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پیشگفتار
«تا زمانی که توقف نکنید ،مهم نیست که چقدر آهسته میروید» .کنفوسیوس
یادگیری نظریه موجی الیوت مشابه یادگیری سایر ابزارهای تکنیکال نیست .یادگیری و

استادشدن در نظریه موجی الیوت دشوار است .اینیک هنر و همچنین یک علم است.

یادگیری تئوری موجی الیوت مانند کوهنوردی در یک کوه حیرتانگیز است .هنگامیکه

از کوه صعود میکنیم ،راه بهسوی باال شناختهشده نیست .گاهی اوقات یکراه واحد دیده

میشود .در زمانهای دیگر ،مسیرهای بسیاری دیده میشود .ما مسیری را میبینیم و فکر

میکنیم آنجا راه درست است .با شور و شوق زیادی شروع میکنیم .بعضی وقتها متوجه
میشویم که مسیری که در پیشگرفتهایم بهجایی نمیرسد .این منجر به مرگ میشود .سپس

ما باید دوباره مسیر را دنبال کنیم و راه درست را جستجو کنیم .ناامیدکننده است و اشتیاق

ما را از بین میبرد .این روند ادامه پیدا میکند تا ما به باالی کوه برسیم .این روند دشوار
احتماالً توضیحدهنده عالقه اندک عموم مردم به کوهنوردی است .چیزی مشابه این در

یادگیری نظریه موج الیوت اتفاق میافتد .یکی با شور و شوق زیادی شروع میکند ،اما پس از

چند اشتباه ،شور و شوق کاهش مییابد و فرآیند یادگیری رها میشود.

ما این روند دشوار یادگیری نظریه موج الیوت را تجربه کردهایم .ما با مسیرهای کاذب

روبرو هستیم .همچنین سوارشدن بر غلتکی عجیبوغریب را تجربه کردهایم.

ما در حال یادگیری تئوری موج الیوت هستیم .پس از تجربه سواری بر این غلتک

عجیبوغریب ،احساس میکنیم الزم است تعهد اخالقی به هر آموزنده جدی الیوت داشته
باشیم تا دانستههای خود را با دیگران به اشتراک بگذاریم .ما این کتاب را باهدف به اشتراک

گذاشتن همهچیزهایی که آموختهایم نوشتهایم تا نظریه موجی پیچیده الیوت را برای دیگران
ساده کنیم.

باید بدانید که میتوانید به باالی کوه برسید .آنچه موردنیاز است ،میل و سرسختی برای

درک ماهیت کار بزرگ الیوت و ایدههای انقالبی جدید گلن نیلی است.

همانت کاله

دکتر شریرنگ جوشی

هفت
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پیشگفتار

جهان بهسرعت درحالتوسعه و پیشرفت است و بازارهای مالی ،بهعنوان سردمدار توسعه

جهانی ،با سرعت خیرهکنندهای در حال گسترش و بلوغ هستند .ابزارها ،سرمایهگذاران و
حتی نوع نگاه فعاالن بازارهای مالی در سالیان اخیر بسیار متفاوت نسبت به گذشته است و

دیگر نمیتوان با توسل به روشهایی که در گذشته کارآمد بودهاند در این بازارها فعالیت کرد.
باید این واقعیت را پذیرفت که دوره هیجان ،خامی و جوانی بازارهای مالی گذشته است و

دیگر اثری از سرمایهگذارانی که حاضر بودند سهام هر شرکتی را به هر قیمتی خریداری کنند،

نیست .امروز دایره فعاالن بازارهای مالی لب ریز است از معامله گران روزانه و سرمایهگذاران
کوتاهمدتی که با استفاده از کمترین امکانات و ابزارهای نوین ،هم پای سرمایهگذاران حرفهای

و نهادهای مالی به رقابت و کسب سود میپردازند.

کالبد و مکانیسم فعالیت بازار سرمایه ما نیز طی سالیان اخیر دستخوش چنین تغییرات

اساسی شده است و باید باور داشت که پس از ریزش سنگین بازار سرمایه در سال  1392و
رشد مجدد در سال  ،1394نهتنها طیف وسیعی از سرمایهگذاران با تفکرات جدید به دایره

فعاالن بازار سرمایه اضافه شدند بلکه ابزارها و روشهایی که پیش از آن زمان اعتقادی به نحوه
عملکرد و صحت آنها وجود نداشت نقش پررنگی در مسیر سرمایهگذاری افراد پیداکردهاند.
سرمایهگذاران امروز هوشمند ،حسابگر ،با دانش و بهروز هستند و همین امر موجب شده

است تا برای بقا و دوام یافتن در بازارهای مالی ،نیازمند ابزارهای جدید در جهت تحلیل

رفتارهای توده سرمایهگذاران و فعاالن بازارهای مالی باشیم.

بلوغ و توسعه بازارهای مالی در سراسر جهان موجب شده است تا برخالف گذشته ماهیت

فرآیند سرمایهگذاری صرفاً بر مبنای عوامل بنیادی نباشد و روشهای مبتنی بر تحلیل نموداری
و رفتار توده سرمایهگذاران جایگاه ویژهای داشته باشند.

در حقیقت ،در دنیای مالی امروز تحلیل بنیادی و تجزیهوتحلیل فنی و نموداری بهعنوان

نه
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دو بازوی اصلی فرآیند سرمایهگذاری شناخته میشوند که هیچیک از این دو بازو بدون وجود

بازوی دیگر عملکرد مناسبی نخواهند داشت .دقت شگفتانگیز در نتایج حاصل از استفاده
از روشهای نموداری در کنار توان ایجاد بازده بهینهشده از نکات بااهمیتی است که موجب

فراگیری و اهمیت یافتن این روشها در فرهنگ بازارهای مالی نوین شده است.

لذا فراگیری روشهای تجزیهوتحلیل فنی بازارهای مالی و ابزارهای مختلف آن ،امروزه

بهعنوان یک نیاز اساسی برای هر سرمایهگذار در بازارهای مالی شناخته میشود و در این

کتاب سعی شده است که به تئوری امواج ،بهعنوان یکی از پرکاربردترین و دقیقترین روشهای

تجزیهوتحلیل فنی بازارهای مالی ،بهطور جامع و با نگاهی ویژه پرداخته شود.

سینا سلیمانی
تحلیل گر امواج الیوت

خرداد 1396
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فصل 1
مقدمهای بر امواج الیوت
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رالف نلسون الیوت

رالف نلسون الیوت مبتکر نظریه امواج الیوت است.

تاریخچه
الیوت در  28ژوئن سال  1871در شهر ماریویل واقع در ایالت کانزاس آمریکا متولد شد .در
1. R.N. Elliott
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دوران جوانیاش در مشاغل بسیار متنوعی ازجمله کاربری تلگراف ،تندنویس ،تنظیمکننده
حرکت قطار ،بازرس خط راهآهن در زمان اوج رونق صنعت راهآهن در آمریکا مشغول به فعالیت
بود .الیوت در اواسط دهه  1890تا  1900وارد حوزه حسابداری شد .او شش سال بعدی زندگی
خود را در شهر نیویورک بهعنوان حسابدار یک رستوران گذراند و در همان زمان با والاستریت
آشنا شد.
او با ماری الیزابت در سال  1903ازدواج کرد.
در سال  1920الیوت به آمریکا برگشت و به استخدام وزارت خارجه آمریکا درآمد .وظیفه او
در این دوران ارائه خدمات حسابداری و سازماندهی مجدد بخشهای مالی دولت نیکاراگوئه
بود که در آن دوران تحت نفوذ و کنترل ایاالت متحده امریکا اداره میشد .در این دوره
الیوت بر اساس تجاربی که از کار در کشور نیکاراگوئه به دست آورده بود دو کتاب درزمینۀ
مسائل اقتصادی و اجتماعی آمریکای التین تحت عناوین « مدیریت قهوهخانه ایی » و « آینده
آمریکای التین » به رشته تحریر درآورد.
سال  1929سال بسیار بدی برای الیوت و خیلی افراد دیگر بود .او ضررهای سنگین را براثر
سقوط بازار متحمل شد .حتی با مبتال شدن به بیماری رودهای وضعیت برای وی وخیمتر هم
شد .نشانههای این بیماری در طول زمان پیشرفت کرد و منجر به ابتال به کمخونی شدید
شد .در سال  1930او به کالیفرنیا نقلمکان کرد .او در دوران نقاهت و برای پر کردن زمان
خود نمودارهای شاخصهای اصلی بازار را موردمطالعه قرارداد .در این زمان بود که الیوت
تصمیم گرفت کل زمان خود را به مطالعه خصوصیات رفتاری بازار سهام آمریکا اختصاص دهد.
قسمتی از انگیزه وی از کتابی در ارتباط با نظریه داو جونز (مبتکر میانگین صنعتی داو جونز)
نشاءت میگرفت و قسمتی به علتیابی حادثه سقوط بازار سهام در سال  1929بازمیگشت.
عالقه فزاینده وی به بازار سهام و کشفیات مهم ایشان با یکدیگر ترکیب شد تا باعث شروع
یک حرفه جدید شود .در سن  64سالگی ،الیوت حرفه جدید خود را آغاز کرد که بعدها از آن
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بهعنوان موج پنجم زندگی خودش یادکرد.
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خلق نظریه امواج الیوت
الیوت با نگاه بسیار دقیق به تاریخچه نمودارهای  75سال بازار سهام آمریکا (شامل نمودارهای
سالیانه ،ماهانه ،هفتگی ،روزانه ،ساعتی و حتی  30دقیقهای) ،متوجه یک الگوی مستمر و
تکرارشونده مابین اوج و فرودهای بازار شد .الیوت بیان کرد که این الگوها که او آنها را
امواج مینامید یک بیان و بروز دستهجمعی از احساسات سرمایهگذاران است که باعث
ایجاد یکشکل و رفتار مشخص در بازار میشود .با تحلیل امواج ،تحلیلگر میتواند با دقت
باالیی نقاط برگشت بازار را پیشبینی کند .پس از امتحان نظریهاش به مدت  4سال ،الیوت
تحقیقات خود را در قالب یک مقاله تحت عنوان (اصول امواج) سازماندهی کرد و این اثر
بهصورت کتاب در سال  1935منتشر شد .در این کتاب الیوت بیان داشت که اگرچه به نظر
میرسد حرکات قیمتی در بازار سهام بهصورت شانسی و غیرقابلپیشبینی است ،ولی درواقع
روندهای بازار سهام از قواعد طبیعی و قابل پیشبینی تبعیت میکنند بهطوریکه بهوسیله
نسبتهای فیبوناچی قابلاندازهگیری هستند.
در سال انتشار اصول امواج الیوت ،مجله دنیای مالی از وی برای نگارش  12مقاله دعوت به
همکاری کرد که در این مقاالت الیوت به توصیف سیستم تحلیلی خود از روندهای بازار پرداخت.
نزدیک به یک دهه بعد الیوت نظریه خود را توسعه داد و آن را بهتمامی رفتارهای جمعی
انسان تعمیم داد .الیوت آخرین اثر بزرگ خود را که مهمترین کتاب خود میدانست با عنوان:
قانون طبیعت -راز هستی ،در اواسط ژوئن سال  1946و دو سال پیش از فوتش منتشر کرد.
نظریه امواج الیوت در دهه  1970تا  1980بهوسیله «رابرت پرچر» و «ای جی فراست» با
تألیف کتاب اصول امواج الیوت به شهرت رسید.
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