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لفؤسخن م
نام خداوند داناي حکیمب

سهام در بازارهاي به کاربرد امواج الیوت و الگوهاي ریاضی در معامالت سهام و قرادادهاي آتی کاال و،کتاب حاضر
طراحی شده، esignalکه توسط شرکتAdvanced Getرافزانرماین اثر با الهام از جزوه آموزشی. پردازدمیمالی

قیمـت از  بینـی پـیش جهت روند و قـدرت آن و  ،تشخیص محیط معامالتی صعودي یا نزولی.تدوین گشته است
.شودمیباشد در این اثر به آن پرداختهمیمباحثیترین اصلی

مـورد  امـواج الیـوت   طـال بـا اسـتفاده از    در این اثر نمودارهاي سهام در بورس تهران و قرار دادهاي آتی سکه
بررسی قرار گرفته است تا کاربرد عملی و تطبیق این سیستم معامالتی بـا بـازار سـرمایه کشـور عزیزمـان بـراي       

.گران مشهود باشدمعامله
یـین  وجود آوردن سیستم معـامالتی و تع بازیگران بازارهاي مالی از دیر باز به دنبال یافتن راه کارهایی براي به

.اندي بهینه ورود و خروج و ایجاد آرامش معامالتی بودهنقطه
در حقیقت هدف اصلی این اثر عالوه بر آشنایی با سیستم معامالتی کـاربردي مبتنـی بـر امـواج الیـوت بـراي       

اسـت  اي گران حرفهگران مبتدي، نمایش کاربرد و بررسی موشکافانه آن در بازار سرمایه ایران براي معاملهمعامله
ایـن دیـدگاه تنهـا    یـاد شـده  هاي با وجود ارزشمند بودن روش، اندتر با این سیستم معامالتی آشنا بودهکه پیش

ارکان سیستم معـامالتی  يباید همه،گیري منطقیتصمیمدر عمل برايو استبخشی از یک سیستم معامالتی 
معـامالتی، بررسـی   هـاي اسـتراتژي ال،تحلیـل تکنیکـ  مفـاهیمی همچـون   يدر برگیرندهعمال که .بررسی شوند

هـاي  هـاي مـالی و بررسـی شـاخص    تجزیـه و تحلیـل صـورت   ،رنکو، کاگینمودارهاي شمعی، سه خط شکست،
.باشدمیاقتصادي

گذاري را هاي آموزش عالی مدیریت سرمایهي دورهمجموعه، جهت پاسخ به نیاز آموزشی در بازار سرمایه ایران
ي بارویکردي کاربردي و فارغ از دروس نظـري بـر پایـه   ها این دوره. کنممیمالی برگزاراي هدر دانشگاهها و نهاد

ي کشـورهاي مختلـف جهـان و نیـز     ي معامالتی این جانب در بازارهاي سرمایهسال پژوهش و تجربه20بیش از 
.ي ایران طراحی شده استبومی سازي آن در بازار سرمایه

:شودمیرح زیر برگزارها به شدر حال حاضراین دوره
CTAمالیهاي آموزش جامع تحلیل تکنیکال در بازار
TSWمالیهاي کارگاه شبیه سازي معامالت واقعی در بازار
MOTمدیریت قرار دادهاي اختیار خرید و فروش
IEWگذاري در بازارهاي مالی کارگاه اکوسیستم سرمایه

گذاري است که به خوبی با استفاده هاي آموزش عالی مدیریت سرمایهرههاي دوکتاب حاضر، از مجموعه کتاب
در عمـل، ایـن   . پردازدهاي سرمایه میهاي ضمنی ریاضی و آمار به شبیه سازي رفتار معامله گران در بازارازمدل
و کالن مؤثر ي عوامل خردگران با در نظر گرفتن همههاي معاملهگیريبرایند تصمیم،سازي شدههاي شبیهرفتار

اسـتفاده و  . شودبینی میي آن پیشبر بازار سرمایه است و بدین ترتیب، جایگاه فعلی قیمت تعیین و مسیر آینده
.تواند مفید باشدگران میهاي مالی و فعالین بازار سرمایه و معاملهمطالعه این اثر براي دانشجویان رشته

یان که در تدوین و ویرایش فنی این اثر نهایت همکاري را بـا ایـن   جناب آقاي مطهر جعفراین جانب ازدر پایان،
.شان را خواستارمهاي روز افزونکمال تشکر را دارم و از خداوند متعال موفقیتجانب داشتند، 

رضا مهدي پورعلی
www.alirezamehdipour.ir



اولبخش

امواج الیوتمبانی ت شناخ



فصل اول

شناخت امواج

یک نرم افزار پیشرفته مهندسـی در دسـت یـک    يگر به مثابهیک تحلیلبرايAdvanced Getنرم افزار
دانیم که خروجی این نرم افزار و آنچه با آن میمايهمه،ولی؛فراوانی داردتوانمنديکه استتکنسین 
. شود، به هنر و تخصص کاربر گره خورده استمیطراحی 

:را توضیح دهددو نوع الگو کوشدمیامواج الیوت دیدگاه،به طور کلی
حرکتالگوي . 1
الگوي اصالحی. 2

ییـد آن  أو تامواج الیـوت  يوسیلهبهتشخیص این الگوها يو شیوهو اصالحی کتاب الگوهاي حرکت این 
در این کتاب یک سري از قـوانین راهبـردي و   ،همچنین. دهدمیتوضیح رافاکتورهاي دیگريوسیلهبه
.استآمدهگوناگونهاي به همراه مثالاربردي ک

-این نرم افزار به صورت پیش فرض براساس قوانین از پیش تعیین شده به شماره گذاري امواج بازار می
روند در بازار وجود دارد، ایـن نـرم افـزار بـه     جایی که با انتشار اخبار جدید احتمال تغییرو از آن. پردازد

بنابراین، در ابتـدا  . و این یکی از محاسن آن است. دهدصورت هوشمند خود را با اخبار جدید تطبیق می
کنیم و سعی در تأیید آن با استفاده از فاکتورهاي دیگر کـه در  گذاري پیش فرض را تأیید نمیما شماره

هـاي  بر اینکـه در مـواردي خـاص از شـمارنده    افزون. ردازیم، خواهیم داشتپها میطول این کتاب به آن
این موضوع نیازمند شناخت دقیـق  . گذاري استفاده خواهیم کردجایگزین نیز براي تعیین درستی شماره

. گر استي کافی تحلیلو تجربه

الگوهاي حرکت
د در دو جهت صعودي و نزولی در بازار توانمیاین پنج موج. استپنج موج يدر برگیرندهالگوي حرکت 

.داده شده استیشامنادامهاین حرکت در کلی از يدو نمونه. شکل بگیرد

ara
db

oo
k.c

om



�9شناخت امواج :1فصل / 1بخش 

ضعیف اسـت کـه بـه همراهـی تعـداد      صعوداز یک متشکلموج اول . را در نظر بگیریدصعوديیک پنج موج 
بازار در موج دوم در حالت فـروش قـرار   پس از پایان موج اول،. گیردکنندگان در بازار شکل میکمی از شرکت

کـه توانـایی   موج دوم در نهایـت بـدون ایـن   . استفروشی که پایه و اساسی نداشته و بسیار خطرناك . گیردمی
ایجاد یـک  ي خودحرکت اولیهپذیرد و بازار در جهتتشکیل یک قیمت پایین جدید را داشته باشد، پایان می

.کنددیگر را آغاز میصعود

قبلـی یعنـی انتهـاي مـوج اول     يقلـه گیرد تا اینکه بـه بـاالي  راحل اولیه موج سوم به آرامی شکل میم
. بیشماري در باالي موج اول وجود دارد1دستورهاي توقف با ضررتا این لحظه . رسدمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Stop Loss

ara
db

oo
k.c

om



کشف اهداف قیمت�10

از اند که روند صعودي شکل گرفته اسـت و تصـمیم دارنـد   نشدهتقاعدگران هنوز ممعاملهدر این لحظه 
کـه  بـراي ایـن  . هاي کوتاه مدت استفاده کنندبازار به سقف قبلی به عنوان موقعیتی براي فروشرسیدن

،بـه همـین دلیـل   . در عبـور از سـقف قبلـی شکسـت بخـورد     بایدبازار ،ها درست ازآب درآیدتحلیل آن
.سقف موج اول وجود دارنديزیادي در محدودهدستورهاي توقف 

يبه محض فتح قله. کندوم در یک حرکت سریع و ناگهانی سقف قبلی را تصرف میموج سدر ادامه ،ولی
در این منطقه بسته بـه میـزان دسـتورهاي    . دنکنعمل میدستورهاي توقفموج سوم، يوسیلهبهقبلی 
-هایی هستند که خبر از شکلنشانهبه طور معمولها شکاف. گیردهاي متفاوتی شکل می1شکافتوقف،

گرانی که عکس بازار معامله کرده و معاملهو اجرا شدهدستورات توقف حال که . دهنداج سوم میگیري امو
. جلب کندبه خود را بازارگرانتواند توجه معامله، موج سوم میاندبا ضرر از بازار خارج شده

:گونه تفسیر کنیمتوانیم ایندهد را میاتفاقاتی که در ادامه رخ می
اند، از خریدهاي خـود راضـی بـوده و احتمـال     گیري امواج در بازار بودهنی که از ابتداي شکلخریدارا.1

.نیز بزننددوبارهدارد دست به خرید 
از ، پـس  شده استاجرادستورهاي توقف با ضررشان ها بوده و معامله گرانی که منتظر کاهش قیمت.2

با اقدام بـه خریـد   ي بودن بازار داده و احتماًالي به صعودأپشت سر گذراندن آشفتگی و ناراحتی شان، ر
. شوندموج جدید صعودي میوارد 

اینجـا تنهـا   احتماًال. بخشدقدرت میدر موج سوم حرکت صعوديبهخرید براياین اشتیاق همگانی .3
.اتفاق نظر دارندگران در صعودي بودن بازارمعاملهکمابیشجایی از بازار است که 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gap

ara
db

oo
k.c

om
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حرکت مـوج سـوم کنـد و در نهایـت     کرده،خرید در میان معامله گران فروکش هايهیجاندیر یا زود 
. شودمتوقف می

برخی از معامله گرانی که از ابتدا در موقعیـت خریـده   . شودجذاب می1سوددریافتن مرحله بحث در ای
سود معامالت خود کرده تصمیم به گرفتن کسانی که با دید کوتاه مدت وارد بازار شده اند،ویژهبهبوده، 

هـا  آن. کننـد مـی اقـدام  سـودهاي خـود   معامالت و دریافت و با گذاشتن دستورات فروش، به نقد کردن 
.کنندشروع به محافظت از سودهاي خود میطبعبهده و شاي سودآور هلموفق به انجام معام

را اصـالحی ا مـوج چهـارم  هـ ایـن ریـزش  . خواهد شدرا باعثهااین اقدامات افت موقتی و ریزش قیمت
. تعـدادي از معاملـه گـران اسـت    2ي فروش استقراضـی ریزش قیمت در موج دوم نتیجه. دهندشکل می

در . اشتباهی استيمعاملهدر اصل با ریسک بسیار باالیی همراه بوده و فروشی که در آن مرحله از بازار 
از ود معـامالت  ـدریافت س،جهـو در نتیها در موج چهارم ماهیتی متفاوت داشته حالی که ریزش قیمت

. اندمحصول را در اختیار داشتهپیشگرانی بوده که از معاملهسوي
اي خـالف  چرا کـه معاملـه  .استاشتباهی يفروش استقراضی در موج چهارم نیز معامله،از سویی دیگر

جـام چنـین معـامالتی    و هدف ما از شناخت الیـوت، جلـوگیري از ان  .استجهت روند اصلی حرکت بازار 
. است

باورانـد بر این هنوز گران یند نقد کردن سودها در جریان است، اکثریت معاملهاهمچنان که فردر ادامه، 
ود دارند که یا دیـر سـوار ایـن    ـزیادي وجگرانمعاملهانـن میـایدر . عودي استـکه روند اصلی بازار ص

پایـان یـافتن   ،در هر صورت ایـن اشـخاص  . اندیندها بودهراـگر این فها نظارهـو یا تنودي شدهـموج صع
. دـداننـ و یا وارد شدن به بـازار مـی  دوبارهریدهاي ـراي خـدریافت سود را موقعیتی مناسب بيلهـمرح

.ته از معامله گران در انتهاي موج چهارم دست به خرید خواهند زدـاین دس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Profit Taking
2 Short Sell
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خـورد  وج سوم وجود داشت، در موج پنجم به چشم نمـی گونه که در مخریدهاي هیجانی و با اشتیاق آن
موج پـنجم  ،به هر حال. قدرت موج پنجم به بزرگی قدرت خرید و رشد در موج سوم نیست،و در نتیجه

.گران شکل گرفته استتري از معاملهگروه کوچکاز سويموجی است که 
، میزان فشار و استسقف موج سوم ها در موج پنجم در حال شکل دهی سقفی باالتر از زمانی که قیمت

. تر استقدرت خرید در مقایسه با موج سوم بسیار کم
رود، بازار بـه سـقف   براي خرید در موج پنجم نیز از بین میرمق هاي بیزمانی که این اشتیاق،در نهایت

،رتیبـه عبـا  . کندت عکس میـن بار در جهـتی، ایـاي حرکـخود رسیده و شروع به تشکیل همین فازه
. دهد، بازار روند خود را تغییر میشودوقتی که پنج موج کامل می

تفسیر یـک تـوالی نزولـی    . توجه کنید که مراحل گفته شده در باال مربوط به یک پنج موج صعودي بود
.عکس تفسیر فوق است

شمارش امواج الیوتنمایانگر
بایـد  . ساده، شفاف و قابل تشخیص بودنـد بسیار عنوان شدموجی پنجهایی که از الگوهاي حرکت مثال

آن هم به تنهـایی  ،سوم و پنجمهاي تشخیص موج. بازار همیشه به این سادگی نیستتحلیل بدانید که 
اختالف ننشان دادموفق بهبه تنهایی نمودار قیمت و . ها امري بسیار دشوار خواهد شدبا نگاه به قیمت

.در قدرت و جنبش امواج مختلف نخواهد بود
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تصور کنید که دو راننده یک شـهر مشـخص   . اجازه دهید با ذکر یک مثال این موضوع را روشن تر کنیم
الف در طول مسیر همواره يراننده. متفاوت ترك کنندينقلیهيرا در یک زمان مشخص و با دو وسیله

هـر دو راننـده در   . گیـرد مـی ب از سرعت مجاز نیز پیشیيراننده،ولی؛کندبا سرعت مجاز حرکت می
. رسندمیشدهتعیینیک زمان مشابه به مقصد 

الـف بـا سـرعتی نرمـال و     يراننده. اندمتفاوتی استفاده کردهراهبرددو راننده براي رسیدن به مقصد از 
براي یک بیننده در انتهاي مسیر تشخیص تفاوت میان . اندحرکت کردهباالب با سرعتی بسیار يانندهر

از نظر او هـر دو در یـک زمـان واحـد مبـدا را تـرك و بـا        . کتی دو راننده کاري محال استالگوهاي حر
انـد،  اگر از وي بپرسید چرا هر دو راننده در یک زمان واحد به مقصد رسیده. اندهمدیگر به مقصد رسیده

. جوابی نخواهد داشتاحتماًال
تـري حرکـت   الف بـا سـرعت کـم   يه رانندهدرست است ک. اندها از مسیرهاي متفاوتی عبور کردهراننده
در مقایسه با مسیر ب يرانندهاز سوي دیگر،. استپیمودهرا نیز کوتاه تريدر عوض مسیر ،ولی؛کرده

.سیدنش کندروانسته کمکی به زودترنتبودن سرعت وي باالاست، پیمودهاي که طوالنی

. هسـتیم روروبـه سوم و پنجم از یکدیگر بـا آن  است که در تشخیص موجايلهأسشبیه به مدرستاین 
باالي جدیدتري نسبت به موج سـوم را  داند موج پنجم احتماًالکه میگر حتی با توجه به اینیک معامله

الگـوي قیمتـی   ،همچنـین . خواهد شـد روروبهسازد، باز هم در تشخیص این دو از یکدیگر با مشکل می
ضـرورت وجـود   ،همـین دلیـل  بـه  . تر استدر موج پنجم بسیار قويآن يداخلی در موج سوم از نمونه

.شوداندیکاتوري که توان اندازه گیري قدرت داخل امواج را داشته باشد، حس می
داریم که بتوانـد میـزان تغییـرات در یـک مـوج را      نیازامواج الیوت به اندیکاتوريدرستبراي شمارش 

تـوان انجـام   ،انـدیکاتورهاي اسـتاندارد شـده   . گیري کنـد ازهنسبت به میزان تغییرات در موجی دیگر اند
؛گیـري کننـد  توانند تغییرات قیمت در مقابل قیمت اندازهآنها می. را ندارنداي میان امواج چنین مقایسه

بـراي انجـام   . هاسـت خـارج از تـوان آن  در دو فاز متفاوت از بازار، نسبت تغییرات قیمت يمقایسه،ولی
اصـلی کـارکرد آن در ادامـه    يکه ایـده به وجود آمد1ها تحقیق نوسانگر الیوتاز سالچنین کاري بعد 
. بیان خواهد شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Elliot Oscillator
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. گـذارد وجود مـی ي، پا به عرصه1گیري تفاوت میان دو میانگین متحركاز اندازهدر اصلنوسانگر الیوت 
نسـبت افـزایش در   ةدهنـد توانـد نشـان  اختالف میان دو میانگین متحرك کوتاه مدت و بلند مدت مـی 

تـر اسـت، در حـالی کـه     هاي فعلی حساسسبت به قیمتمیانگین متحرك کوتاه مدت ن.باشدهاقیمت
. باشدحرکات کلی تر قیمت میيمیانگین بلند مدت نشان دهنده

یک حرکت سریع ازهاي جاري این لحظه قیمتدر. گیري شکاف در موج سوم را تصور کنیدزمان شکل
يمقدار زیـاد ،و در نهایترا افزایش دادهکه تفاوت میان دو میانگین متحركپذیرندتأثیر میی و ناگهان

. دهدنمایش میدر نوسانگر 
،کننـد و بنـابراین  اي با نسبت باالیی رشد نمـی هاي جاري و لحظهجایی است که قیمت،موج پنجم،اما

بـه ثبـت مقـدارهاي پـایین بـراي      وضعیتن ای. نیستزیاد به نسبتمیان دو میانگین متحرك يفاصله
. شودمنجر میاسیالتور الیوت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Moving Average
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ب است که باالتر از يموج سوم مانند راننده. وضعیت دو راننده را داردبه تفسیر دو موج وضعیتی شبیه 
، در حالی که موج پنجم حرکـات قیمتـی آهسـته و   پیموده استمسیر را ترسرعت مجاز و با شتابی باال

.کندرا تجربه میايچسبنده
تـوان مـوج سـوم و پـنجم را از یکـدیگر      هاي اسـیالتور بـه راحتـی مـی    میان قلهيبا مقایسه،در نهایت

.تشخیص داد
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دومفصل 

اسیالتور الیوت

گامبه گامتفسیر 
. آورده وجود میبجدید را 1کنند، اسیالتور یک بااليها به باالي سقف موج اول صعود میزمانی که قیمت

این اتفاقات در موج در واقع ،کنددقت کنید که اسیالتور چگونه بروز شکاف قیمتی را در خود منعکس می
دریافـت سـود   يبا انگیزهگران در ادامه، خریدها در موج سوم فروکش کرده و معامله. دهندسوم رخ می

یک احساس مشـترك، بـی   باگران معاملهعموم،با این وجود. زنندمیمعامالت خود دست به نقد کردن 
زمانی که اسـیالتور بـه   . گردندیت خرید میـاره به موقعـي خنثی براي ورود دوبصبرانه به دنبال منطقه

خنثی يکند، بازار وارد منطقهعقب و به سمت مقدار صفر خود بازگشته و یا به سمت دیگر آن عبور می
.دشومی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 High
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دست بـه خریـد   ،اندپذیرد، خریدارانی که موج سوم بازار را از دست دادهن میزمانی که موج چهارم پایا
ها در مقایسه با هر چند که افزایش در قیمت. شوندها به سمت باالهاي جدید هدایت میقیمت. زنندمی

وجـود آمـده در قیمـت    هبه هر حال تغییرات ب،امایست؛هاي ناگهانی همراه نموج سوم با فشار و جهش
بـه عنـوان   . استثبت و قابل تشخیص متحرك به صورت اختالف میان دو میانگین ،اسیالتوريوسیلهبه

يوسـیله بـه همیشه اجازه دهید که شـمارش امـواج الیـوت    : توان گفتدر یک جمله می،یک اصل کلی
ara.یید شودأتاسیالتور الیوت 
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ترسـیم  با توجه به حرکات قیمت که سعی شده تا حرکات اسیالتور الیوتدر صفحات بعد دو مثال طی 
یـک الگـوي   يدهنـده شکل اول مربوط به پـنج مـوج صـعودي و شـکل دوم نشـان     . گشته، بررسی شود

حرکـت اسـیالتور بـه    . به قدرت اسیالتور در درون موج سوم دقـت کنیـد  . استحرکتی پنج موج نزولی 
مـت و اسـیالتور در امـواج سـوم و     به واگرایی میـان قی . ببینیدراتشکیل موج چهارمهنگامصفر سمت

فاکتورهـا اینگیرد، خود نرم افزار انجام میيوسیلهبهشمارش امواج ود کهـاین وجبا . پنجم دقت کنید
.کردراهنمایی خواهنداین امواج یید أتشما را در 
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