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هفتزمان بندی بی نظیر در سیستم امواج الیوت

پیشگفتار ناشر، 1979
)برخی نکات بسیار مهم(

سال ها  برای  که  ارزشمند  منبعی  الیوت،  موجی  اصول  باب  در  ارزشمند  بسیار  کتاب  این  انتشار  با 
به طور ناعادالنه ای نادیده گرفته شده بود، امید می رفت به باز کردن چشم اندازی جدید به سوی مطالعه 
پیشنهاد می دهیم  را  روشی  پیشگفتار  این  انتهای  در  این،  بر  افزون  نمائیم.  بازار کمک  زمان بندی 
که برخی خوانندگان در جهت دستیابی به یک روشنفکری عمیق تر نسبت به رویکرد بی نظیر »رالف 
نلسون الیوت«1 و احتمااًل سایر رویکردها و نسبت به تحلیل پیوسته کنش در بازارهای معامالتی، آن 

را دنبال خواهند کرد.
با توجه به همکاری چندین ساله ای که با نویسنده داشته ایم، شهادت می دهیم که وی از جایگاهی 
رفیع در باب دانش و کاربرد نظریه موج الیوت در تجربیات سرمایه گذاری واقعی برخوردار است و از 
این بابت وی را می ستاییم. احساس می کنیم نکاتی چند درباره نویسنده این کتاب در کنار محتویات 
از چندین سال  نویسنده پس  را بیش ازپیش خواهد کرد.  اثر  این  از  بردن  ارزشمند آن، درک و لذت 
بی نظیری  فرصت های  که  جایی  لندن،  مقصد  به  را  خود  مادری  سرزمین  وال استریت،  در  فعالیت 
کار  در  آغاز  با  توانست  سال  چند  از  پس  تنها  نمود.  ترک  می دید،  آن  در  مالی  مختلف  میادین  در 
خدمات مشاوره هفتگی خوش نامی به نام بولتن سرمایه گذاران و ارائه خدمات مشاوره ای به مؤسسات 
و سرمایه گذاران بریتانیایی نقشی مؤثر ایفا کند. وی در این بولتن پیاده سازی دانش خود از بازار آمریکا 

در بورس لندن و آموزش تحلیل حرکات سهام را دنبال می کند.
با توجه به این که نویسنده از هر دو بازار لندن و نیویورک دانشی عملی دارد و ازآنجایی که این دو 
بازار ازنظر تاریخچه تحرکات قیمتی غنی هستند، طبیعی است که نویسنده مثال هایی از هر دو بازار 

در ارائه مفاهیم الیوت به کار گیرد.
بخش اصلی این کتاب در سال 1976 توّسط آقای بکمن  و برای مخاطبین بریتانیایی وی نگاشته 
1. R.N. Elliott



پیشگفتار ناشر، 1979هشت

شده است. آقای بکمن در بریتانیا به خاطر برنامه رادیویی روزانه تحلیل بازار بسیار شناخته شده است. 
طبیعی است که به خاطر مخاطبین بریتانیایی آن زمان، از منابع و مثال های بریتانیایی استفاده شود. 
در نسخه آمریکایی کتاب برخی از این منابع و مثال ها حذف شده اند و برخی نیز حفظ گردیده اند. موارد 

حفظ شده یقینًا از درون مایه کافی برای افزودن به دانش مالی سایر نقاط دنیا برخوردار بوده اند.
سهام  بازارهای  حرکات  مقایسه  و  منفرد  دوره  یک  به عنوان  گذشته  سال   10 گرفتن  نظر  در  با 
قله های  به  به مهم ترین و عمیق ترین کف ها و صعود  ازنظر سقوط  لندن بی شک  بازار  دنیا،  اصلی 
تاریخی پویاترین بازار بوده است. همین خصوصیت بازار لندن باعث می شود این بازار نمونه ای خوب 
برای سیستم موج الیوت باشد. همچنین برای خوانندگانی که عمدتًا با حرکات بازار سهام نیویورک و 
شاخص داوجونز 30  آشنایی بیشتری دارند، تجربه مشاهده کنش های یک بازار مهم دیگر با جزئیات 

مفصل خالی از لطف نخواهد بود.
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آقای بکمن به طور مرتب به برخی از حرکات گسترده در بازار لندن در این بازه 10 ساله ارجاع داده 
است. ما نیز برای این که پیگیری این ارجاعات راحت تر باشد، چارت این بازه 10 ساله را آورده ایم. این 
چارت یک نمودار ماهانه از شاخص  F.T.30  لندن است. نام کامل این شاخص، شاخص سهم 
عادی فایننشیال تایمز  است. این شاخص نمونه مستقیم و قابل مقایسه شاخص داوجونز 30 است. 
وقتی آقای بکمن در قسمت های مختلف کتاب درباره برخی از حرکات تاریخی این شاخص صحبت 
می کند نگاه کردن به این چارت این امکان را خواهد داد تا خواننده بتواند نکات مدنظر وی را دنبال 

کند.
در چارت صفحه 14 کتاب، یک واژه خاص استفاده شده است که ممکن است در مواجهه برای بار 
اول برای خوانده ناشناخته باشد. این چارت رفتار روزانه  F.T.30  در بازه اشاره شده را نشان می دهد 
و بر روی آن واژه کل دادوستد  آمده است. در لندن این واژه معادل حجم روزانه است و درواقع حجم 
اندازه گیری شده بعد از گزارش دادوستد سهام هر شرکت است. یک دادوستد نشان دهنده یک معامله 
است و مهم نیست که این معامله 10 سهم، 100 سهم و یا 1000 سهم را شامل شود. نکته دیگری 
و گزارش می شود  پردازش  به صورت ساعتی    F.T.30  این است که قرار گیرد  باید موردتوجه  که 
گزارش ها   DJ 30 این در حالی است که در  پایان روز معامالتی منتشر می شود.  و گزارش آن در 

دقیقه به دقیقه هستند.
در سرتاسر کتاب با تفاوت هایی جزئی در کاربرد واژگان روبرو خواهید شد که ناشی از تفاوت در 
کاربرد زبان انگلیسی در دو کشور است. ازآنجایی که این تفاوت ها اندک و جزئی هستند، آن ها را تغییر 
نداده ایم تا موجب سردرگمی بیشتر حروف چین ها نشویم. شک داریم که این واژگان موجب دشواری 

در خواندن متن برای خواننده باشند.



یازده

مقدمۀ نویسنده

 »رالف نلسون الیوت« )متوفی( کار طاقت فرسای خود برای طبقه بندی حرکات قیمت سهم در طی 
80 سال گذشته وال استریت را در اواسط دهه 1930 و درحالی که بیمار بود آغاز نمود. در طی این کار 
بود که الیوت یک ریتم اساسی قابل تعریف در حرکات قیمتی سهم را کشف کرد و بر این اندیشه شد 
که در صورت به کارگیری صحیح آن، قابلیت پیش بینی حرکات آتی را دارد. در سال 1938، الیوت 

یافته های خود را در یک نوشتار با عنوان اصول موجی  منتشر کرد.
با  هفت سال پس ازآن و درنتیجه اکتشافات بیشتر، الیوت کار اولیه خود را در یک رساله جدید 
به استثناء چند تحلیل گر برجسته که موفقیت های  ازآن پس  بروز رسانی کرد.  قانون طبیعت   عنوان 
نوشتار  دو  ماند. هر  نسبی مطرود  در گمنامی  الیوت  کار  کردند،  الیوت کسب  نظریه  با  چشمگیری 
الیوت برای مدت های طوالنی تجدید چاپ نشدند، درحالی که تنها پیروان نظریه الیوت که آن را به 

کار می گرفتند اکنون در آمریکای شمالی هستند.
تعریف و تمجیدی که شایسته آن است  به آن  به دالیلی احتمااًل هیچ گاه  بنا  الیوت  نظریه موج 
دست نخواهد یافت. دلیل اول این است که نظریه موج یک نظریه ترکیبی است. نظریه موج الیوت 
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در گروه ابزارهایی قرار می گیرد که سعی دارند بازار سهام را بر مبنای اصول تکنیکی تحلیل کنند. این 
در حالی است که نظریه موج مورد انزجار اغلب چارتیست هایی است که صرفًا به شیوه های تعقیب 
ندارد، هرچند که  آینده  پیش بینی  بر  ادعایی  الیوت  این، اصول موجی  بر  دارند. عالوه  اعتماد  روند 
برخی دستاوردهای الیوت چشمگیرتر از سایر شیوه هایی هستند که ادعای پیش بینی آینده را دارند. 
این  اولیه ای است که  یافتن این روش پیچیدگی ظاهری  احتمااًل مانع اصلی و سرسخت عمومیت 
اصل دارد و نیز تغییراتی که باید شناسایی شده و مدنظر قرار گیرند. شیوه های تکنیکی بررسی حرکات 
قیمتی سهم که عمومیت یافته اند معمواًل به یک رویکرد مکانیکی که سیگنال قاطع خرید، فروش یا 
نگهداری می دهند وابسته هستند و یادگیری و مهارت یافتن در این شیوه ها بیشتر از چند ساعت وقت 
نمی برد. من به شما هشدار می دهم که این امر برای اصول موجی صادق نیست. مهارت یافتن در 
این شیوه زمان قابل توجهی خواهد برد و نیازمند بردباری و سعی و خطا در عمل است. عالوه بر این، 
قبل از این که فردی بتواند اصول موجی را با اعتمادبه نفس کافی به کار گیرد و تجربه ای سودمند از 
آن داشته باشد، الزم است پیش تر نظریه بازار سهام رایج را کنار بگذارد و بپذیرد که بازار سهام از هیچ 
مطلقی پیروی نمی کند و هیچ انسانی یافت نمی شود که بتواند با یک درجه مؤثر و معنی داری از دقت 

پیش بینی کند که قیمت یک سهم امروز چه خواهد بود و چندی و یا سالی بعد چه خواهد شد.
سرمایه گذار دوراندیش که ضعف بنیادی بسیاری از رویکردهای تحلیلی را شناخته است، نظریه 
اگرچه  پذیرفت که  را خواهد  این حقیقت  یافت. وی  رویکردی مقبول خواهد  از منظر عقلی  را  موج 
احتمال حاکم بر رفتار قیمت سهم 100 به 1 باشد، بازهم آن احتمال شکست 1 برقرار است. این 
سرمایه گذار هرگز براثر ظهور نامحتمل ها در بررسی احتماالت فراتر از اصول موجی به خود ترس راه 
نخواهد داد و نتایج به دست آمده را در استراتژی سرمایه گذاری وفق یافته با الزامات شخصی خود به 
کار خواهد گرفت. وی هرگز اصول موجی را جایگزین خرد و اندیشه نخواهد کرد بلکه به این نظریه 
اجازه خواهد داد تا اطالعات موردنیاز برای کمی سازی احتمال ریسک و پاداش در بازار سهام را، در 

هرزمانی که مدنظر باشد، در اختیار وی قرار دهد.
اصول موجی برای پیشگویی یا پیش بینی استفاده نخواهد شد، بلکه در جهت برپانمودن اهداف 



سیزدهزمان بندی بی نظیر در سیستم امواج الیوت

محتمل از دستاوردها در بستر حرکات بازار گسترده به کار خواهد رفت. اهداف هرگز مطلق نخواهند 
بود، اّما مطابق با تغییرات الگوی چرخۀ اقتصاد و بازار سهام دچار تغییر خواهند شد. اصول موجی 
خود را در جهت جبران رویدادهای اساسی پیش بینی نشده تعدیل خواهد کرد؛ امری که الهه شکست 
است.  گردیده  خیانت آمیزی  تولید سیگنال های خطای  و موجب  بوده  تاکنون  تکنیکی  تحلیل های 
اصول موجی تنها ابزار بازار سهام است که در جهت جبران تغییرات در شرایط بنیادی توسعه یافته 

است.
تا به اطالعات و نظرات عام در پیش بینی های  در بسیاری از حاالت، سرمایه گذاران آموخته اند 
بازار اعتماد نکنند، چراکه درنهایت مسئله این خواهد بود که پیش بینی کننده تا چه مدت قبل از این که 
در اشتباه بوده و نادم باشد، پیش بینی صحیحی خواهد داشت. اصول موجی رویکردی کاماًل نو برای 

این مسئله ارائه کرده است.
بشوند.  قیمتی سهم حذف  به حرکات  رویکرد  از  باید  اشتباه و صحیح  واژگان  به طور مفهومی،   
مطالعه اصول موجی به فرد خواهد آموخت تا رخدادهای نامحتمل و دفعات تکرار )فرکانس( آن ها 
را شناسایی کند. در برخی حاالت معدود، نامحتمل ها و نتایج ضرر بخش قابل اجتناب نخواهند بود. 
بااین حال، فرد مکانیسم خود تعدیل کننده اصول موجی را مشاهده خواهد کرد و درک خواهد نمود که 
هرگونه ضرر و زیان ناشی از نامحتمل ها مشروط بر این که اقدام جبرانی صحیح اتخاذ شود، همواره 

قابل جبران خواهد بود.
اصول موجی کاربر خود را طوری تربیت خواهد نمود تا به جای پیروی، پیش بینی کند. یک برگشت 
که  بود  خواهد  سرمایه گذاری  همیشگی  شعار  سقف«  در  فروش  و  کف  در  »خرید  فلسفه  ریشه  به 
اصول موجی را مطالعه می کند و فارغ از بازیگران احساسی بازار سهام که معمواًل دیر خریده و زود 
می فروشند، عمل می کند. مفهوم »خرید در سقف و فروش در سقفی باالتر« مدت ها است که توسط 

مطالعات دانشگاهی مطرود شناخته شده است.
در سال 1938، مجله جهان مالی  مقاالتی از »رالف نلسون الیوت« را منتشر نمود که عنوان 
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الیوت  »اصول موجی« را داشتند. من این مقاالت را به عنوان مناسب ترین راهنمای مطالعه نظریه 
برگزیدم. جالب ترین بخش این مقاالت، یادداشت ناشر است که می نویسد:

درزمینٔه  فعال  سازمان های  و  مالی  مجالت  ناشران  گذشته،  سال  هشت  یا  هفت  طی  »در   
در  بی نظیر  دقت  ادعای  هرکدام  که  بودند  گرفتار  سیستم هایی  از  انبوهی  میان  در  سرمایه گذاری 
به وضوح  اّما  بودند،  کارآمد  مدتی  تا  به ظاهر  آن ها  از  برخی  داشتند.  بازار  قیمتی  حرکات  پیش بینی 
شدید  سوءظنی  با  مالی«  »جهان  مجله  توسط  سیستم ها  این  همه  بودند.  ارزش  فاقد  نیز  بسیاری 
بررسی شده اند. اّما پس از بررسی مطالعات و تحقیقات آقای  »رالف نلسون الیوت«، این مجله متقاعد 
گردید که مجموعه مقاالت وی دراین باره احتمااًل برای خوانندگان جالب توجه و راهنما خواهند بود. 
اگرچه تعیین ارزشمند بودن اصول موجی به عنوان ابزاری کارآمد در پیش بینی بازار بر عهده خواننده 
گذاشته می شود، باور بر این است که حداقل می توان آن را ابزاری مفید برای تأیید نتایج حاصل از 

مالحظات اقتصادی دانست.«
گروه سردبیری

این مقاالت در ضمیمه این کتاب موجود هستند و توصیه می شود که خواننده اصول اولیه الیوت را 
مشابه آنچه در مقاالت وی آمده است و قبل از شروع خود کتاب مرور نماید. به هنگام مرور نوشته های 
اصلی الیوت، خواننده با بسیاری از موارد مبهم مواجه خواهد شد که نیازمند شفاف سازی هر چه بیشتر 

هستند. 
این  اصلی  کاربری  رسید.  خواهند  نظر  به  مبهم  و  پیچیده  عمل  در  نیز  اصول  از  برخی  همچنین 
کتاب تمرکز بر ابهامات متعّدد موجود و تدارک یک طرح قابل استفاده از نظریه الیوت است که در 
نظریه  در  برخی اصالحات  این  بر  باشد. عالوه  پیاده سازی  قابل  کلی  استراتژی سرمایه گذاری  یک 
انجام شده اند که برای عملی ساختن استفاده از این نظریه بر روی حرکات قیمت سهم بورس لندن 

ضروری هستند.
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 این اصالحات با استفاده از به کارگیری کارهای چندین تحلیل گر دیگر که نظریه موج الیوت را بررسی 
کرده و با موفقیت به کار گرفته اند، انجام شده است. درنهایت و احتمااًل مهم ترین نکته قابل بیان این 
است که برای آن که یک فرد بتواند با این ابزار کارکرده و حداکثر سود را از آن کسب کند الزم است 
رویکرد مفهومی صحیحی را در پیش گرفته و به طور کافی با منطق این شیوه آشنا باشد تا بتواند این 

روش را با اعتمادبه نفس و ثبات به کار بندد. 
برای این منظور یک فصل از این کتاب به بررسی موفقیت های تجربی افرادی که نظریه موج الیوت 
بررسی  بخش  یک  این  بر  عالوه  است.  پرداخته  گرفته اند،  کار  به  وال استریت  و  لندن  بورس  در  را 
منابع گسترده ای نیز برای کسانی که به دنبال بررسی بیشتر درباره منطق پشت این روش هستند، 

افزوده شده است.
در دوران پس از جنگ، خشنودی و رضایت در بازار اوراق بهادار به شدت باال رفته بود. ازآنجایی که 
چرخه تجاری و چرخه بازار سهام در یک روند رو به باالی بزرگ قرار داشتند و اصالحات آن ها جزئی 
بودند، تعداد زیادی از مردم و حتی عده ای از خود اهالی صنعت اوراق بهادار چشمان خود را بر روی 

رفتار گذشته قیمت سهام بسته بودند.
 تا سال 1973 رویه پیش روی بازار برای تازه واردان خوب عمل می کرد، درحالی که افراد مجرب به 
علت فجایع پیشین بازار مقاوم شده بودند. با برگشت چرخه قیمت سهام و ریزش آن در بین سال های 
4 - 1973، بسیاری از تحلیلگران به این نتیجه رسیدند که قوانین دوران پساجنگ درست به همان 
میزان قوانینی که قباًل کنار گذاشته شده بودند بی ارزش هستند. برای آن هایی که همچنان می گویند 
»زمانه عوض شده است« و قوانین دهه های 1930 و 1940 دیگر عملی نیستند و هرگونه تالش برای 
پیش بینی ریزش آتی اقتصاد و بازار سهام از روی گذشته چرخه بلندمدت نهایت حماقت است، چیز 

چندان مفیدی برای گفتن وجود ندارد.
بااین حال برای آن هایی که مایل هستند به موضوع رفتار بازار سهام با اندیشه ای باز ورود پیدا کنند 
و به قوانین اقتصاد و پایدار بودن طبیعت بشر ایمان دارند، آن هایی که به دنبال اجتناب از دام هایی 
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هستند که برای دهه ها سرمایه گذاران را فریب داده اند، آن هایی که به دنبال یادگیری نحوه مطالعه 
پیام بازار سهام هستند، سرمایه گذاران و تحلیلگرانی که نظریه موج برای آن ها زنده است و بصیرت، 
تفسیر و تجربه و مشاهدات برای آن ها هویدا است؛ این نوید داده می شود که مطالعه کنونی برای 
آن ها دربرگیرنده مزایای مالی بوده و جالب توجه ترین روشی خواهد بود که درزمینٔه تحلیل بازار سهام 

تاکنون با آن مواجه شده اند.

R. C. Beckman  رابرت سی. بکمن
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فصل 1 

ریشۀ اصول موجی

 »در قرن گذشته، بیش از هر زمینه ای از فعالیت های بشری، بر روی پیش بینی بازار سهام 
اشتیاق، انرژی، امیدواری مالی و اضطراب و دلهره صرف شده است«.

ریچارد دانا اسکینر1 

پیشینه تحقیق بسیار اندکی درباره اصول موجی الیوت در دسترس است. الیوت در سال 1948 از دنیا 
رفت و دست نوشته ها و نامه های آموزشی وی برای دهه ها چاپ نشدند. همین ویژگی باعث خواهد 
بیشتری  ارزش  از  بازار سهام  نظریه خیره کننده حرکات چرخۀ  این  برای عالقه مندان  اثر  این  تا  شد 

برخوردار باشد.
اگرچه دست یابی به اثر اصلی  »رالف نلسون الیوت« بسیار دشوار است، پیش زمینه و ورود وی 
به صنعت اوراق بهادار بیش از آن در ابهام است. آ. همیلتون بوند2  )متوفی(، رئیس شرکت بولتون، 
1. Richard Dana Skinner

2. A. Hamilton Bond
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ترمبلی و کامپنی  که احتمااًل مهم ترین شارح کارهای الیوت نیز بوده است، اطالعات بسیار اندکی 
نداشته است. در سال  با وی  نیز  نزدیکی  احتمااًل هیچ گاه همکاری  و  الیوت داشته  درباره شخص 
1953، بولتون تصمیم گرفت تا جزوه ای کوچک در باب اندیشه خویش از اصول موجی الیوت درباره 
بازار سهام ایاالت متحده در آن زمان منتشر کند. این جزوه اولین سندی بود که بعد از مرگ الیوت 
در سال 1948 درباره نظریه وی به صورت عمومی منتشر می شد. بنا به دالیلی هیچ یک از شاگردان 
در مجله  الیوت  با مقاالت  مواجهه  اولین  از  بولتون پس  نبودند.  مناسب  کار وی  ادامه  برای  الیوت 
جهان مالی، نسبت به قابلیت های اصول موج کنجکاو گردید. پس از مرگ الیوت در سال 1948، تنها 
یک یا دو نفر از شاگردان وی حاضر بودند درباره اصول موجی به مباحثه بنشینند. بولتون در اثر خود 
با عنوان اصول موجی الیوت، یک بررسی نقادانه  به گارفیلد دراو3 ، یکی از شاگردان »رالف نلسون 
الیوت« و نویسنده روش هایی نوین برای کسب سود در بازار سهام  اشاره می کند. در این مجّله، هیچ 
اشاره ای به پیش زمینه الیوت توسط آقای دراو معروف نشده است و از آن کتاب 365 صفحه ای تنها 
دو صفحه به توصیف اصول موجی اختصاص یافته است. به نظر می رسد افرادی که قادر به درک و 
فهم نظریات الیوت نبودند، آن را نادیده گرفته اند و آن هایی نیز که به همراه الیوت این نظریه را مطالعه 

نموده اند، آن را به عنوان رازی محفوظ در بین خود نگه داشته اند.

اولین تماس ها با وال استریت

در سال 1966، اولین شواهد ناگهانی در اسناد »چارلز جی. کولینز«4  مشاهده شده است. آ. همیلتون 
گاه بود، از وی خواست تا در تهیه پیوست  بوند که از همکاری قبلی »کولینز« با  »رالف نلسون الیوت« آ
ساالنه بولتون برای سال 1966 مشارکت کند. این پیوست ها متعاقبًا رساله ای را تشکیل دادند که 

اکنون از جایگاه خاصی در بازار سهام ایاالت متحده برخوردار هستند.
»کولینز« به ما درباره اولین مواجهه اش با »رالف نلسون الیوت« در سال 1934 می گوید. بر طبق 
3. Garfield Draw

4. Charles J. Collins
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گفته های »کولینز«، الیوت به وی نامه ای از کالیفرنیا در پاییز 1934 نوشته و ادعا کرده بود که بازار 
داوجونز  صنعتی  میانگین  احتمااًل  بخصوص  حرکت  یک  و  است  شروع شده  وال استریت  در  گاوی 
کارهای  تا  بود  خواسته  »کولینز«  از  الیوت همچنین  نمود.  خواهد  جابجا  قابل توجه  یک فاصله  تا  را 
بر آن مبنا قرار داشتند، بررسی کند. در آن زمان  را که پیش بینی هایش  الیوت درباره نظریه چرخه 
»کولینز« این خواسته الیوت را صرفًا بررسی پیش بینی های وی برای آن بازه انگاشت و سپس موضوع 

را مسکوت گذاشت.
در آن زمان، »کولینز« ویراستار و سردبیر یک بولتن سرمایه گذاری هفتگی در آمریکا بود که گستره 
»کولینز«  است،  مرسوم  سرمایه گذاری  مشاورین  اغلب  برای  که  همان طور  داشت.  کشوری  توزیع 
روش ها  توسعه  ادعای  همگی  که  بود  مواجه  بازدیدکننده ها  و  نامه ها  از  جریانی  با  مکرر  به طور  نیز 
این  همه  گذشته  سال  چند  تا  داشتند.  بازار سهام  پیش بینی  برای  نقص  و  بی عیب  و سیستم هایی 
تجربیات در دفتر من هم رخ می دادند و من نیز رویکردی مشابه »کولینز« داشتم. در همه تالش هایم 
برای ناامید کردن درخواست کنندگانی که ادعای روشی برای شکست دادن بازار دارند، از نویسنده 
سیستم می خواهم مطابق پیش بینی سیستمش در افت وخیز بازار مرا همراهی کند و اگر سیستم وی 
نتایج جالب توجهی داشتند، قول بررسی مفصل تر سیستم وی را می دادم و معمواًل هم آن را به مدرسه 
اقتصاد لندن که تجهیزات الزم برای آزمودن این سیستم ها را دارند ارسال می کردم. عماًل در همه 
موارد و در نقطه ای از چرخه بازار سهام، سیستم های پیشنهادی در هم می ریختند و پس ازآن دیگر 
چیزی از نویسنده سیستم به گوش نمی رسید. »کولینز« به روشنی بیان می کند که الیوت و کارهای 

وی یکی از سه مورد استثنائی بودند که در عمر کاری خود با آن ها مواجه شده بود.
درحالی که  ریخت  پایین تر   1934 کف  از  داوجونز  ریلی  حمل ونقل  میانگین   ،1935 مارس  در 
میانگین صنایع داوجونز پشت سر هم 11 درصد افت کرد. مطابق نظریه کالسیک داو یک سیگنال 
فروش وحشتناک صادر گردید و مطابق آنچه در خاطر »کولینز« مانده است، وقت نابودی یک سیستم 
به اصطالح مصون از خطای بازار سهام فرارسیده بود. واضح است که پس از فاجعه 1929 که هنوز 
در خاطره جامعه سرمایه گذاری ایاالت متحده زنده است، این رویداد اغلب مردم را به شدت ترساند. 
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الیوت که به هیچ عنوان از این ریزش نگران نبود، روزی که داوجونز به یک کف بسیار مهم رسیده بود 
با »کولینز« تماس گرفت و مطابق روش معمول، به طرز متعصبانه ای تأیید کرد که ریزش بازار به پایان 

رسیده است و شاخه دیگری از بازار گاوی در حال شروع است.
در همان لحظه ای که »کولینز« تلگرام را می خواند، میانگین های صنایع داوجونز به سمت باال 
الیوت دو ساعت قبل  تلگراف نشان می داد که  تاریخ روی  بااین حال مهر زمان و  حرکت می کردند. 
ایاالت متحده  بازار  بعدی،  ماه  دو  در  بود.  را فرستاده  تلگرام  داوجونز  میانگین صنعتی  روند  تغییر  از 
روندی رو به باال گرفت. »کولینز« آن چنان از دقت پیش بینی الیوت تأثیر گرفته بود که فارغ از تعصب 
انگلند  نیو  و خشک اندیشی اش، وی را به عنوان میهمان خانه شخصی اش به ملک باشکوهش در 

دعوت کرد.
الیوت دعوت وی را پذیرفت و این دو چندین هفته را باهم در این امالک به بررسی نظریه موج 
بود.  بسیار خیره کننده  نظریه  ولی خود  بودند،  نظریه ساده  این  بنیادین  مبانی  اگرچه  سپری کردند. 
بیماری،  براثر  زمین گیر شدنش  از  قبل  تا  خود  گفته  مطابق  ولی  بود  آمریکایی  یک شهروند  الیوت 
در مکزیک یک اپراتور بی سیم بود. مطابق تجویز پزشکش، الیوت مجبور شد به خانه زادگاهش در 
کالیفرنیا برگردد و در این مکان سه سال پیاپی مجبور به ایوان نشینی شد. الیوت برای آن که ذهن 
خود را مشغول نگه دارد و به خاطر انگیزش های ذهنی که داشت، شروع به مطالعه بازار سهام نمود. 
در آن زمان وی یک نوآموز صرف بود و احتمااًل همین ویژگی، باعث شده بود تا موضوع را با فکری 
بسیار باز دنبال کند. الیوت در حین مطالعات خود از آثار کالسیک داو5، اسکاباچر6 و سایر تحلیل گران  
آن زمان بهره برد. بااین حال وی الگویی از رفتار قبلی سهم را کشف نمود که ماورای شیوه های اغلب 
الگوها  که  زمان  آن  تکنیکی  شیوه های  اغلب  بنیادی  اصل  این  مبنای  بر  الیوت  بود.  تحلیل گران 
تکرار می شوند، به این کشف دست یافت که در بسیاری از مواقع یک الگوی خاص عامل شکست 
شکل گیری الگوهای پذیرفته شده بوده است. بدین گونه بود که نظریه موج پا به وجود هستی گذاشت.

5. Dow

6. Schabacher
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زمانی که الیوت با »کولینز« ارتباط برقرار کرد، یک نوآموز صنعت اوراق بهادار شناخته می شد و 
صرفًا به دنبال آزمودن بال و پرش بود. او می خواست به مؤسسه »کولینز« بپیوندد اّما سیاست مؤسسه 
»کولینز« این بود که هرگز در تصمیم گیری هایش به یک ابزار خاص و منفرد اتکا نکند. این در حالی 
بود که الیوت نمی خواست هیچ رویکرد دیگری را در اصول موجی خود دخیل کند. »کولینز« به الیوت 
تا به وی کمک کند که سرمایه گذاری خاص خود را انجام دهد و در به عهده گرفتن  پیشنهاد داد 
کمی ریسک در این راستا بسیار مؤثر بود. »کولینز« سپس کار ویراستاری اولین دست نوشته الیوت را 
بر عهده گرفت که عنوان اصول موجی را داشت. این دست نوشته الیوت بعدًا با دست نوشته دیگری 
با عنوان »قانون طبیعت« تکمیل گردید و شامل برخی نکات فلسفی و ارجاع به سری های فیبوناچی 

بود که همگی شالوده منطقی اصول موجی را شکل می دادند.
الیوت در این دو دست نوشته فرض را بر این گمارده بود که کلیه نوسانات بازار سهام بخشی از یک 
سیستم منظم از امواج و چرخه های با درجات و ترتیب های نزولی و صعودی هستند. این نظم بزرگ 
ظاهرًا در اشکال مختلفی از طبیعت در کل عالم تکرار می شد. الیوت یک فرد الادری بود و به سمت 

عرفان بر پایه افکار »دبلیو. دی. گان«7  گرایش داشت.
 این استدالل »گان« بود که بازار سهام به طور مکّرر یک الگوی ریاضیاتی بی عیب و نقص و متعادل 
را دنبال می کند و رفتار قیمت سهام را می توان ازنظر ریاضیاتی متقارن فرض نمود و بر این پایه بود 
که نقطه شروع اشکال مختلف کنش های چرخه ای را پایه گذاری کرد. الیوت نیز با این دیدگاه موافق 
بود و احساس می کرد که سری های مجموع فیبوناچی  مبنای کلیه نقاط انحراف از حرکات چرخه ای 
را شکل می دهند. متعاقبًا توضیح خواهم داد که سری های فیبوناچی در طرح الیوت جای گرفته اند. 
جالب است که جوزف شیلینگر8  نیز که در ناحیه ای دیگر به کار خود مشغول بود به نتیجه ای مشابه 
در کتاب باشکوهش با عنوان »مبانی ریاضیاتی هنر«  دست یافته بود. در ادامه این کتاب نویسنده 
متحیر خواهد شد که تا چه حد این تقارن ریاضیاتی در تاروپود ابعاد مختلف رفتار بشری تنیده است.

7. W.D. Gann

8. Josef Schillinger
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الیوت و اقتصاددانان

الیوت حرکات تاریخی قیمت های سهم را بر مبنای نیروهای چرخۀ غیرقابل ممانعت که در بازه های 
از زمان عمل کرده اند تشریح کرد. واضح است که او در این طرز فکر تنها نبود، ولی تنها  طوالنی 
فردی بود که این اثرات چرخۀ بلندمدت را وارد بازار سهام نمود. »ِان. دی. کوندراتیف«9  نیز در رساله 
خود یک چرخه 54 ساله از عمر اقتصاد را کشف کرده بود که یافته های »دوچمن جی. فان گلدرن«10  

را تأیید می کرد. 
گلدرن در کتاب خود اشاره کرده بود که عالوه بر چرخۀ 10 ساله ای که »دبلیو. استنلی جیوانز«11  
بعدها  دارد.  وجود  اقتصادی  کنش های  از  طوالنی تر  چرخه  یک  بود،  کرده  کشف   1878 سال  در 
کوندراتیف  نمود:  تدوین  را  چرخه ای  حرکت  نظریه پردازان  بزرگ ترین  کارهای  شومپتر«12   »جوزف 
)چرخه 54 ساله(، جوگالر13  )چرخه 18 ساله( و کیتچین14  )چرخه 4 ساله(. مطابق نظر شومپتر در 
نظریه توسعه اقتصادی اش، هر چرخه کندراتیف شامل 3 چرخه کامل جوگالر و 14 چرخه کیتچین 

می شود.
پروفسور شومپتر درباره مدل خویش می نویسد:

 »ما هیچ ادعایی درباره طرح سه چرخه ای خود نداریم جز این که این طرح یک ابزار توصیفی یا 
ترسیمی مفید است. بااین حال ما با استفاده از ظرفیت این طرح رکود سال 1929 را پیش بینی 

کردیم: رکودی که در هر سه چرخه نمایان بود.«
شومپتر درباره بازار سهام می گوید:

و در  بازار سهام، در حالت کلی  باالی  به  رو  باشیم که حرکات  انتظار داشته  »طبیعی است 
9. N. D. Kondratieff

10. Dutchman J. van Gelderen

11. W. Stanley Jevans

12. Joseph Schumpeter

13. Juglar

14. Kitchin
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صورت نبود عوامل خارجی نامطلوب، زودتر و پرشتاب تر از حرکات رو به باالی تجاری نظیر 
آن ها که در مراحل بعدی تجدید و احیا که روزبه روز اوضاع بهتر می شود آغاز می شوند، کار 
خود را شروع می کنند. به طور مشابهی انتظار می رود قیمت های سهام قبل از سایر شاخص ها 
و سختی ها سر  داریم  قرار  نهایی محدودیت های شکوفایی  مراحل  در  وقتی که  نه  برگردند؛ 

برمی آورند و روشن می شود که دستاوردهای ممکن کاماًل اغراق آمیز بوده اند«.
قضاوت درباره اینکه الیوت تحت تأثیر کارهای بزرگ ترین اقتصاددانان پیرو نظریه چرخه ای بود 
یا نه ممکن نیست. از روی آنچه می توان درباره الیوت جمع آوری کرد می توان گفت که وی انسانی 
الیوت  اگر  به اقتصاد چرخه ای نشده است.  آثار وی اشاره ای  از  صادق بوده است ولی در هیچ یک 
یافته های وی بیش ازپیش  باشد، طبیعت  آورده  از شومپتر و سایرین به دست  نتایج خود را مستقل 

خیره کننده خواهند بود.

ابر چرخه بزرگ

مشابه کار شومپتر در برابر نیروهای اقتصادی، الیوت نیز با یک نیروی بلندمدت اصلی که به چندین 
بااین حال تقسیم بندی های زیرین  را آغاز کرد.  نیروی کوتاه مدت کوچک تر تقسیم می شد، کار خود 
وی بسیار مفصل تر از شومپتر بودند و بارزترین مشخصه آن نبود هیچ نوعی از تناوب چرخه ای است. 
آن  اساس  بر  را  امواج  ابعاد مختلف  تا  کرد  ابداع  برای خود  اختصاصی  واژگان  الیوت یک سیستم 
بزرگ  ابر چرخه  را  آن  الیوت  و  بود  کندراتیف  معادل چرخه  بلندمدت  بزرگ  کند. چرخه  طبقه بندی 
نامید. این چرخه بازه زمانی 50 ساله یا بیشتر را شامل می شود. چرخه دّوم با چرخه جوگالر معادل بود 
و الیوت آن را ابر چرخه نامید. این چرخه نیز بازه زمانی 15   تا 20 ساله و یا بیشتر را شامل می شود و 
بازه زمانی آن عمدتًا به بازه زمانی ابر چرخه بزرگ وابسته است. هماهنگ با کارهای انجام شده توّسط 
کیتچین و مدل اقتصادی کوتاه مدت تر وی، الیوت نیز چرخه اصلی را تعریف کرد و پس ازآن از این 
نهایتًا کوچک ترین چرخه که  و  ریزموج  و  میانی، کوچک، خرد  و چرخه های  اقتصاددانان جداشده 
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میکروموج است را تعریف نمود.
بنابراین با یک چرخه تقریبًا 54 ساله شروع کرده و سپس تقسیم بندی چرخه های زیرین را تا جایی 
که به کوچک ترین چرخه قابل اندازه گیری برسیم انجام می دهیم. در بورس لندن این کوچک ترین 
چرخه قابل اندازه گیری، حرکات ساعتی ثبت شده توسط شاخص سهام عادی صنعتی فایننشیال تایمز 
است. در وال استریت با چرخه های کامل تری مواجه هستیم و در میانگین های صنعتی داوجونز به 
تغییرات قیمتی دقیقه به دقیقه نیز دسترسی داریم که برای هر معامله از 30 سهم صنعتی داوجونز 

قابل تنظیم است.

مفهوم پنج موجی

در ادامه مفهوم تقارن همراه با مقیاس نزولی از امواج بزرگ تا امواج ریز و ریزتر که تا بی نهایت ادامه 
می یابد، الیوت کشف کرد که مؤلفه های چرخه های با بزرگی یکسان الگوهای رفتاری مشابهی از خود 

به نمایش می گذارند. 
درحالی که این الگوهای رفتاری تابع یک تناوب زمانی یا الگوی تکراری ثابتی نیستند، بین حرکات 
مختلف آن ها رابطه ای مشهود است. الیوت نتیجه گیری کرد که فارغ از بزرگی یک چرخه، یک چرخه 

کامل شامل 8 حرکت متمایز از هم است.
 با فرض یک چرخه رو به باال، الیوت کشف کرد که سه موج صعودی که وی آن ها را امواج انگیزشی 
نامید، وجود دارند. هر یک از دو موج انگیزشی اول با یک موج دیگر همراه بودند که روند رو به باال 
را اصالح می نمود. همین موج های اصالحی خود شامل دو موج انگیزشی رو به پایین و یک موج 
اصالحی رو به باالبودند. در عمل ما با یک حرکت رو به باال مواجه هستیم که سه موج آن رو به باال و 
دو موج آن رو به پایین است. طبیعی است که دو موج رو به پایین کوچک تر از سه موج رو به باال باشند.
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شکل 1

وقتی به پنجمین موج الگو می رسیم، با یک حرکت رو به پایین قابل توجه روبرو می شویم که شامل 
سه موج می شود. دو موج رو به پایین که یک موج رو به باال در بین آن ها قرار می گرفت و مجددًا موج 
رو به باالی میانی اندازه ای کوچک تر از موج های رو به پایین داشت. این الگو مدل اصلی الیوت است 
که داخل پوست گردو قرار دارد. در ادامه با مشخصه های رفتاری دیگری از امواج انگیزشی و امواج 
اصالحی آشنا خواهیم شد که رابطه بین آن ها تعیین کننده اهداف خواهند بود و به تبیین استراتژی 

سرمایه گذاری کمک خواهند نمود.
طرفداران موفق کارهای الیوت، نتایج وی را ازنظر مفهومی قابل مقایسه باکارهای چارلز داو که 
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پدر نظریه بازار تکنیکی است می دانند. گفته می شود الیوت کارش را از جایی شروع کرد که داو دست 
از کار کشید. 

چارلز داو15 نیز نیروهای چرخه ای گسترده ای که بر حرکات قیمت سهم حاکم هستند کشف کرده 
بود ولی در طبقه بندی نقشی بسیار جزئی به آن ها بخشیده بود. مطابق نظر داو، نیروی بنیادی بازار 
روند گاوی اصلی بود که دربرگیرنده حرکات میانی تحت عنوان اصالحات ثانویه روند گاوی می شد. 
حرکات ریز بازار برای داو اهمیت چندانی نداشتند. نظریه الیوت درباره سه موج انگیزشی رو به باال 
برای هر بازار گاوی که با نظریه بازار گاوی سه مرحله ای داو سازگار باشد، صادق است. بااین حال 

الیوت پا را فراتر از داو گذاشته بود.
توضیحی  صرفًا  الیوت  موجی  اصول  که  باورند  این  بر  تکنیکال  برجسته  گران  تحلیل  از  برخی 
قابل توجه از تاریخچه بازار سهم ارائه می کند. بر طبق نظر این تحلیل گران، این اصل به خوبی حرکات 
رو به باالی قیمت های سهم بین سال های 1857 تا 1929، امواج اصالحی 1929 تا 1949 و سپس 
صعود ناگهانی 1949 الی 1973 و سپس سقوط 1973 الی 1974 تحت تأثیر موج IV را نشان داده 

است.
ازنظر شخص من، زیرک ترین و احتمااًل واقع بین ترین تحلیل گر تکنیکی، جان دبلیو. شولتز  جزو 
معدود تحلیل گران تکنیکی بازار سهام است که درکی نافذ از اصول موجی به دست آورده است. وی 

در کتاب بی نظیرش با عنوان »چارتیست هوشمند«  نکات زیر را بیان کرده است:
 »فردی که رسمًا در ساختار روند داو پیشگام شد، رالف نلسون الیوت بود. او درباره اصول موجی 
خود مطلب زیادی ننوشت و آنچه هم نوشت تا مدت ها مجددًا منتشر نشد. الیوت در سال 1948 از 
دنیا رفت و تا این لحظه که اطالع دارم تنها شرحی که بر نظریه های وی نوشته شده است کتابی است 

که توّسط آ. همیلتون بولتون نوشته شده است«.
 »الیوت در تدوین اصول موجی خود نه تنها از نظریه ساختار روند »داو« به خوبی بهره برده است 

15. Charles Dow
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بلکه »جعبه پاندورا«16 را نیز استفاده نموده است. الیوت عالقه مند بود چهار دسته روند کوچک تر از 
متوسط را شناسایی کند و همچنین چهار دسته موج بزرگ تر از متوسط را تعریف نماید که با در نظر 

گرفتن موج متوسط مجموعًا 9 موج می شدند. 
همچنین اگر به زبان خودمان بازگو کنیم، الیوت بر این باور بود که هیچ دسته روندی نمی تواند 
بیش از سه مؤلفه از روندهای با درجات پایین تر را داشته باشد که در جهت روند غالب باشند. به نظر 
این ایده برای برپانمودن استانداردی بی چون وچرا بوده است ولی واقعیت این است که روندها تا بیش 

از سه درجه توسعه می یابند«.
پیچیده شوند،  پایه های سّوم بسیار  اجازه داد  اعمال شده  این محدودیت  بر  برای غلبه   »الیوت 
پیچیده تر از پایه های اول و دّوم. بااین حال این که انعطاف ناپذیری نظریه وی در عمل مفید باشد یا 
نه جای بحث دارد. تالش ها برای پیاده سازی اصل الیوت به سرعت منجر به ناامیدی های سردرگم 

کننده ای می شوند و تعاریف و تفاسیر مختلف پیشنهادی نیز دلیلی بر این مدعا هستند«.
نکات بیان شده توسط شولتز کاماًل صحیح هستند. یکی از دشوارترین جنبه های اصول موجی 
الیوت طبقه بندی امواج ازنظر بزرگی و شناسایی صحیح در داخل یک چرخه است. همان طوری که 
قباًل نیز بیان شد، اصول موجی الیوت امری مطلق نیست و هر کس به دنبال مطلق باشد از این اصل 

ناامید خواهد شد.
 بااین حال هر فردی که به دنبال امر مطلق است با هیچ یک از ابزارهای تحلیل بازار سهام راضی 

نخواهد شد چراکه در بازار سهام هیچ مطلقی وجود ندارد.

لزوم نابغه بودن؟

یک رویکرد نسبت به اصول موجی الیوت این است که این واقعیت را بپذیریم و متعاقبًا با جایگزین هایی 
که ارائه شده اند معامله کرده و یک استراتژی معامالتی و سرمایه گذاری مطابق با احتماالت ارائه شده 

16. Pandora’s box
   11
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توسط جایگزین های مختلف بسازیم.
 برای مثال اگر شمارش موج پیشنهاد می کند که در ابتدای یک موج رو باال هستیم و موج کنونی 
احتمااًل موج III و یا شاید V است، تنها عاملی که در این زمان می توان در نظر گرفت این است که 
ما در ابتدای موج رو به باال هستیم و لذا ریسک های رو به پایین محدودشده اند. وقتی با این دو گزینه 
خاص روبه رو می شویم، پیامی که فرد می پذیرد محدود شدن ریسک رو به پایین و عمل کردن مطابق 
نخواهد  اهمیت  زیاد  نسبی  به طور  موج  دقیق  طبیعت   ، پایانه ای17  اتصال  یک  در  است.  پیشنهاد 

داشت. 
در مواقع عجیب ممکن است اصول موجی چندین جایگزین را پیشنهاد دهد که ریسک و پاداش 
تا الگوی موج  به طور دقیق و مطلوب قابل تعریف نخواهد بود. در این مواقع صرفًا منتظر می مانیم 
وضعیتی را تولید کند که با دقت بیشتری قابل تعریف است. من همواره بر عدم فعالیت استادانه در 

برخی مواقع خاص از بازار سهام تأکید داشته ام. 
الزامًا قرار نیست هر حرکت قیمتی در هرروز حاوی یک پیام خاص باشد. برخی حرکات قیمتی تا 
زمانی که چرخه جلوتر نرفته است قابل شناسایی نیستند. رضایت بخش ترین جنبه اصول موجی الیوت 
افزایش  به شدت  رفته رفته  احتمال موفقیت  ارائه شده است،  این است که وقتی فقط یک جایگزین 
به راحتی  پایانه ای آن ها  اتصال های  بلندمدتی که  امواج  با  بلندمدت الزم است  می یابد. سرمایه گذار 

قابل شناسایی هستند معامله کند.
 دو جنبه از اصول موجی اهمیت بسیار زیادی دارند. اولین مورد استادی در مفروضه ها است که 
کار دشواری نیست. مورد دّوم یادگیری نحوه کار با اصول موجی است که معمواًل توسط به کارگیرندگان 

این اصل نادیده گرفته می شود. وظیفه اصلی این کتاب نیز عمدتًا پرداختن به جنبه دّوم است.
نام  به  »نابغه ای  دینز گفت:  در سال 1972، جیمز  بولتن سرمایه گذاران  در هم اندیشی ساالنه 
»رالف نلسون الیوت« چیزی را توسعه داد که با عنوان اصول موجی الیوت می شناسیم؛ اّما برای درک 

آن نیز به یک نابغه نیاز داریم.«
17. terminal juncture
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با من همراه باشید. طولی نمی کشد که شما نیز یک »نابغه« شوید!

شکل 2   شاخص  F.T.30  - ژانویه 1975 تا فوریه 1976
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فصل 2 

واقعیت بازار سهام

 »البته اثبات این امر با استفاده از هر مجموعه آماری در رد یا قبول آن آسان است. کمیته مّلی 
تحقیقات اقتصادی  که تحت نظر وسلی میشل18  و آرتور برنز19  است هرگونه سروکار داشتن با افکار 

مرتبط با تناوب و الگوپذیری روندها را رد می کند. 
شاید حق با آن ها باشد. شاید همه تغییرات در صفحه اقتصادی براثر انگیزش های تصادفی است 
منفی  و  مثبت  عوامل  دلیلی موجب  و  ریتم  از هرگونه  فارغ  انباشته می شوند،  روی هم  بر  وقتی  که 
می گردند. از سوی دیگر، در طبیعت چیزی نداریم که نشان دهد زندگی فارغ از الگو و شکل است. 
اگر زندگی دارای الگو باشد، بنابراین منطقی است فرض کنیم که اقتصاد )که خود شکلی از زندگی 

است( نیز دارای یک الگو باشد.«
همیلتون بولتون

18. Wesley Mitchell

19. Arthur Burns
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بازار سهام قبول کند که برخی  ابزار تکنیکی رفتار  الزم است که فرد قبل از شروع مطالعه هر نوع 
حقایق بنیادی درباره ذات بازار سهام وجود دارد. ناتوانی در پذیرش حقایق ذاتی رفتار بازار سهام منجر 
به ناتوانی در درک منطق پشت روش های مورداستفاده و متعاقبًا ناتوانی در اعتمادبه نفس داشتن به 

هنگام استفاده از این ابزارها و داشتن رویکردی بی ثبات نسبت به آن ها خواهد شد.
 چیزی بدتر از یک شاگرد تحلیل رفتار بازار سهام که کل ایمان و اتکایش را به یک ابزار صرف 
معطوف کند و پس از شکست در آن مجددًا همین رویه را برای ابزارهای دیگر به کار گیرد وجود ندارد؛ 
چراکه نهایتًا این رویکرد باعث خواهد شد کلیه دستاوردهای وی کاماًل تصادفی باشند. راز موفقیت 
در بازار سهام یافتن ابزاری با باالترین احتمال موفقیت، چسبیدن به آن ابزار و باالتر از همه، ثبات 

رویه در رویکرد خود است.

2000 دالر تا 1000.000 دالر

اغلب در طی سخنرانی هایم داستان یکی از مشتریانم در نیویورک را که مجموع 2000 دالر را که 
پس انداز عمرش بود با مهارت به یک میلیون دالر رساند تعریف می کنم. او هیچ فرمول غیرعادی برای 
این کار نداشت. تمام آنچه وی انجام داد این بود که کل سرمایه اش را وقتی که بازده میانگین های 
درصد   3 زیر  به  بازده  این  وقتی  و  می کرد  بازار  وارد  می رسید  درصد   6 از  باالتر  به  داوجونز  صنعتی 
می رسید سرمایه اش را خارج می کرد و دوباره به حساب پس اندازش تزریق می نمود. تا زمانی که بازده 
میانگین های داوجونز مجددًا به باالتر از 6 درصد افزایش نمی یافت پولش را در حساب پس انداز نگه 

می داشت و این فرآیند را دوباره و دوباره تکرار می کرد. چیزی نمی تواند ساده تر از این باشد.
او در سه اصل مهم به استادی و مهارت دست یافته بود: فعال نبودن در بازارهای طوالنی مدت، 
یک  او  می سپرد.  مرکب  بهره  به  را  کار  مابقی  باال.  موفقیت  نرخ  معیار  شناخت  و  رویکرد  در  ثبات 
سرمایه گذار بلندمدت بود و 30 سال زمان برد تا به موفقیت مدنظرش برسد. بااین حال روش وی تنها 
یک نمونه است. با اصول موجی الیوت و در صورت استفاده از نظم منطقی مشابه می توان به نتایج 
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بهتری نیز دست یافت.
چارچوب  درباره  او  بود.  متکی  بلندمدت  در  بازدهی  تکرار چرخه ای ضریب  به  من  مشتری  این 
زمانی هیچ نگرانی نداشت و صرفًا دنباله رو الگوی بازدهی چرخه ای بود. هر نظریه مبتنی بر تکرار 
چرخه ای برای آن هایی که نسبت به جهان اجتماعی - اقتصادی مسائل مالی دیدگاهی سنتی دارند 
عجیب به نظر خواهد رسید. اقتصاد مبهم به نظر می رسد و ازاین رو ما از بازار مالی اجتناب می کنیم؛ 
اقتصاد روشن و واضح به نظر می رسد و لذا نسبت به مشارکت در بازار سهام که آینه رشد اقتصاد ملی 
است عالقه مند می شویم. یک شرکت به نتایج خوبی دست می یابد و ما سهم آن شرکت را می خریم. 
همه این رویکردها کاماًل منطقی به نظر می رسند اّما بنا به دالیلی قیمت های سهام یک شرکت پس از 
سوددهی خوب نسبت به سقوط تمایل می یابند. افزون بر این، وقتی اقتصاد یک کشور در آتیه دارترین 

دوران خود سر می برد، بازار سهام معمواًل در یک قدمی یک سقوط فاجعه بار قرار می گیرد.

آینده و نه گذشته

دالیلی برای این حقیقت بنیادین بازار سهام وجود دارد. بازار سهام با آینده سروکار دارد و نه گذشته. 
اطالعاتی که در روزنامه های امروز ظاهر می شوند گزارشی از رخدادهایی هستند که اتفاق افتاده اند. 
مطالعه  اخبار  انتشار  به  نسبت  را  سهام  بازار  رفتاری  الگوهای  که  دانشگاهیانی  تحقیقات  طبق  بر 
کرده اند، بازار سهام کاماًل کارا است و همین طور است سرعت ارتباطات و لذا مطالب منتشرشده برای 

مصارف عمومی هیچ سود و منفعتی در پی ندارد.
تغییرات قیمت سهام عواملی هستند که منجر به سوددهی بازار می شوند و نقاط برگشت بزرگ در 
بازار سهام به ندرت توّسط سوددهی شرکت ها یا روند کسب وکار مورد تأیید قرار می گیرند. اگر ما یک 
چرخه معمولی را بررسی کرده و یک طبقه بندی اولیه از اصول موج الیوت را انجام دهیم به چگونگی 

این امر پی خواهیم برد.
همان طور که در فصل قبلی اشاره شد، مطابق اصول موجی هر چرخه گاوی شامل سه حرکت 
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رو به باال و دو حرکت رو به پایین است. اجازه دهید نگاهی به بازار سهام لندن در طی 12 ماه گذشته 
بیندازیم )شکل 2 را ببینید(.

شکل F.T.30     2  از ژانویه 1975 تا فوریه 1976

از اخبار منفی و  انبوهی  بریتانیا فاجعه بار به نظر می رسید و روزنامه ها  در ژانویه 1975، اقتصاد 
ناامیدکننده را منتشر می کردند. اّما درست مثل جادوگری، پس از اعالم بحران نفت برمه در اوایل 
ژانویه قیمت های سهام شروع به رشد کردند. نه تنها قیمت ها رشد کردند، بلکه به حد انفجار رسیدند. 
بنیادین  باور داشتند و هیچ گونه حمایت  افزایش قیمت ها  به  از جامعه سرمایه گذاری  عده معدودی 
برای افزایش قیمت ها وجود نداشت. تا وقتی که بازار سهام دو برابر نشده بود و چرخه به نقاط باالتر 
  F.T.30  نرسیده بود کسی برای این حرکات به دنبال دلیل نبود. در ژوئن 1975 بازار سهام از مقدار
این  بودند که در طی  باور  این  بر  ازآنجایی که همه  به سقف  F.T.30  = 368 رسید.   = 1465

بازه هیچ رشدی در اقتصاد رخ نداده است، تنها دلیلی که برای آن یافتند این بود که بریتانیا به سوی 
دوران تورم افسارگسیخته وارد می شود. این دالیل با جمع آوری اطالعات مشابه از بازار سهام آلمان 
که در آن یک افزایش برابر با 30 میلیاردی در برابر سطح پایه آن در دوران تورم افسارگسیخته آلمان 
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رخ داده بود، به دست آمد. درست وقتی که این دلیل مقبولیت عمومی یافت، بازار وارد اولین برگشت 
رو به پایین میانی شد.

بعدًا روشن شد یک پنج  ازآنچه  اولین موج  بریتانیا  بازار سهام  بین ژانویه 1975 و ژوئن 1975، 
بازار خرسی  که  باور شروع شد  این  با  و  ژوئن 1975  از  دّوم  موج  کرد.  کامل  را  است  اصلی  موجی 
بازگشته است. تا اوت 1975، جامعه سرمایه گذاری بریتانیا پیش بینی یک برگشت به کف بازار خرسی 
قبلی را نمود و حتی بر کفی پایین تر نیز نظر می رفت. بااین حال، قیمت های سهام مجددًا با شروع 
موج سّوم از چرخه اصلی بازار سهام بریتانیا رو به افزایش گذاشتند. این امر بعد از اتمام موج اصالحی 

شماره 2 آغاز گردید.
سال 1976 شادی را به جامعه سرمایه گذاری بریتانیا برگرداند. ماه ژانویه ماه وفور پیش بینی های 
رو  پیش  اقتصادی  شاخص های  بودند.  اقتصادی  احیای  به  معطوف  همگی  که  بود  اقتصادی 
بود. قیمت های سهام  به رشد  رو  نهادهای معامالتی  با  ارتباطات  بودند.  به رشد گذاشته  رو  نظر  به 
مدیران  نبود.  یافت  قابل  این  از  گاوی تر  جّوی  روی هم رفته  و  می کردند  وال استریت خوب عمل  در 
سرمایه گذاری موقعیت های نقدینگی خود را به سرعت کاهش می دادند و سرمایه گذاران خصوصی 
مجددًا ناخنک زدن به سهم ها را شروع کرده بودند. درنهایت 12 ماه پس از رشد قیمت های سهام، 
اقتصاد  بر  مبتنی  رشد جدید  بریتانیا یک  اقتصاد  یافت.  رشد  این  برای  دلیلی  جامعه سرمایه گذاران 
صادراتی را شروع کرده بود. در پاسخ به عقیده عام، قیمت های سهام از ماه ژانویه رشد کردند و به قله 
417 در شاخص سهام عادی فایننشیال تایمز رسیدند )تا آخر ماه(. به نظر در آسمان اقتصاد هیچ 
ابری دیده نمی شد. قیمت های سهام پس ازاین رشد رو به نزول گذاشتند و از ماه فوریه تا ماه مارس به 
نزول خود ادامه دادند. موج سّوم از چرخه اصلی الیوت تکمیل شده و موج چهارم ماه فوریه تا مارس 
نیز آن را اصالح نموده بود. موج چهارم نیز در این دوران به استعفای نخست وزیر هارولد ویلسون20 

نسبت داده شد.
غرش های زیادی وجود داشتند که در اثر شکست های سیاسی موجب بازار خرسی شده بودند. 
20. Harold Wilson
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بااین حال تأثیر آن ها بر بازار سهام کوتاه مدت بودند. »ترس های خرسی« بسیاری نیز در بازار گاوی 
بودند،  این ترس ها مبرا  از  الیوت  تا مارس 1976 وجود داشتند ولی شاگردان مکتب  ژانویه 1975 

چراکه احتمال بروز بازار خرسی را قبل تکمیل موج پنجم نمی دادند.

طبیعت چرخه ای بازار

نیروهای  آن  در  که  می دهد  نشان  را  نمونه ای  اشاره شده  زمانی  بازه  در طی  لندن  بازار سهام  رفتار 
چرخه ای و تسلیم نشدنی کاماًل مستقل از محیط عمل می کنند. تاریخ مملو از نمونه های مشابه درباره 
حرکات بازار سهام است. اخبار گاهی می توانند شدت دامنه یک چرخه را تغییر داده و یا بر چارچوب 
زمانی چرخه موج الیوت اثر بگذارند، اّما در حقیقت هرگز نمی توانند خود موج را تغییر دهند. به طور 
ساده اگر جو روانی عمومی بازار منفی باشد، اخبار مربوط به بازار خرسی تنها کمی روند رو به پایین 
فعلی را شتاب بخشیده و یا اخبار بازار گاوی در روند رو به پایین فعلی کمی وقفه ایجاد خواهند کرد. اگر 
جو عمومی بازار مثبت باشد، اخبار بازار خرسی می تواند موجب کند شدن احتمالی نیروی حرکتی روند 
رو به باال شوند و اخبار گاوی نیز می توانند درجه رشد را کمی شدت بخشند. در هر دو حالت، نیروهای 
چرخه ای اصلی حاکم که بر روند متوسط بازار حکمرانی می کنند با نوسانات روزانه قیمت های سهام 

براثر اخبار منتشرشده بی تأثیر خواهند ماند.
بر طبق یک مطالعه منتشرشده توّسط دراپر دوبی21، منبع روندهای قیمتی رخدادهای بنیادی 
قابل پیش بینی هستند و موجب برانگیخته شدن 75 درصد سهامداران می شوند. 25 درصد مابقی را 
می توان به پاسخ انسانی به آن رخدادهای بنیادی غیرقابل پیش بینی که موجب برخی حرکات تصادفی 

در قیمت سهم می شوند نسبت داد.
منابع روندهای قیمت سهم که می توان به توده بزرگی از انگیزش سرمایه گذاران و متعاقبًا اثرگذاری 

بر نیروهای چرخه ای حاکم نسبت داد به صورت زیر خالصه شده اند:

21. Draper Dobie
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1- رخدادهای با طبیعت تاریخی که می توانند خرید یا فروش سهام را برانگیزانند.
بر  خاصی  اثرات  و  می گذارند  اثر  اقتصاد  بر  عمده  به صورت  که  پیش بینی  قابل  رخدادهای   -2

گروه های صنعتی دارند.
3- رخدادهایی که می توانند پیش بینی شوند و بر عملکرد یک شرکت خاص اثرگذار هستند.

از  درصد   25 عامل  می کنند  ایجاد  تصادفی  اغتشاشات  حاکم  روند  در  که  کوتاه مدتی  اثرات 
رخدادهای  طبقه بندی  از  یکی  در  کوتاه مدت  اثرات  این  هستند.  سرمایه گذاران  برانگیختگی 

پیش بینی نشده زیر قرار می گیرند:
1- بالیای طبیعی: زلزله، فوران آتش فشان، خشک سالی، توفان، آتش، قتل و کشتار، شورش 

و برخی کارهای دولتی
می توان  هستند.  غیرقابل پیش بینی  موارد  پیش بینی  دنبال  به  که  ناسازگار  گزارش های   -2
گزارش هایی که به نفع شخصی خاص نوشته می شوند و توسط نهادهای دولتی اعضاء صنعت اوراق 

بهادار و مرتبط با پیش بینی های بلندمدت اقتصادی منتشر می شوند را در این دسته بندی قرار داد.
پیش بینی های  می توان  دسته  این  در  هستند.  گمراه کننده  ساده  به طور  که  گزارش هایی   -3
بازار سهام که در روزنامه ها یافت می شوند و پیش بینی هایی که به طور گسترده توّسط افرادی که از 

پیش بینی های قیاسی بهره برده و آن ها را بین توده مردم منتشر می کنند قرار داد.
در دسته بندی سّوم، نرخ رخداد این مسائل تناوب بیشتری دارد ولی اثرات آن بر روی قیمت سهام 
ناگهانی و قابل مشاهده هستند، اّما معمواًل به سرعت تأثیر خود را از دست می دهند و چارچوب زمانی 

روند قیمتی دچار تغییرات قابل توجهی نمی شود.
باید این مسئله در روان هر سرمایه گذاری نهادینه شود که رخدادهای بین المللی و عمده ای که 
پاسخ های گسترده ای را به سمت خود جذب می کنند صرفًا به صورت کوتاه مدت بر بازار سهام حاکم 
بااین حال، مطالعه  است.  از سرمایه گذاران دشوار  بسیاری  برای  این موضوع  می شوند. درک کردن 
فکر  این طرز  رفتن  بین  از  بلندمدت موجب  در  الیوت  نظریه موجی  و  بازار سهام  حرکات چرخه ای 
نادرست که بازار تحت حکمرانی چنین رخدادهایی قرار می گیرد خواهد شد. هرروز که روزنامه ای در 
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دست می گیرید با اخبار این چنینی درباره رخدادهای ملی و بین المللی که ازنظر آن ها موجب تغییر 
انگیزش های هر  پیگیری دقیق  روز خواهند شد مواجه می شوید. واضح است که  آن  در  بازار  رفتار 
و  رفتار  که  است  این  برمی گزینند  مطبوعات  که  دیگری  گزینه  است.  غیرممکن  عماًل  سرمایه گذار 
حرکات امروز بازار را در نظر گرفته و از آن به عنوان آیینه اخبار جاری و خصوصیات محلی استفاده 
بازار را تعیین کننده اخبار کسب وکار روزانه فرض کرده و چرخه کسب وکار را  کنند نه این که حرکات 

نادیده بگیرند.

شکل 3    جنگ و جابه جایی های ناشی از آن

رابطه  تغییر  موجب  بازار  بر  مشابه  رخدادهای  سایر  و  جهانی  مالی  بحران های  جنگ ها،  تأثیر 
چارچوب زمانی چرخه ای نمی شود. اگر همزمان سازی زمانی در بازارهای منطبق و هم رونده انجام 
شود، مشاهده می شود که براثر این رخدادها صرفًا برخی اعوجاجات موقتی در روند بازارهای کشورهای 
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مختلف رخ می دهد. نموداری که می بینید چرخه اقتصادی جوگالر و کوندراتیف را برای ایاالت متحده 
نشان می دهد. جنگ های داخلی و دوران جنگ جهانی اول و دّوم در این نمودار وجود دارند. این 
نمودار از روی تحقیقات »ای. آر. دوی«22  و »ای. اف. داکین«23  با عنوان »علم پیش بینی«  بازنشر 

شده است.
شکل شماره 3 اعوجاجاتی را در شاخص قیمت عمده فروشی در زمان جنگ نشان می دهد. خط 
توپر میانگین متحرک سه ساله شاخص قیمت عمده فروشی در ایاالت متحده از 1830 تا 1945 است. 
خط چین روی نمودار نیز ترکیب چرخه های 9 ساله و 54 ساله است. نواحی سایه دار شده تفاوت بین 
شاخص و الگوی منظم برای دوره های جنگ داخلی، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم را نشان 

می دهد.
میانگین متحرک 3 ساله به سال 1945 برونیابی شده است. نواحی سایه دار یک سال قبل از آغاز 
جنگ ها شروع شده اند چراکه در یک میانگین متحرک 3 ساله اثر سال اول جنگ تا یک سال قبل 

توسعه یافته است.
زمان بندی  با  موجود  قله های  زمان بندی  اعوجاجات،  این  بزرگی  علی رغم  که  است  جالب توجه 

نرمال چرخه 9 ساله مطابقت دارد. همچنین اعوجاجات نیز تقریبًا با یکدیگر برابر هستند.
درسی که می توان از این شکل آموخت این است که رفتار چرخه ای بر بازارهای عرضه و تقاضایی 
چون بازار کاال، سهام و ... حاکم است و این رفتار چرخه ای از یک سری ریتم های مهم و بنیادی در 

اقتصاد جهان منشأ می یابد.
 »چارلز داو« بیان کرده است که یک بازار گاوی که در یک کشور مهم رخ می دهد معمواًل در 
اغلب کشورهای دارای اقتصاد بالغ در کل جهان رخ خواهد داد. شاید مفهوم رفتار چرخه ای اقتصاد 
بین المللی این بیان چارلز داو را توضیح دهد. با تأثیر فزاینده شرکت های چندملیتی و توسعه مفهوم بازار 
مشترک و ارتباطات پیشرفته در انواع مختلف، ارائه این نظریه در سال های بسیار دور حیرت انگیزتر 

22. E. R. Dewey

23. E.F. Dakin
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از خود نظریه به نظر می رسد.
با شاخص های قیمت سهم معروف همچون  آنچه  بودن حرکات قیمت سهم مطابق  چرخه ای 
در  تایمز  فایننشیال  عادی صنعتی  یا شاخص سهم  و  ایاالت متحده  داوجونز  میانگین های صنعتی 
لندن نشان داده شده است مجموع )یا ترکیبی از( تمامی ریتم های بنیادی تک تک اقتصادها و رفتار 

چرخۀ مشترک مؤلفه های این شاخص ها است.
 رفتار چرخه ای مشترک نتیجه رفتار  چرخه ای در مسائل جزء، روابط  چرخه ای مشابه در همه 
روند  تولید  عوامل موجب  این  است.  زمانی  بودن  یکسان  و  یکسان  نسبتًا  موضوعات، شدت چرخه 
حاکم در چرخه بازار سهام بین المللی و یا احساسات عمومی می شود که آن هم به نوبه خود اکثریت 
رفتارهای قیمت سهام را تحت کنترل خود درمی آورد. همان طوری که اشاره شد ممکن است براثر 
ورود اغتشاشات تصادفی انحرافاتی در روند حاکم بروز کند. در ادامه که با نظریه موج الیوت بیشتر 

آشنا شدیم خواهیم دید که این اغتشاشات تصادفی چگونه جبران می شوند.

چارچوب زمانی نسبی - نه ثابت

انحراف  نقاط  برخی  داشت،  چرخه ای  اقتصاددانان   فلسفه  با  قطعی  مشترکات  الیوت  کار  اگرچه 
سفت وسخت نیز در آن دیده می شود. درحالی که کیتچین، جوگالر و کوندراتیف سعی می کردند یک 
که  بود  باور  این  بر  الیوت  کنند،  حاکم  اقتصادی  چرخه های  رفتار  روی  بر  را  ثابت  زمانی  چارچوب 
چراکه  بود  آن ها  رفتار  و  چرخه  درونی  مؤلفه های  درگیر  بیشتر  الیوت  است.  نسبی  زمانی  چارچوب 
بر مبنای شواهد جمع آوری شده توسط وی هیچ تکراری در حرکات قیمت سهام در یک بازه زمانی 
ثابت مشاهده نشده است و این موضوع شامل هر سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
می شود. ما نمی دانیم الیوت برای این نظریه خود از چه داده ها و روش هایی استفاده کرده است؛ اّما 
آنچه می دانیم این است که سال ها زمان برد تا دانشگاهیان با برنامه های کامپیوتری پیشرفته خود 
رفتار  تصادفی  به صورت  زمانی  بازه های  همه  در  سهام  قیمت های  برسند:  الیوت  نتیجه  همین  به 
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می کنند. واضح است که کار الیوت نتایج و یافته های »یوجن فاما«24، »باکلیر«25 و »پول کوتنر«26  
را تأیید می کند. درحالی که بسیاری از چارتیست ها اصرار دارند که کار آن ها به خوبی مورد آزمون قرار 
نگرفته است، شواهد به دست آمده از منابع ذکرشده به طرز غیرقابل مقاومتی به نفع رفتار تصادفی در 
بازه های زمانی ثابت حکم می کنند. تا جایی که دانش من اجازه می دهد، تنها کار انجام شده توسط 

»چارلز داو« و  »رالف نلسون الیوت« در برابر آزمون ها و چالش های دانشگاهیان مقاوم مانده اند.
نظریه موج الیوت ذاتًا و به طور واقع نظریه  چرخه ای نیست. چرخه های واقعی به صورت مکرر در 
بازه های زمانی تکرار می شوند. جدا از چرخه های اقتصادی اشاره شده، برخی از نمونه های پدیده های  
لکه های خورشیدی 18 ساله،  به  نیز در علوم طبیعی مشاهده شده اند که می توان  چرخه ای مشابه 
پدیده جمعیت بیش ازحد ملخ ها در هر 9/2 سال یک بار و چرخه های 17 ساله زمین لرزه ها اشاره نمود 
)جالب است بدانید که یک چرخه 9 ساله از گرادیان پتانسیل الکتریکی هوا و زمین در لندن وجود دارد 
که بر تعادل آمینواسید خون افراد ساکن در این شهر اثر می گذارد. نتیجه این تغییرات یک تناوب ریتم 
دار در خوش بینی و بدبینی مردم این شهر به صورت  چرخه ای است. این موضوع را برای بررسی های 

بیشتر بعدی آزاد می گذارم!(
الیوت هیچ قصدی برای مشارکت بیشتر در چرخه های مختلف با تناوب ثابتی که در زمان وی 
یا  بازار سهام در یک، دو، پنج، ده و  کشف می شدند نداشت. وی بر این عقیده بود که چون صرفًا 
بیست سال گذشته به شیوه ای خاص رفتار کرده است، نمی توان مدعی شد که در طی بازه زمانی آتی 
با شدتی برابر و به شیوه ای مشابه رفتار کند. الیوت به طور ثابت قدم با الگوی 10 ساله »ادگار الورنس 
اسمیت«27 ، کسی که مدعی کشف یک الگوی 10 ساله در قیمت های سهام 1938 بود، مخالفت 
نمود. الیوت درباره این الگو گفته بود: »این الگو تا زمانی که از کار بایستد کار خواهد کرد!« )بیانی 

کنایه آمیز مبنی بر این که روزی اعتبار خود را از دست خواهد داد.(
24. Eugene Fama
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26. Paul Cootner

27. Edgar Lawrence Smith
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