کاربرد عملی اصول موجی الیوت
رازهایی برای مشاهدۀ آینده بازار سهام...

نویسنده :دیپاک کومار

مترجمین :محمد رضا رییسی

مهدی میرزایی

ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ

 :ﻛﻮﻣﺎر ،دﻳﭙﻚ1952 ،م.

ﻋﻨﻮان و ﭘﺪﻳﺪآور

 :ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﻲ اﺻﻮل اﻣﻮاج اﻟﻴﻮت  /ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه :دﻳﭙﺎك ﻛﻮﻣﺎر،ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ :ﻣﻬﺪي
ﻣﻴﺮزاﻳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺋﻴﺴﻲ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان ،آراد ﻛﺘﺎب،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي

140 :ص  ،ﻣﺼﻮر،

ﺷﺎﺑﻚ

978-600-186-299-1 :

ﻳﺎدداﺷﺖ

 :ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲPractical application of Elliott wave principles :

ﻋﻨﻮان دﻳﮕﺮ

 :رازﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻳﻨﺪه ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم

ﻣﻮﺿﻮع

 :اﺻﻮل اﻣﻮاج اﻟﻴﻮت

ﻣﻮﺿﻮع

 :ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎزي و ﺑﻮرس ﺑﺎزي

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :ﻣﻴﺮزاﻳﻲ ،ﻣﻬﺪي – 1365 ،ﻣﺘﺮﺟﻢ

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :رﺋﻴﺴﻲ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ – 1374 ،ﻣﺘﺮﺟﻢ

رده ﺑﻨﺪي ﻛﻨﮕﺮه

2 1396 :ك9كHG 6041 /

رده ﺑﻨﺪي دﻳﻮﻳﻲ

332 / 632042 :

ﺷﻤﺎره ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ

4837867 :

ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﻲ اﺻﻮل اﻣﻮاج اﻟﻴﻮت
)رازﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻳﻨﺪه ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم(

 ﻧﺎﺷﺮ :آراد ﻛﺘﺎب

 ﺗﺮﺟﻤﻪ  :ﻣﻬﺪي ﻣﻴﺮزاﻳﻲ -ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺋﻴﺴﻲ

 ﺗﻴﺮاژ 500 :ﺟﻠﺪ

 ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول 1396
 ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﻲ  :ﻋﻄﺎ – اﻣﻴﺪ
ﺷﺎﺑﻚ978-600-186-299 -1 :

 ﻗﻴﻤﺖ 135000 :رﻳﺎل

ﺣﻖ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق و ﺣﻖ ﭼﺎپ ﻣﺘﻦ ،ﻃﺮح روي ﺟﻠﺪ و ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺣﻘﻮق ﻣﺆﻟﻔﺎن ،ﻣﺼﻨﻔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺼﻮب  1348ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎرات آراد ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻴﮕﺮد
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺨﺶ و ﻓﺮوش:
اﻧﺘﺸﺎرات آراد ﻛﺘﺎب

ﺗﻠﻔﻦ 66975285 :ـ  66482226ـ 09123062458

ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ از ﺳﺎﻳﺖwww.aradbook.com :

فهرست
فصل 1

چرخۀ امواج و قوانین پایۀ نظریۀ امواج الیوت

1

فصل 3

ویژگیها و محاسبه امواج

11

فصل 2
فصل 4
فصل 5
فصل 6
فصل 7
فصل 8
فصل 9

نسبتهای فیبوناچی

9

امواج کشیده (منبسط) و موج ناکام

23

مثلث مورب

43

کانال بندی

55

انواع اصالح

تناوب

قانونهای الزامی؛ قانونهای استثنائی و مشاهدات

فصل  10معامله با اصول امواج الیوت
فصل  11توصیههای نویسنده
فصل  12مقاالت

معرفی کتاب

31
51
61
71
95
99

121

پنج

فصل 1
چرخۀ امواج و قوانین پایه نظریۀ امواج الیوت
این فصل تنها مطالب پایه  EWTکه نیاز است قبل از خواندن بقیه کتاب بدانید را پوشش میدهد .این
مطالب ،قوانین ساده امواج هستند؛ ولی در هر الگو و شرایطی صادق است.
من در این فصل نمودار واقعی قرار ندادهام؛ چون ممکن است در ابتدا گیجکننده باشد و سعی کنید این
قوانین ساده را با نمودار و شکلهای خیالی تشریح کنید تا بتوانید آن را درک کنید.
سعی نکنید سخت فکر کنید و شکلهای خیالی را با نمودارهای واقعی مقایسه کنید؛ ولی سعی
کنید مفاهیم را درک کنید .همهچیز در فصلهای آتی همراه با مثالهای فراوان بر روی نمودارهای
واقعی توضیح داده میشود؛ بنابراین بیایید شروع کنیم با پایان ساده.
الیوت مشاهده کرد که همۀ بازارهای مالی ،سهام یا ابزارهای مالی بهصورت زیگزاگ حرکت
میکنند و آن را چرخۀ امواج نامید .حرکات زیگزاگی متشکل از مجموعهای از  5موج در جهت اولیه /

چرخۀ امواج و قوانین پایه
اصلی  /روند بزرگتر و پسازآن مجموعهای از  3موج در خالف جهت روند اصلی است.
تذکر :اگر تاریخچه بازار را از ابتدا نگاه کنید؛ روند اصلی /اولیه همیشه به سمت باالست؛
زیرا بازار به زیر صفر نمیتواند برود .در این کتاب در بیشتر مثالها روند اصلی رو به باالست (روند
صعودی (گاوی)) و روند نزولی (روند خرسی) بهعنوان اصالح است؛ اما قوانین در بازار گاوی و خرسی
قابلاستفاده است.
**به مجموعۀ  5موجی که در جهت روند اصلی است انگیزشی ( )Impulseگویند.
**به مجموعۀ  3موجی که در خالف جهت روند اصلی است اصالحی ( )correctionگویند.
در این کتاب؛
**همۀ امواج انگیزشی (مجموعه  5موج) درجه پایینتر/داخلی با اعداد  4،3،2،1و  5نشان داده میشود.
**همۀ امواج اصالحی (مجموعه  3موج) درجه پایینتر /داخلی با حروف  B، Aو  Cنمایش داده میشود.

ابتدا با شکلی خیالی بهصورت تصویری موضوع را درک کنید:

به شکل ( )1.1در زیر نگاه کنید؛ این تصویر نمایش تصویر خیالی از حرکت بازار بر اساس تئوری
امواج الیوت است .موارد زیر را بخوانید و در شکل تشخیص دهید.
پنج موج انگیزشی از نقطۀ « »0شروع و در نقطۀ « »5تکمیل میشود.
 )1موج داخلی  1از نقطۀ « »0شروع و در نقطۀ « »1تکمیل میشود.
 )2موج داخلی  2از نقطۀ « »1شروع و در نقطۀ « »2تکمیل میشود.
 )3موج داخلی  3از نقطۀ « »2شروع و در نقطۀ « »3تکمیل میشود.
 )4موج داخلی  4از نقطۀ « »3شروع و در نقطۀ « »4تکمیل میشود.
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 )5موج داخلی  5از نقطۀ « »4شروع و در نقطۀ « »5تکمیل میشود.
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بنابراین موج انگیزشی از نقطۀ  0تا  5تکمیل میشود .بعد از تکمیل موج انگیزشی:
سه موج اصالحی از نقطۀ «( »5انتهای موج انگیزشی) شروع و در نقطۀ « »Cتکمیل میشود.
 )1موج داخلی  Aاز نقطۀ « »5شروع و در نقطۀ « »Aتکمیل میشود.
 )2موج داخلی  Bاز نقطۀ « »Aشروع و در نقطۀ « »Bتکمیل میشود.
 )3موج داخلی  Cاز نقطۀ « »Bشروع و در نقطۀ « »Cتکمیل میشود.
حاال فرض میکنیم نقاط انگیزشی و اصالحی را یاد گرفتهاید .حاال میتوانیم کمی عمیقتر شویم
تا بهتر موضوع را درک کنید.
همانطور که آموختیم؛ امواج انگیزشی شامل پنج موج  4,3,2,1و  5در جهت روند اصلی و
امواج اصالحی شامل موج  B,Aو  Cدر خالف جهت روند اصلی است.
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چرخۀ امواج و قوانین پایه
ولی اگر عمیقتر به امواج انگیزشی (مجموعه  5موج) نگاه کنیم؛ متوجه میشویم که امواج درجه
پایینتر/داخلی  3,1و  5در جهت روند اصلی؛ اما امواج  2و  4در خالف جهت روند اصلی هستند.

در داخل امواج انگیزشی؛
هر موج داخلی  3,1و  5از امواج انگیزشی درجه پایینتر کوچکتر/داخلی تشکیلشده است؛
بهعبارتدیگر امواج داخلی  3,1و  5که در جهت روند اصلی هستند شامل  5موج کوچکتر هستند.
امواج  2و  4موجهای اصالحی درجه پایینتر هستند؛ بهعبارتدیگر موج داخلی  2و  4که در خالف روند
اصلی هستند از  3موج کوچکتر ( b,aو  )cتشکیلشدهاند.
بنابراین ترکیبی از  3موج انگیزشی و  2موج اصالحی یک موج انگیزشی بزرگتر را ایجاد میکنند.

و در امواج اصالحی؛
موجهای درجه پایینتر /داخلی  Aو  Cاز موجهای انگیزشی درجه پایینتر تشکیلشدهاند که
شامل  5موج درونی هستند و موج  Bموج اصالحی درجه پایینتر است و شامل  3موج داخلی ( b,aو
 )cاست.
به شکل ( )1.2نگاه کنید و سعی کنید امواج انگیزشی و اصالحی را شناسایی کنید.
در این تصویر امواج بزرگتر به درجههای کوچکتر /پایینتر تقسیمشدهاند .در اینجا امواج بزرگتر
با حروف بزرگ  4,3,2,1و  5و  B,Aو  Cدرحالیکه موجهای درونی درجه پایینتر با حروف کوچک
( )v,iv,iii,ii,iو ( b,aو  )cنشان دادهشده است.
با دقت به تصویر نگاه کنید و سعی کنید بفهمید چطور موجهای  A,1,3,5و  Cانگیزشی (دارای 5
ریزموج) و موج  2,4و  Bاصالحی (دارای  3ریزموج) هستند.
یا بهعبارتدیگر تکمیل شدن مجموعه  5موج باعث تکمیل شدن یک موج انگیزشی بزرگتر است
که پسازآن یک اصالح بزرگتر صورت میگیرد که باعث اصالح موج انگیزشی قبلی میشود و این
چرخه ادامه مییابد .به تصویر زیر نگاه کنید.
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بازار بدین شکل حرکت میکند؛ پس از تکمیل شدن موج صعودی بزرگ؛ موج نزولی بزرگ شروع
میشود .تا زمانی که بازار گاوی است حرکت قیمت روبه باالست و پسازآن اصالح (بازار خرسی) است و
به دنبال آن فاز صعودی جدیدی آغاز میشود و قیمت از سقفهای قبلی میگذرد و این چرخه ادامه دارد.
مثال :موج صعودی بزرگ در سال  2008تکمیلشده است .بیشتر بازارهای جهانی موج صعودی
بزرگ خود را تکمیل کرده و پسازآن اصالح بزرگ رخ داد و موجب افت تقریبی  60تا  70درصدی
قیمتها شد .بعدازآن یک روند صعودی برای یک چرخه جدید ایجاد شد .نمودار ( )1.4را نگاه کنید.
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امیدوارم با اصول پایه چرخۀ تئوری امواج الیوت آشنا شده باشید که میگوید هر موج صعودی شامل
 5موج است که پسازآن یک موج اصالحی است که شامل  3موج است.
**موج  :1موج صعودی و شامل  5موج داخلی (ریزموج) است.
**موج  :2موج اصالحی برای موج  1است که موج  1را با  3موج داخلی (ریزموج) اصالح میکند.
**موج  :3موج صعودی و بعد از تکمیل شدن موج  2است که  5موج صعودی داخلی دارد.
**موج  :4موج اصالحی برای موج  3و شامل  3موج داخلی (ریزموج) است.
**موج  :5موج صعودی پس از تکمیل موج  4است که شامل  5موج داخلی است.
تکمیل شدن یک مجموعه  5موجی یک موج  1بزرگتر را تشکیل میدهد که پسازآن یک موج 2
اصالحی بزرگ است که شامل  3موج  ABCاست که مجموعه  5موجی (موج  1بزرگتر) را اصالح
میکند .جایی که:
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نمودار ()1.4

**موج  : Aموج نزولی و  5موج داخلی (ریزموج) دارد.
**موج  : Bموج اصالحی برای موج  Aکه موج  Aرا اصالح میکند و شامل  3موج داخلی (ریزموج) است.
ً
**موج  : Cمجددا نزولی و پس از تکمیل موج  Bاست که شامل  5موج داخلی (ریزموج) است.
اگر مفاهیم برایتان واضح نیست به عقب برگردید و یکبار دیگر متن را مطالعه کنید و سپس به

سراغ موضوع بعد «قوانین پایه تئوری امواج الیوت» بروید.
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قوانین پایه تئوری امواج الیوت
تا اینجا در مورد چرخۀ امواج  EWTمطالبی یاد گرفتید؛ حاال زمان آن است که  3قاعدۀ پایهای کاربردی
در مورد امواج را بیاموزید .من همۀ قوانین و شرایط را در اینجا توضیح نمیدهم؛ ولی به خاطر داشته
باشید این  3اصل اساسی ،استخوانبندی  EWTاست .همۀ پیشبینیها و محاسبات سطوح ورود،
حد زیان و هدف فقط بر اساس این  3اصل بناشده است.
 )1موج  2هرگز نمیتواند بیش از  100درصد موج  1را اصالح کند و یا بهعبارتدیگر موج 2
نمیتواند به زیر موج  1برود.
 )2موج  3هرگز نمیتواند در چرخۀ  5موجی ،کوتاهترین باشد و یا بهعبارتدیگر موج  3هرگز
نمیتواند از هر دو موج  1و  5کوتاهتر باشد.
 )3موج  4نمیتواند با موج  2همپوشانی داشته باشد؛ بهعبارتدیگر موج  4نمیتواند به زیر پایان
ً
موج  1یا شروع موج  2برود .در این قانون استثناء وجود دارد که بعدا توضیح داده میشود.
آیا به خاطر سپردن این قوانین آسان نیست؟
اگرچه این  3قانون همهچیز راجع به تئوری امواج الیوت نیست؛ ولی این  3قانون ساده در شناختن
الگوها ،پیشبینی سطوح و نقاط ورود کم ریسک برای سود باال کمک زیادی میکنند .در فصول
بعد بهطور کامل در مورد چگونگی استفاده از این قوانین برای معامالتی سودآور توضیح خواهم داد.
هماکنون فقط این  3قانون را به خاطر داشته باشید.
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فصل 2
نسبتهای فیبوناچی
اگر میخواهید از تئوری امواج الیوت استفاده کنید ،نسبتهای فیبوناچی قسمت بسیار مهمی هست.
دلیل من برای مطرح کردن نسبتهای فیبوناچی در این فصل قبل از اینکه به مطالب عمیقتر تئوری
امواج الیوت برویم این است که همۀ محاسبات شامل طول امواج ،سطوح بازگشتی ،پیشبینی اهداف
و غیره فقط با کمک نسبتهای فیبوناچی انجام میشود و میفهمید این نسبتها (درصدها) بارها در
الگوهای  EWTتکرار میشود.
برای جلوگیری از گیجی و طوالنی نشدن فصل بهطور دقیق وارد تاریخچه و جنبههای دیگر
نسبتهای فیبوناچی نمیشوم؛ ولی بخشهایی از نسبتهای فیبوناچی که با تئوری امواج الیوت رابطه
دارد را مطرح میکنم.
اعداد  55 ,34 ,21 ,13 ,8 ,5 ,3 ,2 ,1و ...اعداد فیبوناچی هستند ،بهطوریکه میتوان از  1شروع

چرخۀ امواج و قوانین پایه
کرد و هر عدد را با جمعکردن دو عدد قبلی به دست آورد .بهعبارتدیگر  8=3+5 ,5=3+2 ,3=2+1و
غیره .و با تقسیم کردن این اعداد بهطور تصادفی ،نسبتها /درصدهایی به دست میآید .مثل34/8 :
= %50 = 0.50= 2/1 %38.2 = 0.382= 34/13 %23.6 = 0.236
%61.8 = 0.618 = 34/21
الیوت مشاهده کرد این نسبتها بارها و بارها در بازارهای مالی تکرار شده است و او از نسبتهایی
که زیاد تکرار شده بودند در تئوری خود استفاده کرد .او میگوید :نسبتهایی که در امواج اصالح/
بازگشتی بیشتر تکرار شده اعداد  %78.6 ,%61.8 ,%50 ,%38.2 ,%23.6و  %100هستند .او
ً
 %61.8را بهعنوان مهمترین نسبت ذکر کرده و آن را «نسبت طالیی» نامید .بعدا در مورد اینکه چرا
 %61.8مهم است توضیح میدهم .همچنین من از نسبت  %70بازگشتی استفاده میکنم .من در
مقاله ای که در مورد  EWTحرفهای بود در مورد نسبت  %70خواندهام و بارها آن را مشاهده کردهام.
نسبتهای ,%161.8 ,%150 ,%138.2 ,%100 ,%78.6 ,%50 ,61.8 ,%50 ,%38.2 ,%23.6
,%361.8 ,%350 ,%338.2 ,%300 ,%278.6 ,%261.8 ,%250 ,%238.2 ,%200 ,%178.6
 %450 ,%438.2 ,%400 ,%378.6و  %461.8مهمترین نسبتهای صعودی  /انگیزشی هستند.
نسبتهای  %100تا  %461.8برای موج  3استفاده و نسبتهای  %38.2تا  %138.2برای موج 5
استفاده میشود .نسبتهای باالتر از این اعداد بهندرت وجود دارد ؛ ولی امکانپذیر هستند.
باید این نسبتها را بدانید .فقط کافی است  5نسبت اصالحی را بدانید و برای امواج صعودی
( )extensionآنها را با  100جمع کنید .در این صورت برای شما یک ابزار محاسباتی ساده با استفاده
از نسبتهای فیبوناچی فراهمشده است.
اینهمۀ چیزی بود که در مورد نسبتهای فیبوناچی با توجه به «تئوری امواج الیوت» نیاز بود بدانید
و در ادامه توضیح خواهم داد که چطور از این نسبتها در جهت معامالتی کم ریسک و پرسود استفاده
کرده و سرمایهگذاری کنید.
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فصل 3
ویژگیها و محاسبات امواج
در فصل  1آموختید؛ در تئوری امواج الیوت فقط  8موج ( 5,4 ,3 ,2 ,1و  )C, B, Aوجود دارد که
همیشه تکرار میشوند که هم در بازههای زمانی کوچک و هم در بازههای زمانی بزرگتر کاربرد دارند
همچنین این امواج امواج درجه باال یا پایینتر هستند .درنهایت فهمیدید که چرخۀ  8موج شامل
مجموعۀ  5موجی رو به باال /جهت اصلی ( 4 ,3 ,2 ,1و  )5است که پسازآن مجموعۀ  3موجی به
سمت پایین /خالف جهت ( A, Bو  )Cاست و امواج  A ,5 ,3 ,1و  Cامواج انگیزشی درجه پایینتر
هستند؛ درحالیکه امواج  4 ,2و  Bامواج اصالحی هستند.
اما دانستن چرخۀ امواج و اصول کمکی در معامله کردن و تصمیمات سرمایهگذاری به شما نمیکند.
هر موج ویژگیها و محاسبات متفاوتی دارد .ویژگی و محاسبات هر موج به امواج قبلی آن بستگی دارد.
ویژگی امواج هستند که به شما در تشخیص الگوها ،محاسبه اهداف و پیشبینی کف و سقف بازار

ویژگیها و محاسبات امواج
کمک میکنند.
فقط با دقت متن را بخوانید و سعی کنید ویژگی امواج و بخصوص ویژگی امواج  5 ,3و  Cرا به خاطر
بسپارید .در فصلهای بعدی کتاب توضیح خواهم داد که چگونه از ویژگی امواج در معامالت واقعی
خود استفاده کنید.
بنابراین در این فصل ویژگی امواج و محاسبات آنها را یکییکی و به ترتیب شرح میدهم .از موج
 1شروع میکنیم.

موج 1
به خاطر داشته باشید؛ هر موج  1یا موج صعودی ممکن است جزئی از یک موج صعودی یا اصالحی
از درجه باال یا باالتر باشد .این امواج ممکن است بخشی از موج  1یا  3یا  5یا  Aیا  Cو یا موج درجه
پایینتر باشد .نقطۀ " "0را از نقطۀ بازگشت روند که شروع یک موج صعودی است در نظر میگیریم.
 )1موج  1بهطورکلی هیچ ویژگی خاصی ندارد و نیازی نیست اهمیت زیادی به محاسبات آن بدهیم.
 )2موج 1؛ یک موج صعودی و شامل  5ریزموج (موج داخلی) است که میتواند به شکل «مثلث
ً
مورب پیشرو»(()Leading Diagonal Triangleبعدا توضیح داده خواهد شد) باشد.
ً
 )3موج  1معموال کوچکتر از موج  3و  5است؛ مگر اینکه موج  5موجی ناقص ( )Failureباشد.
ً
 )4موج  1اگر بعد از روند نزولی بلندمدتی رخ دهد معموال کند و آرام است .بهآرامی رشد میکند و
سعی در کف سازی برای روند جدید میکند؛ درحالیکه اکثر معاملهگران/سرمایهگذاران اعتمادبهنفس
کافی برای ورود به معامله را ندارند .در سردرگمی رشد میکند و اگر بعد از روند نزولی طوالنیمدت باشد
ممکن است هفتهها یا ماهها طول بکشد.
ً
 )5اگر موج  1بعد از یک نزول بلند ناگهانی رخ دهد ممکن است سریع باشد .مخصوصا وقتیکه
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