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 : امواج قیمت و صعود و سقوط پنج گانه و سه گانهقدم سوم 

یکی دیگر از بحث هاي بازار بورس و ابزار تحلیل سهام که تحلیلگران از آن 
استفاده می کنند جهت تحلیل بازار و تشخیص زمان خرید و فروش سهم 

تحلیل امواج و جهت هاي تغییرات قیمت است که مهمترین منبع و مبدع این 
  ابزار الیوت است.

در کتاب امواج الیوت به بررسی موج هاي مختلف در بازار هاي بدون اهرم مالی 
اشاره شده است که ما در این آموزش به مهمترین قسمت هاي آن که در بازار 

  ه می کنیم.بورس کشورمان قابل استفاده است اشار

  الگوي پنج موج
الیوت مدعی بود که در بازارهاي صعودي , پیشروي یا همان باال و پایین شدن 
قیمت در ساختاري با پنج موج صورت می گیرد که از این پنج موج , سه تاي 
آنها یعنی موج هاي اول و سوم و پنج موافق با جهت موج اصلی حرکت می 

  کنند.

موج اصالحی دو و چهار اصالح می شود. حضور صعود این سه موج توسط دو 
موج هاي اصالحی براي هر صعود پردوامی الزم است. الیوت الگوي پنج موج را 
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مهمترین الگوي حاکم بر بازار هاي مالی دانست نه تنها الگوي موجود که بقیه 
 الگوها از این الگو استفاده می کنند.

  انواع موج ها
الحی هستند. موج جنبشی داراي پنج موج موج ها بر دو نوع جنبشی و اص

است که سه موج آن یعنی موج هاي یک و سه و پنج در جهت موج اصلی 
است و موج اصالحی داراي سه موج است که موج هاي اول و سوم آن در 

  جهت موج اصلی است.

در شکل زیر موج جنبشی یعنی موجی که پنج قسمت دارد در روند صعودي 
  اصالحی یعنی موجی که سه قسمت دارد در روند نزولی است.قرار دارد و موج 
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این شکل یک سیکل کامل را نشان می دهد که داراي هشت موج می باشد. 
الزم به ذکر است که این سیکل می تواند برعکس هم باشد یعنی موج جنبشی 

  روند صعودي قرار داشته باشد.در روند نزولی و موج اصالحی در 

نکته دیگر اینکه هریک از این امواج خود به موج هاي کوچکتري تبدیل می 
شوند اما در حالت کلی در هر درجه از روند حرکت در جهت روند توسط پنج 
موجی ها ساخته می شود و حرکت در خالف روند توسط سه موجی ها صورت 

یک روند بلند مدت فرض کنیم موج  می گیرد. مثال در شکل با اگر شکل را
به  مانند شکل یک به پنج زیر موج و موج دو به سه زیر موج و به همین ترتیب

  زیرموج هاي دیگر تبدیل می شود.
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  کاربرد هاي امواج الیوت
حال که با امواج الیوت و صعود و سقوط هاي پنج گانه و سه گانه آشنا شدیم و 

  رسیده است که با کاربردهاي آن آشنا شویم.مفهوم آن را فهمیدیم وقت آن 

براي استفاده از این بحث در بازار بورس , باید با نگاه به نمودار سهام این روند 
  ها را تشخیص دهیم و سپس بهترین زمان را براي خرید سهم مشخص کنیم.

براي این کار ابتدا به ذکر یک نکته در مورد امواج می پردازیم و سپس یک 
  براي این کار معرفی می کنیم. ابزار را

  نکته
در مورد موج هاي جنبشی باید بدانیم که براي مثال اگر در روند صعود هستیم 
هموار موج سوم از موج اول باالتر و موج پنجم از موج سوم باالتر است و 

  همچنین همواره موج چهارم از موج دوم باالتر است.

ن در موج هاي اصالحی نیز به این خاصیت که در روند هاي نزولی و همچنی
چشم می خورد به ما کمک می کند تا زمان تغییر روند قیمت سهام از حالت 

  صعودي به نزولی یا برعکس را تشخیص دهیم.
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در مثالی که زده , مثال اگر بنابراین هرگاه با خالف این موضوع مواجه شدیم 
م پرداخت چرا که شده موج پنجم از موج سوم پایین تر بود باید به بررسی سه

در این حالت احتمال اینکه روند سهم از صعودي به نزولی یا از جنبشی به 
  اصالحی تغییر کند زیاد است.

 
  ابزار خطوط مثلثی

ابزار مورد استفاده در این قسمت خطوط مثلثی است که با استفاده از آنها می 
  تشخیص دهیم.توانیم زمان پایان دوره هاي صعودي یا سقوطی بلندمدت را 

روش استفاده از این خطوط به گونه اي است که ما با استفاده از یک خط دو 
نقطه که بیشترین قیمت را در روند دارند و جزو قله هاي صعود حساب می 
شوند به هم وصل می کنیم و با یک خط دیگر دو نقطه که کمترین قیمت در 
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را به هم وصل می کنیم روند را دارند و جزه دره هاي سقوط حساب می شوند 
و زمانی که این دو خط به نقطه تقاطع با یکدیگر نزدیک می شوند (تشکیل 
یک مثلث) در آن زمان است که تغییر روند از صعودي به نزولی یا برعکس 

  صورت می گیرد. با استفاده از نرم افزار متااستاك این حالت تشریح می شود.

  خطوط مثلثی در متااستاك
که یک خط   trendlineدر نرم افزار متااستاك براي رسم این خطوط از ابزار 
که در شکل زیر مشخص  مورب در نوار سمت چپ است استفاده می کنیم

  شده است.
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همانطور که در شکل نیز مشخص بود دو خط در حال نزدیک شدن به هم 
نزولی تغییر بودند که تغییر روند صورت گرفته و سهام از حالت صعودي به 

 جهت یافته است.

تعیین نقطه دقیق تغییر جهت بسیار سخت است و خبرگان بازار نکته مهم : 
نیز در بعضی موارد از تشخیص این نقاط عاجزند اما یکی از مواردي که با اتکا 

  به آن ممکن است بتوان این نقطه را تشخیص داد تغییر حجم مبادالت است.

دي قرار دارد و سهام هرروز به تعداد کمی مبادله مثال اگر سهام در روند صعو
می شود , در روزي که حجم مبادالت یکدفعه بسیار افزایش پیدا کرد به 

  احتمال زیاد روز تغییر جهت در روندهاي کوتاه مدت است.

  

  

  با قدم بعدي در هفته آینده منتظر شما هستیم ....
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