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بخش اول

مبانی اصول موجی الیوت

فصل اول: مقدمه - دستاوردهای رالف نلسون الیوت

فصل دوم: امواج جنبشی

فصل سوم: امواج اصالحی

فصل چهارم: قوانین

فصل پنجم: خطوط راهنما

فصل ششم: ماهیت امواج

فصل هفتم: نسبت های فیبوناچی
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کاراکترهای رفتاری بازارهای مالی
ناخواسته
 درونی
 جنبشی

ناشناخته و نامطمئن
 متحد

 ارزش به چیزی برنمی گردد

اصول امواج

بازارهای مالی الگومند هستند.

رالف نلسون الیوت )1948-1871(

رفتار گروهی روندها و برگشت ها که در قالب یک الگو شکل می گرفت را موج نامید. *
چگونگی  * و  داده  را  الگوها  همان  بزرگ تر  نسخه  تشکیل  هم  کنار  در  ساختارها  این 

تبدیل شدن این قالب ها به نوبه خود جهت تشکیل الگوهای بزرگ تر بیان می کند.
در سال 1938 او این پدیده را اصول موج نماید. *
قانون طبیعت - راز هستی *

aradbook.com

aradbook.com



3 کاربرد اصول موجی الیوت

الگوی پایه ای

شکل ۱

ج ۱
مو

ج ۳
مو

ج ۵
مو

موج ۲

موج ۴

فاز محرک (عددی) ش فاز اصالحی (حروفی) ش

شکل ۲

ج ۱
مو

ج ۳
مو

ج ۵
مو

Bموج
موج ۲

موج ۴

A موج

Cموج

aradbook.com

aradbook.com



بخش اول  4

فیوناچی، اساس رفتار بازارھای مالی

موج محرک

(انگیزشی)

(زیگزاگ)موج اصالحی

چرخۀ کامل بازار
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اصول امواج

پیشرفت بشر )سنجش ارزش بازار سهام( به صورت خطی و یا دوره ای و یا اتفاقی نبوده است.
رشد و نتیجه در یک قالب عمومی در قالب یک الگو تشکیل شده از 5 موج صعودی و یک 

موج نزولی 
این الگوها بازتاب رشد یا عدم رشد هستند.

اصول امواج
پیش بینی مسیر بازار

شناسایی نقاط بازگشت
ارائه راهنمایی برای ورود و خروج از معامله
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امواج جنبشی
کلید کاراکترها

ساختار 5 موجی دارد که به وسیله اعداد 1 تا 5 شماره گذاری می شود. *
در جهت روند اصلی از یک درجه باالتر شکل می گیرد. *
موج 2 نمی تواند بیش از 100% موج 1 اصالح کند *
موج 3 نمی تواند هرگز کوچک تر باشد و اغلب بزرگ تر است. *

امواج جنبشی
ساختار 5 موجی

جنبشی *
توسعهیافته

کوتاهشده

مثلث های مورب *

امواج جنبشی
کلید کاراکترها

موج 4 هرگز به محدوده موج 1 وارد نمی شود *
در عمل موج های 1 و 3 و 5 موج های حرکتی هست. *
موج 3 همیشه موج جنبشی است. *
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امواج توسعه یافته
کلید کاراکترها

در طول امواج جنبشی شکل می گیرد. *
در هر یک از موج های 1 یا 3 یا 5 ظاهر می شود *
در بازار سهام اغلب در موج 3 دیده می شود *
در بازار کامودیتی ها اغلب در موج 5 دیده می شود. *
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بسط موج پنجم

٥ موج از درجۀ بزرگ

٥ موج از درجۀ میانی

٥ موج از درجۀ کوچک
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