج  -3

 .باز گشت داشتيم اين الگو به پايان رسيده است% 100تا % 1 ،بين 5اگر بعد از موج  -4

Elliott and Fibonacci 
تكنيك اليوت انتظار دارد كه بيشتر بازگشـت هـا در نزديكـي اعـداد فيبـو نـاچي واقـع شـود از                        

 ...،%62،%50،%38:قبيل
، وقتي ما همه صعود هاي بلند مدت را در كاال ها در نمودار زيگ زاگ اليـوت بررسـي ميكنـيم        

 :نتايجي شبيه زير ميرسيم به 1موج پس از  2موجو درصد بازگشت گراف تكرار در 
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 در اين نمو دار يكي از رايج ترين نسبت هاي بازگشت فيبو ناچي را مشاهده ميكنيم
 . را بازگشت ميكند1موج % 38 در حدود 2موج 

 
Predictive Power of Each Elliott Wave 

 
 :قدرت پيشگوئي موجهاي اليوت

  از كار ما بررسي قدرت هر كدام از امواج اليوت استدومين مرحله
پيش بيني بازار بوسيله امواج اليوت و محاسبه منطقـه اي در قيمـت هـا و زمـان در جـايي كـه                        
بيشترين احتمال كامل شدن الگو وجود دارد به وقوع ميپيوندد ،در اين تحقيق ما تحليـل امـواج                  

سـپس نـرم    .عامالت سهام آمريكـا انجـام داديـم       اليوت را روي نمو دار قيمت در سنگين ترين م         
 افزار  

 .قيمت هاي بازار را در زمان خاص پيش بيني كرد
 

Impulses – the Fundamental Elliott Wave Pattern 
 :الگوي بنيادي امواج اليوت

 
Impulse 
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 موج تشكيل شده است ،سه تاي آنها حركتي در جهت روند اصلي دارند و               5از  محرك  يك موج   
هر موج در انتهاي خود با يك شماره يـا          . دو تاي آنها امواج اصالحي در جريان اين روند هستند           

صعودي بعـد از    محرك   هستند و معموال يك موج       5 تا   1حرف مشخص ميشود كه شماره ها از        
نزولي بعد از يـك صـعود بـازار آغـاز           محرك  و بالعكس يك موج     .يك ريزش بازار آغاز ميشود    

 .ميشود
 . حالت صعودي و نزولي در نظر بگيريم2با تمامي امواج اليوت را ميتوانيم در هر ما تقري

 .د از يك صعود به وقوع پيوسته است عنزولي داريم كه بمحرك در بازار نزولي ما موج 
 .بدون در نظر گرفتن هيچ محدوديتي اين الگو ها قادر به تغيير هستند

 /قيقي مشاهده ميشود را نمايش ميدهيمدر اينجا بيشتر اشكالي كه در بازار هاي ح

 
 

The most common shape for a rising Impulse 
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The most common shape for a falling Impulse 
 :متداولترين حاالت براي موج محرك 

چـارچوب زمـاني     مـورد معاملـه،   بيشتر شكل هاي رايجي كه از تغييرات الگو ها داريم بستگي به             
(1H,….) صعو دي ،نزولي(ت الگو و جه ( 

 .بررسي ميكنيم در ادامه را براي بررسي بيشتر ما يك الگوي جامع نزولي 
 .ما ميخواهيم بيشتر فركانسهاي توزيع اين هيستو گرام را بررسي كنيم

 را  1مـوج   % 65تـا   % 25 در حـدود     2انگر اين اسـت كـه مـوج         يب  ) (W2/W1هيستو گرام زير    
 .بازگشت ميكند

 
 

 انجـام   1 اصالحش را نسبت به مـوج        2مشاهده ميشودكه موج    % 60 اختالف در قسمت     بيشترين
 .ميدهد
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زمـان مـوج محـرك    % 90تا % 20 نمودار فوق نيز مشاهده مي شود كه زمان موج اصالحي           در  
  .خواهد بود

 
The Elliott rules for an Impulse are: 

 :محرك قوانين اليوت براي موج 

 
 

 دو گوشه پيشروو يا يك الگوي  باشد موج محركش يك  بايد خود1موج  .1
  مثلث ميتواند بدون حركت اصالحي باشد به استثناي 2موج  .2

 . باز گشت داشته باشد1موج % 100 نميتواند بيشتر از 2هيچ قسمتي از موج  .3

 .باشد (Impulse)محرك  نيز بايد 3موج  .4

 طـول كشـيده     2ج   بايد مـدت زمـان بيشـتري نسـبت بـه مـو             3در نمودار قيمت موج      .5
 )بلند تر باشد(باشد

 . ميتواند بدون هيچ اصالحي در الگوي امواج اليوت كامل شود4موج  .6

 .شاني قيمت داشته باشند.همپ نميتوانند 4 و 2موج  .7

 .باشد ED(Ending Diagonal)يا يك  (Impulse)محرك  بايد يك موج 5موج  .8

 . را برگردد4موج % 70 در كمترين اندازه بايد 5موج  .9

 . كو تاهترين نيست 5و1 در مقايسه با 3وج م .10

Rule of Alternation: 
 

 :قانون تناوب
 حالـت تنـاوبي     4 و 2اين است كه مـوج       (Impulse)محرك  يك باور متداول درباره امواج      

يعني اين دو موج اصالحي در الگو هـا بـين حالـت تيـز بـا شـيب تنـد و                      .دارند) يك در ميان  (
 . در تغيير ميباشندحاشيه دار

 Zigzag,Triple zig zag,Double zigيك موج اصالحي نوك تيز با شيب تند بـه شـكل   

zag است. 
 .ميباشد Flat,Triple 3,Double 3به شكل  ،حاشيه داريك موج اصالحي 
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 :اين قانون همچنين بيان ميكند كه
 معمـوال يـك مـوج       4اسـت،موج    (Sharp) يك موج اصـالحي از نـوع نـوك تيـز           2اگر موج   

 .است اشيه دارحاصالحي 
 .است تند عموما يك موج اصالحي 4،موج  باشد حاشيه دار يك موج اصالحي 2و اگر موج 

 .تحقيقات اين قانون را تاييد ميكند
اين اطالعات براي معامله گراني كه از امواج اليوت استفاده ميكنند مسلم اسـت ،همچنـين از                 

 .ه استبدست آمدآماري نيز نتايج زير تحقيقات 
   (%86)است حاشيه دار 4،موج باشد   تند از خانواده 2وج اگر م

  (%78).است تند 4باشد ، موج  حاشيه دار 2اگر موج 
 

Diagonal Triangle 
Diagonals – the only other Elliott pattern to move with the 
larger trend: 

Example of an Ending Diagonal 
 :الگوي دو گوشه مثلثي 

 . تنها الگوي اليوت است كه در جهت روند هاي بزرگ حركت ميكننداين الگو
 وجود دارد كه در قسـمت  دو گوشهدو نوع از اين .دشناخته ميشو  دو گوشه مثلثي با نام و

هر دو اين الگو هاي ذكر       . دو گوشه پيشرو و دو گوشه پاياني       قبل راجع به آن توضيح داديم     
 .كنندشده در جهت روند اصلي بزرگتر حركت مي

صعودي وجود دارد،در عـين حـال بعنـوان          الگوي دوگوشه تحقيقات ما نشان داد كه هزاران       
 .دو گوشه پيشرو آورده شده استمثال يك 

در بازار هاي كاال  وجود داردكه آن هـم در            دو گوشه پاياني  فقط به عنوان نمونه چند عدد       
 .مشاهده مي شوددرصد كمي از آنها 

ايـن الگـو   .اغلب در بازار هاي كاال مشاهده ميشـود   گوشه ريزشي به هر صورت،الگوهاي دو     
 .دي يا نزولي باشدها بسته به نوع بازار وجود دارندو نوع آنها ميتواند صعو
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  :قوانين اليوت براي دو گوشه پيشرو و دوگوشه پاياني
 .بين دو خط همگرا كه به شكل يك كانال است حركت ميكند دوگوشهالگوهاي .1
 .ميباشد دوگوشه پيشرويا يك محرك يك موج  دوگوشه پيشرو از 1ج مو.2
 .هميشه از خانواده زيگ زاگ ها ميباشند دوگوشه انتهائي از 1،3،5موج.3
  ها مثلثشكل بگيرد به استثناي   ممكن است بدون هيچ اصالحي2موج .4
 . نمي باشد1 هيچ گاه بلند تر از موج 2موج .5
 .است (Impulse)محرك  يك موج يشرودوگوشه پ از الگوي 3موج .6
 . قيمت ها بزرگتر است2 در مقايسه با موج 3هميشه موج .7
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 . ممكن است بدون اصالح كامل شود4موج .8
 .) هم پو شاني دارند4 و 2موج (در قسمتي از موجشان با يكديگر اشتراك دارند 4و2موج .9

 .باشد دو گوشه پايانييك و يا  محرك تواند يك موج  ميدوگوشه پيشرو  از 5موج .10
 . قيمت ها را بازگشت نمايد4موج % 50 قيمت بايد در بدترين حالت 5موج .11
 . كوتاهترين نيست، قيمت ها5 و 1 در مقايسه با امواج 3موج .12

 
 :الگوي زيگ زاگ 

Zigzag 

Zigzag correction 
 

ا درجـه بزرگترحركـت     است كه بر خالف رونداصلي بازار ب       A,B,C موج   3يك زيگ زاگ داراي     
 .زيگ زاگ ها معموال الگو هاي اصالحي هستند. ميكنند

 
 

The most common shape for a rising Zigzag 
 

http://abcbourse.ir/


 
The most common shape for a falling Zigzag 

 
Rules for Zigzags: 

 
 :قوانين امواج زيگ زاگ

 .باشد Leading Diagonalيا يك   (Impulse)محرك بايد يك موج  Aموج  .1
 .باشد (Corrective)ميتواند يك الگوي اصالحي Bموج  .2

 .قيمت ها كوتاهتر باشد Aاز نظر اندازه بايد نسبت به موج  Bموج  .3

 .باشد Ending Diagonalيا يك  (Impulse)محرك قيمتها بايد يك موج  Cموج  .4

 Endingممكـن اسـت يـك      Cباشـد مـوج     Leading Diagonalيـك   Aاگـر مـوج    .5

Diagonal باشد. 

 :زيگ زاگ هاي دوگانه و سه گانه 
Double and Triple Zigzags 

 
مشـاهده  سـه گانـه     و زيگ زاگ    دو گانه   بيشترين تغيير در خانواده زيگ زاگ ها در زيگ زاگ           

 .ميشود
 .هم خوانده ميشوند Double3 , Triple 3اين دو الگو با نام هاي 

خـانواده زيـگ زاگ هـا را تشـكيل           گانـه    سه زيگ زاگ    ، دوگانه   سه الگوي زيگ زاگ، زيگ زاگ     
 .نيز گفته ميشود Sharp family of patternميدهند كه به آنها 

 . بندرت ديده ميشوندي سه گانه رايجترند در حالي كه زيگ زاگ هاي دوگانه زيگ زاگ ها
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Double Zigzag 
 

Double zig zag  الگو بوسيله يك از دو الگوي زيگ زاگ متصل به هم تشكيل يا فته كه اين دو
مشـخص   Xنمـاد   موج كوتاه اصالحي به يكديگر متصل شده اند كه اين موج كوتـاه اصـالحي بـا                  

 .ميشود
Triple Zigzag 

 

 
 

از سه الگوي زيگ زاگ متصل به هم تشكيل يافته كه بوسيله دو موج كوتـاه                 سه گانه    زيگ زاگ 
 .به يكديگر متصل شده اند "XX" و"X"اصالحي 

 

 

http://abcbourse.ir/


 
The most common shape for a rising Double Zigzag 

 

 
 

The most common shape for a falling Double Zigzag 
 
Triple Zigzag 

 

 
 

The most common shape for a rising Triple Zigzag 
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The most common shape for a falling Triple Zigzag 
 

Rules for Double and Triple Zigzags: 
 
 :زيگ زاگ دو گانه و زيگ زاگ سه گانه انين قو

 .بايد خود يك الگوي زيگ زاگ باشد Wموج  .1
 Expandingميتواند بدون هيچ اصالحي در الگوي خود كامل شود بجز در يك  Xموج  .2

Triangle  
 .باشد Wبايد كوتاه تر از موج  Xدر امواج نمودار موج  .3

 .بايد يك الگوي زيگ زاگ باشد Yموج  .4

 .در نمودار قيمت ها باشد X بلند تر يا مساوي موج بايد Yموج  .5

 Expanding حركــت اصــالحي كامــل شــود بجــز در چميتوانــد بــدون هــي XXمــوج  .6

Triangle  
 .كوتاه تر باشد  Yبايد در نمودار قيمت ها نسبت به موج  XXموج  .7

 .بايد خود يك الگوي زيگ زاگ باشد Zموج  .8

 . د ها باش قيمتXXبايد بلندتر يا مساوي موج  Zموج  .9

Flat 
 :الگوي تخت 

تفاوت آنها بـا امـواج زيـگ    .الگو هاي تخت يا كم تغيير هستند   يكي ديگر از الگو هاي رايج اصالحي        
نشـان  بيشـتري   زاگ در اين است كه آنها نسبت به حركات قوي به سمت باال و پـايين گـرايش                   

 Flatاينرو به آنها امـواج  از .ميباشد حاشيه دار ميدهند و بيشتر گرايش آنها به صورت حركات 
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در مقايسه با زيگ زاگ ها كه حركات آنها در يـك رونـد شـكل                .گفته ميشود )تخت،پهن،مسطح(
 .هستند حاشيه دارميگيرد اين امواج به صورت 

 

 
 

The most common shape for a rising Flat 
 

 
 

The most common shape for a falling Flat 
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Rules for Flats: 
  :تختوانين الگوي ق
 

 .ميتواند بدون هيچ حركت اصالحي كامل شود Aموج  .1
  هاTriangleميتواند بدون حركت اصالحي كامل شود بجز در  Bموج  .2

 .نمايد)بازگشت (را اصالح  Aموج % 50داقل در بدترين حالت بايد ح Bموج  .3

 .قيمت ها كوتاه تر باشد A برابر موج 2بايد از  Bموج  .4

 .باشد Ending Diagonalيا يك  (Impulse)محرك ند يك موج فقط ميتوا Cموج  .5

 .بيشتر طول بكشد A برابر زمان تشكيل موج 3نبايد از  Cموج  .6

 .باشد A,B برابر فاصله موج هاي 2نبايد بلندتر از  Cموج  .7

 .)همپوشاني دارند  Aموج  و Cموج (اشتراك دارند Aبا موج  Cقسمني از موج  .8

 
Double and Triple Sideways Patterns 

 :الگوهاي حاشه دار دوگانه و سه گانه 
 گونه دابل زيگ زاگ و تريپل زيگ زاگ هسـتند،امواج           2همان گونه كه امواج زيگ زاگ داراي        

 .تقسيم ميشوند Double falt,Triple flatكه به .فلت نيز اين تقسيم بندي را دارا ميباشند
 .خوانده ميشوند Double3,Triple 3همچنين اين دو الگو به صورت 

Double sideway       الگـوي رايـج تـري اسـت در حاليكـهTriple sideway     بـه نـدرت ديـده
 .ميشود

 از دو الگـوي فلـت متصـل بـه هـم سـاخته شـده اسـت،در مـورد           حركت حاشه دار دوبليك 
Tripleالگوي فلت متصل به هم تشكيل شده است3از  حاشيه دار سه گانه . 
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The most common shape for a rising Double Zigzag 

 

 
 
 

The most common shape for a falling Double Zigzag 
 

Triple Sideways 
 

 
 

The most common shape for a rising Triple Sideways 
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The most common shape for a falling Triple Sideways 
 

Rules for Double and Triple Sideways Patterns: 
 

  :الگوهاي حاشه دار دوگانه و سه گانهقوانين 
 و  Triangleممكن است در الگوي خود بدون هيچ اصالحي كامل شود بجز در              Wموج   .1

  Triple يا  Doubleگوي يا ال
بجـز در   . كامـل شـود    (Correction)ممكن است در الگوي خود بدون اصـالح          Xموج   .2

Triangleالگوي  و يا Double  يا Triple 

 .)اصالح ميكند.(را بازگشت ميكند W، موج X 50%موج )حالت(كمترين مقداردر  .3

 .)اصالح ميكند.(را بازميگردد Wموج % 400تا  Xدر بيشترين حالت موج  .4

در الگــوي خــود ممكــن اســت بــدون اصــالح كامــل شــود بجــز در الگــو هــاي  Yمــوج  .5
Double,Triple  

 Triangleمي كـه مـا يـك الگـوي          به اسـتثناي هنگـا    د، باش Xبايد بزرگتر از موج      Yموج   .6
 .داريم

 Triangleدر الگوي خود ممكن است بدون هيچ اصالحي بپايان برسد،بجز در             XXموج   .7
 Triple يا  Doubleو يا الگوي 

 .ميكند)اصالح(را بازگشت  Yموج % XX  ،50موج )حالت(در كمترين مقدار .8

 .)صالح ميكندا(را باز ميگردد Yموج % XX  ،400موج)حالت(در بيشترين مقدار .9
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ميتواند الگـوي خـود را بـدون اصـالح بـه پايـان برسـاند،به اسـتثناي الگـو هـاي                       Zموج   .10
Double,Triple .    گرچه اگر موجY        از خانواده زيگ زاگ ها باشد،موج،Z    نميتواند يـك
 .زيگ زاگ باشد

 .در نمودار قيمت بزرگتر باشد XXبايد نسبت به موج  Zموج  .11

Triangle 
 :الگوهاي مثلثي 

نـام گـذاري    A,B,C,D,E موج تشـكيل يافتـه انـد كـه بـا نامهـاي       5در ساختار خود از  ها مثلث
 دو  حركت اين الگو در درون يك كانال همگرا واگرا ميباشد كه خط بااليي كانال شـامل                .ميشوند

 .ميباشد B,Dو خط پاييني كانال شامل دو نقطه  A,Cنقطه
 :د داردوجو مثلثدو نوع از . ميگيرندها در حقيقت جز الگو هاي اصالحي قرار مثلث

 انقباضي و انبساطي
 
 

Contracting Triangles: 
 :مثلث انقباضي 

 .رواج بيشتري دارد مثلث انبساطياين الگو نسبت به الگوي 
 

 
 

The most common shape for a rising Contracting Triangle 
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The most common shape for a falling Contracting Triangle 
 

The Rules for Contracting Triangles are as follows: 
 :قوانين مثلث انقباضي 

در اين الگو ميتواند يك زيگ زاگ،دابل زيگ زاگ،تريپل زيگ زاگ و يا يك الگوي فلت                 Aموج.1
 .باشد

 .در اين الگو تنها ميتواند يك زيگ زاگ،دابل زيگ زاگ،يا تريپل زيگ زاگ باشد Bموج .2
  هاTriangleميتوانند در الگوي خود بدون هيچ اصالحي كامل شوندبه استثناي  C,Dامواج .3
سـر ديگـر آن      و   ACبايد در داخل يك كانال حركت كنند كه يـك سـر آن               A,B,C,D موج   4.4

BD ميباشد. 
 .ختم ميشود Eتقاطع كانال در پايان به .5
 .وند و نميتوانند به صورت موازي باشندخط اين كانال نهايتا بايد در نقطه اي همگرا شدو .6
 .داشته باشيم)افقي(ممكن است يكي از خطوط كانال را بصورت خطي.7
 Contractingميتوانـد يـك زيـگ زاگ،دابـل زيـگ زاگ،تريپـل زيـگ زاگ يـا يـك           Eموج .8

Triangle باشد. 
 Dمـوج   % 20بايـد بزرگتـر از       Eقيمت ها باشد،همچنين موج      Dبايد كوچكتر از موج      Eموج  .9

 .قيمت ها باشد
 .بايد در اين الگو داراي بلند ترين موج باشند Bو يا موج  Aهمچنين موج .10
 .داشته باشد)همپوشاني(اشتراك Aموج بايد در قسمتي از موج خود با  Eهمچنين موج.11
 .عبور كند BDد از كانال  قيمت نميتوانEموج.12
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Expanding Triangles: 
 :مثلث انبساطي 

ايـن الگـو يـك الگـوي غيـر          .ميباشـد  مثلث انبساطي الگوي مورد بحث ما در اين قسمت        آخرين  
 .متعارف و غير رايج در بين الگوهاي اليوت ميباشد

 

 
 

The most common shape for a rising Expanding Triangle 
 

 
 

The most common shape for a falling Expanding Triangle 
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The Rules for Expanding Triangles are as follows: 

 :قوانين مثلث هاي انبساطي 
 .هر پنج موج اين الگو بايد از خانواده زيگ زاگ ها باشند .1
قيمت ها كوچكتر باشد،اما در عـين حـال بايـد از             Cقيمت ها بايد نسبت به موج        Bموج .2

 .بزرگتر باشد Cموج % 40

و ضلع ديگـر آن   ACه يك ضلع آن بايد در درون كانالي حركت كنند ك     A,B,C,Dامواج   .3
BD ميباشد. 

اما در عين حـال بايـد از        قيمت ها كوچكتر باشد،    Dقيمت ها بايد نسبت به موج        Cموج   .4
40 % 

 

 
 بروكر پر سابقه و شناخته شده در ايران

بدون محدوديت در ارسال يا دريافت وجه ، بدون هزينه انتقال وجه و 
 اني بدون بهره شبانه با سريعترين پشتيب

با پشتيباني متافاركس در ارسال يا دريافت وجه ، منابع 
 آموزشي و ارتباط با بروكرو ارسال هديه آموزشي 

com.forex-support@meta 
com.raminforex@yahoo  

 
 

 
 خود را به يك بانك معتبر سوئيسي بسپاريدامنيت سرمايه 

 با قابليت معامله صدها قلم از بازار هاي مختلف جهاني از استراليا تا آمريكا

http://abcbourse.ir/

