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کاربرد عملی اصول موجی الیوت

هفت

 پیش گفتار نویسنده

این  و تجربیات گسترده من درزمینۀ  نتیجۀ دانش عمیق  الیوت«  کتاب »کاربرد عملی اصول موجی 
روش تحلیل است.

من تنها به مطالعۀ امواج نپرداخته ام بلکه از اصول 1EWT در معامالتم در تمام مقیاس های زمانی 
)بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و روزانه( به طور مرتب استفاده کرده ام.

من دانش و تجربیاتم را در این کتاب به اشتراک گذاشته ام تا بتوانید از این اصول در معامالت واقعی 
خود بهره ببرید و معامالت خود را با روشی مطمئن تر و سودآورتر انجام دهید.

اصول امواج الیوت قرار نیست معجزه کند و یا حساب معامالتی تان را پر از پول کند ؛ ولی به طورقطع 
در پیدا کردن یک مرز و همچنین در شناسایی سطوح کم ریسک برای ورود به معامالتی که سود خوبی 
می دهد به شما کمک می کند و قادر خواهید بود جایی که بازار در آینده تغییر مسیر می دهد را پیدا کنید. 
اصول امواج الیوت به شما کمک می کند تا تصمیمات معامالتی دقیق و مطمئن بگیرید و اگر اشتباه 

کردید، سریع تر از سایر روش ها به شما هشدار می دهد.
قول  ولی  الیوت حرفه ای شوید؛  امواج  تئوری  در  کتاب  این  از خواندن  بعد  نمی دهم  قول  به شما 
می دهم بتوانید این اصول را به سرعت در معامالت خود بکار بگیرید و شرط می بندم که بعد از یادگرفتن 
EWT وارد معامله ای نمی شوید بدون اینکه امواج را در نمودار ببینید و درک خواهید کرد که چرا من به 

EWT به عنوان بهترین روش تحلیل بازار اعتقاددارم.
کل کتاب را به دو بخش تقسیم می کنم؛ بخش اول همۀ قوانین، اصول، الگوها و تئوری را پوشش 
تک تک  می کند.  مطرح  واقعی  معامالت  در  را   EWT عملی  کاربرد  دوم  بخش  درحالی که  می دهد؛ 
فصل ها و موضوعات مهم هستند و توصیه می کنم تمام بخش ها را طبق روشی که پیشنهاد داده ام 
مطالعه کنید. من سعی کرده ام همه چیز را به ساده ترین روش همراه با مثال های فراوان تشریح کنم؛ فقط 

1. Elliott Wave Trading



 پیش گفتار

هشت

کافی است دستورالعمل ها را پیروی کنید و از خواندن کتاب لذت ببرید و اعتمادبه نفس داشته باشید.
EWT قابل استفاده در تمام ابزارهای مالی ازجمله: شاخص ها، سهام، ارز، کاال و غیره هست؛ اما 
از EWT در بازارهای مشتق )آتی و اختیاری( استفاده نکنید؛ زیرا ممکن است دقت کمی در نوسانات 
قیمت داشته باشد. از EWT در قیمت مشخص استفاده کنید و با توجه به آن معامالت آتی را انجام دهید.
فقط 5 درصد از تحلیلگران هند می توانند الگوهای موجی الیوت را در نمودارها به درستی درک کنند 

و شما بعد از خواندن کتاب می توانید.
بازار سهام است؛ ولی  تحلیل  و گیج کننده ترین روش  EWT سخت ترین  شما حتمًا شنیده اید که 
کنیم. شروع  ساده  پایان  با  سفری  دهید  اجازه  است.  آسان  و  ساده  چقدر  کنم  ثابت  تا  دهید  اجازه 

دیپاک کومار



فصل 1 

چرخۀ امواج و قوانین پایه نظریۀ امواج الیوت

این فصل تنها مطالب پایه EWT که نیاز است قبل از خواندن بقیه کتاب بدانید را پوشش می دهد. این 
مطالب، قوانین ساده امواج هستند؛ ولی در هر الگو و شرایطی صادق است.

من در این فصل نمودار واقعی قرار نداده ام؛ چون ممکن است در ابتدا گیج کننده باشد و سعی کنید این 
قوانین ساده را با نمودار و شکل های خیالی تشریح کنید تا بتوانید آن را درک کنید.

سعی نکنید سخت فکر کنید و شکل های خیالی را با نمودارهای واقعی مقایسه کنید؛ ولی سعی 
کنید مفاهیم را درک کنید. همه چیز در فصل های آتی همراه با مثال های فراوان بر روی نمودارهای 

واقعی توضیح داده می شود؛ بنابراین بیایید شروع کنیم با پایان ساده.
حرکت  زیگزاگ  به صورت  مالی  ابزارهای  یا  سهام  مالی،  بازارهای  همۀ  که  کرد  مشاهده  الیوت 
می کنند و آن را چرخۀ امواج نامید. حرکات زیگزاگی متشکل از مجموعه ای از 5 موج در جهت اولیه / 



چرخۀ امواج و قوانین پایه

2

اصلی / روند بزرگ تر و پس ازآن مجموعه ای از 3 موج در خالف جهت روند اصلی است.

باالست؛  سمت  به  همیشه  اولیه  اصلی/  روند  کنید؛  نگاه  ابتدا  از  را  بازار  تاریخچه  اگر  تذکر: 
)روند  باالست  به  رو  اصلی  روند  مثال ها  بیشتر  در  کتاب  این  در  برود.  نمی تواند  زیر صفر  به  بازار  زیرا 
صعودی )گاوی(( و روند نزولی )روند خرسی( به عنوان اصالح است؛ اما قوانین در بازار گاوی و خرسی 

قابل استفاده است.
به مجموعۀ 5 موجی که در جهت روند اصلی است انگیزشی )Impulse( گویند. *
به مجموعۀ 3 موجی که در خالف جهت روند اصلی است اصالحی )correction( گویند. *

در این کتاب؛
همۀ امواج انگیزشی )مجموعه 5 موج( درجه پایین تر/داخلی با اعداد 4،3،2،1 و 5 نشان داده می شود. *
همۀ امواج اصالحی )مجموعه 3 موج( درجه پایین تر/ داخلی با حروف B، A و C نمایش داده می شود. *

ابتدا با شکلی خیالی به صورت تصویری موضوع را درک کنید:

به شکل )1.1( در 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 »0« شروع و در نقطۀ »5« تکمیل می شود.
1( موج داخلی 1 از نقطۀ »0« شروع و در نقطۀ »1« تکمیل می شود.
2( موج داخلی 2 از نقطۀ »1« شروع و در نقطۀ »2« تکمیل می شود.
3( موج داخلی 3 از نقطۀ »2« شروع و در نقطۀ »3« تکمیل می شود.
4( موج داخلی 4 از نقطۀ »3« شروع و در نقطۀ »4« تکمیل می شود.
5( موج داخلی 5 از نقطۀ »4« شروع و در نقطۀ »5« تکمیل می شود.
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بنابراین موج انگیزشی از نقطۀ 0 تا 5 تکمیل می شود. بعد از تکمیل موج انگیزشی:
سه موج اصالحی از نقطۀ »5« )انتهای موج انگیزشی( شروع و در نقطۀ »C« تکمیل می شود.

1( موج داخلی A از نقطۀ »5« شروع و در نقطۀ »A« تکمیل می شود.
2( موج داخلی B از نقطۀ »A« شروع و در نقطۀ »B« تکمیل می شود.
3( موج داخلی C از نقطۀ »B« شروع و در نقطۀ »C« تکمیل می شود.

حاال فرض می کنیم نقاط انگیزشی و اصالحی را یاد گرفته اید. حاال می توانیم کمی عمیق تر شویم 
تا بهتر موضوع را درک کنید.

همان طور که آموختیم؛ امواج انگیزشی شامل پنج موج 4,3,2,1 و 5 در جهت روند اصلی و 
امواج اصالحی شامل موج B,A و C در خالف جهت روند اصلی است.
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ولی اگر عمیق تر به امواج انگیزشی )مجموعه 5 موج( نگاه کنیم؛ متوجه می شویم که امواج درجه 
پایین تر/داخلی 3,1 و 5 در جهت روند اصلی؛ اما امواج 2 و 4 در خالف جهت روند اصلی هستند.

در داخل امواج انگیزشی؛
است؛  تشکیل شده  کوچک تر/داخلی  پایین تر  درجه  انگیزشی  امواج  از   5 و   3,1 داخلی  موج  هر   
به عبارت دیگر امواج داخلی 3,1 و 5 که در جهت روند اصلی هستند شامل 5 موج کوچک تر هستند. 
امواج 2 و 4 موج های اصالحی درجه پایین تر هستند؛ به عبارت دیگر موج داخلی 2 و 4 که در خالف روند 

اصلی هستند از 3 موج کوچک تر )b,a و c( تشکیل شده اند.
بنابراین ترکیبی از 3 موج انگیزشی و 2 موج اصالحی یک موج انگیزشی بزرگ تر را ایجاد می کنند.

و در امواج اصالحی؛
که  تشکیل شده اند  پایین تر  درجه  انگیزشی  موج های  از   C و   A داخلی  پایین تر/  درجه  موج های 
شامل 5 موج درونی هستند و موج B موج اصالحی درجه پایین تر است و شامل 3 موج داخلی )b,a و 

c( است.
به شکل )1.2( نگاه کنید و سعی کنید امواج انگیزشی و اصالحی را شناسایی کنید.  

در این تصویر امواج بزرگ تر به درجه های کوچک تر/ پایین تر تقسیم شده اند. در اینجا امواج بزرگ تر 
C درحالی که موج های درونی درجه پایین تر با حروف کوچک  با حروف بزرگ 4,3,2,1 و 5 و B,A و 

)v,iv,iii,ii,i( و )b,a و c( نشان داده شده است.
با دقت به تصویر نگاه کنید و سعی کنید بفهمید چطور موج های A,1,3,5 و C انگیزشی )دارای 5 

ریزموج( و موج 2,4 و B اصالحی )دارای 3 ریزموج( هستند.
یا به عبارت دیگر تکمیل شدن مجموعه 5 موج باعث تکمیل شدن یک موج انگیزشی بزرگ تر است 
که پس ازآن یک اصالح بزرگ تر صورت می گیرد که باعث اصالح موج انگیزشی قبلی می شود و این 

چرخه ادامه می یابد. به تصویر زیر نگاه کنید.
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بازار بدین شکل حرکت می کند؛ پس از تکمیل شدن موج صعودی بزرگ؛ موج نزولی بزرگ شروع 
می شود. تا زمانی که بازار گاوی است حرکت قیمت روبه باالست و پس ازآن اصالح )بازار خرسی( است و 
به دنبال آن فاز صعودی جدیدی آغاز می شود و قیمت از سقف های قبلی می گذرد و این چرخه ادامه دارد.

مثال: موج صعودی بزرگ در سال 2008 تکمیل شده است. بیشتر بازارهای جهانی موج صعودی 
تا 70 درصدی  تقریبی 60  را تکمیل کرده و پس ازآن اصالح بزرگ رخ داد و موجب افت  بزرگ خود 

قیمت ها شد. بعدازآن یک روند صعودی برای یک چرخه جدید ایجاد شد. نمودار )1.4( را نگاه کنید.
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امیدوارم با اصول پایه چرخۀ تئوری امواج الیوت آشنا شده باشید که می گوید هر موج صعودی شامل 
5 موج است که پس ازآن یک موج اصالحی است که شامل 3 موج است.

موج 1: موج صعودی و شامل 5 موج داخلی )ریزموج( است. *
موج 2: موج اصالحی برای موج 1 است که موج 1 را با 3 موج داخلی )ریزموج( اصالح می کند. *
دارد. * داخلی  صعودی  موج   5 که  است   2 موج  شدن  تکمیل  از  بعد  و  صعودی  موج   :3 موج 
موج 4: موج اصالحی برای موج 3 و شامل 3 موج داخلی )ریزموج( است. *
موج 5: موج صعودی پس از تکمیل موج 4 است که شامل 5 موج داخلی است. *

تکمیل شدن یک مجموعه 5 موجی یک موج 1 بزرگ تر را تشکیل می دهد که پس ازآن یک موج 2 
اصالحی بزرگ است که شامل 3 موج ABC است که مجموعه 5 موجی )موج 1 بزرگ تر( را اصالح 

می کند. جایی که:
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 نمودار )1.4(

موج A : موج نزولی و 5 موج داخلی )ریزموج( دارد. *
موج  B : موج اصالحی برای موج A که موج A را اصالح می کند و شامل 3 موج داخلی )ریزموج( است. *
موج C : مجددًا نزولی و پس از تکمیل موج B است که شامل 5 موج داخلی )ریزموج( است. *

اگر مفاهیم برایتان واضح نیست به عقب برگردید و یک بار 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 EWT مطالبی یاد گرفتید؛ حاال زمان آن است که 3 قاعدۀ پایه ای کاربردی 
در مورد امواج را بیاموزید. من همۀ قوانین و شرایط را در اینجا توضیح نمی دهم؛ ولی به خاطر داشته 
باشید این 3 اصل اساسی، استخوان بندی EWT است. همۀ پیش بینی ها و محاسبات سطوح ورود، 

حد زیان و هدف فقط بر اساس این 3 اصل بناشده است.

 2 موج  به عبارت دیگر  یا  و  کند  اصالح  را   1 موج  درصد   100 از  بیش  نمی تواند  هرگز   2 موج   )1
نمی تواند به زیر موج 1 برود.

هرگز   3 موج  به عبارت دیگر  یا  و  باشد  کوتاه ترین  موجی،   5 چرخۀ  در  نمی تواند  هرگز   3 موج   )2
نمی تواند از هر دو موج 1 و 5 کوتاه تر باشد.

3( موج 4 نمی تواند با موج 2 همپوشانی داشته باشد؛ به عبارت دیگر موج 4 نمی تواند به زیر پایان 
موج 1 یا شروع موج 2 برود. در این قانون استثناء وجود دارد که بعدًا توضیح داده می شود.

آیا به خاطر سپردن این قوانین آسان نیست؟
اگرچه این 3 قانون همه چیز راجع به تئوری امواج الیوت نیست؛ ولی این 3 قانون ساده در شناختن 
فصول  در  می کنند.  زیادی  باال کمک  سود  برای  ریسک  کم  ورود  نقاط  و  پیش بینی سطوح  الگوها، 
بعد به طور کامل در مورد چگونگی استفاده از این قوانین برای معامالتی سودآور توضیح خواهم داد. 

هم اکنون فقط این 3 قانون را به خاطر داشته باشید.



فصل 2 

 نسبت های فیبوناچی

اگر می خواهید از تئوری امواج الیوت استفاده کنید، نسبت های فیبوناچی قسمت بسیار مهمی هست. 
دلیل من برای مطرح کردن نسبت های فیبوناچی در این فصل قبل از اینکه به مطالب عمیق تر تئوری 
امواج الیوت برویم این است که همۀ محاسبات شامل طول امواج، سطوح بازگشتی، پیش بینی اهداف 
و غیره فقط با کمک نسبت های فیبوناچی انجام می شود و می فهمید این نسبت ها )درصدها( بارها در 

الگوهای EWT تکرار می شود.
دیگر  جنبه های  و  تاریخچه  وارد  دقیق  به طور  فصل  نشدن  طوالنی  و  گیجی  از  جلوگیری  برای 
نسبت های فیبوناچی نمی شوم؛ ولی بخش هایی از نسبت های فیبوناچی که با تئوری امواج الیوت رابطه 

دارد را مطرح می کنم.
اعداد 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 و... اعداد فیبوناچی هستند، به طوری که می توان از 1 شروع 
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کرد و هر عدد را با جمع کردن دو عدد قبلی به دست آورد. به عبارت دیگر 1+2=3, 2+3=5, 5+3=8 و 
غیره. و با تقسیم کردن این اعداد به طور تصادفی، نسبت ها/ درصدهایی به دست می آید. مثل: 34/8 

%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 نسبت ها بارها و بارها در بازارهای مالی تکرار شده است و او از نسبت هایی 
او می گوید: نسبت هایی که در امواج اصالح/  که زیاد تکرار شده بودند در تئوری خود استفاده کرد. 
او  هستند.   %100 و   %78.6  ,%61.8  ,%50  ,%38.2  ,%23.6 اعداد  شده  تکرار  بیشتر  بازگشتی 
61.8% را به عنوان مهم ترین نسبت ذکر کرده و آن را »نسبت طالیی« نامید. بعدًا در مورد اینکه چرا 
در  استفاده می کنم. من  بازگشتی  نسبت %70  از  توضیح می دهم. همچنین من  است  61.8% مهم 

مقاله ای که در مورد EWT حرفه ای بود در مورد نسبت 70% خوانده ام و بارها آن را مشاهده کرده ام.
نسبت های %23.6, %38.2, %50, 61.8, %50, %78.6, %100, %138.2, %150, %161.8, 
 ,%361.8  ,%350  ,%338.2  ,%300  ,%278.6  ,%261.8  ,%250  ,%238.2  ,%200  ,%178.6
378.6%, 400%, 438.2%, 450% و 461.8% مهم ترین نسبت های صعودی / انگیزشی هستند. 
نسبت های 100% تا 461.8% برای موج 3 استفاده و نسبت های 38.2% تا 138.2% برای موج 5 

استفاده می شود. نسبت های باالتر از این اعداد به ندرت وجود دارد ؛ ولی امکان پذیر هستند.
صعودی  امواج  برای  و  بدانید  را  اصالحی  نسبت   5 است  کافی  فقط  بدانید.  را  نسبت ها  این  باید 
)extension( آن ها را با 100 جمع کنید. در این صورت برای شما یک ابزار محاسباتی ساده با استفاده 

از نسبت های فیبوناچی فراهم شده است.
این همۀ چیزی بود که در مورد نسبت های فیبوناچی با توجه به »تئوری امواج الیوت« نیاز بود بدانید 
و در ادامه توضیح خواهم داد که چطور از این نسبت ها در جهت معامالتی کم ریسک و پرسود استفاده 

کرده و سرمایه گذاری کنید.



فصل 3 

 ویژگی ها و محاسبات امواج

در فصل 1 آموختید؛ در تئوری امواج الیوت فقط 8 موج )1, 2, 3, 5,4 و C, B, A( وجود دارد که 
همیشه تکرار می شوند که هم در بازه های زمانی کوچک و هم در بازه های زمانی بزرگ تر کاربرد دارند 
شامل  موج   8 چرخۀ  که  فهمیدید  درنهایت  هستند.  پایین تر  یا  باال  درجه  امواج  امواج  این  همچنین 
مجموعۀ 5 موجی رو به باال/ جهت اصلی )1, 2, 3, 4 و 5( است که پس ازآن مجموعۀ 3 موجی به 
سمت پایین/ خالف جهت )A, B و C( است و امواج A ,5 ,3 ,1 و C امواج انگیزشی درجه پایین تر 

هستند؛ درحالی که امواج 2, 4 و B امواج اصالحی هستند.
اما دانستن چرخۀ امواج و اصول کمکی در معامله کردن و تصمیمات سرمایه گذاری به شما نمی کند. 
هر موج ویژگی ها و محاسبات متفاوتی دارد. ویژگی و محاسبات هر موج به امواج قبلی آن بستگی دارد. 
بازار  و پیش بینی کف و سقف  الگوها، محاسبه اهداف  به شما در تشخیص  امواج هستند که  ویژگی 
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کمک می کنند.
فقط با دقت متن را بخوانید و سعی کنید ویژگی امواج و بخصوص ویژگی امواج 3, 5 و C را به خاطر 
بسپارید. در فصل های بعدی کتاب توضیح خواهم داد که چگونه از ویژگی امواج در معامالت واقعی 

خود استفاده کنید.
بنابراین در این فصل ویژگی امواج و محاسبات آن ها را یکی یکی و به ترتیب شرح می دهم. از موج 

1 شروع می کنیم.

موج 1

به خاطر داشته باشید؛ هر موج 1 یا موج صعودی ممکن است جزئی از یک موج صعودی یا اصالحی 
از درجه باال یا باالتر باشد. این امواج ممکن است بخشی از موج 1 یا 3 یا 5 یا A یا C و یا موج درجه 

پایین تر باشد. نقطۀ "0" را از نقطۀ بازگشت روند که شروع یک موج صعودی است در نظر می گیریم.

1( موج 1 به طورکلی هیچ ویژگی خاصی ندارد و نیازی نیست اهمیت زیادی به محاسبات آن بدهیم.
2( موج 1؛ یک موج صعودی و شامل 5 ریزموج )موج داخلی( است که می تواند به شکل »مثلث 

مورب پیشرو«)Leading Diagonal Triangle()بعدًا توضیح داده خواهد شد( باشد.
3( موج 1 معمواًل کوچک تر از موج 3 و 5 است؛ مگر اینکه موج 5 موجی ناقص )Failure( باشد.
4( موج 1 اگر بعد از روند نزولی بلندمدتی رخ دهد معمواًل کند و آرام است. به آرامی رشد می کند و 
سعی در کف سازی برای روند جدید می کند؛ درحالی که اکثر معامله گران/سرمایه گذاران اعتمادبه نفس 
کافی برای ورود به معامله را ندارند. در سردرگمی رشد می کند و اگر بعد از روند نزولی طوالنی مدت باشد 

ممکن است هفته ها یا ماه ها طول بکشد.
5( اگر موج 1 بعد از یک نزول بلند ناگهانی رخ دهد ممکن است سریع باشد. مخصوصًا وقتی که 
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موج 1، ریزموج )موج داخلی( موج 3 بزرگ تر باشد. معمواًل موج 1 کندتر از زمانی است که جزئی از 
موج 3 است.

6( به طور حرفه ای هیچ راه خاصی برای محاسبۀ موج 1 وجود ندارد؛ ولی با شمارش امواج درونی 
می توانید تخمین بزنید )بعدًا توضیح داده خواهد شد(.

 
 نمودار )3.1(

فقط نمودار )3.1( که مربوط به سهام "Axis Bank" است را نگاه کنید. همان طور که می بینید 
موج 1 کوچک تر و کندتر از موج 3 است. سعی کنید بقیۀ توضیحات و قسمت های نمودار را نگاه نکنید 
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چون ممکن است شمارا گیج کند. فقط ویژگی های موج 1 را نگاه کنید و اینکه چگونه به آرامی رشد کرده 
و در مقایسه با امواج 3 و 5 کوچک تر است. این نمودار را در این قسمت قرار داده ام؛ چون این نمودار 
به تنهایی شرایط و ویژگی های زیادی را نشان می دهد که بعدًا یکی یکی توضیح خواهم داد. حاال فقط بر 

روی موج 1 تمرکز کنید که نقطۀ 0 تا 1 )369.05 – 383.15( نشان داده شده است.
ویژگی های  که  آن  تکمیل شدن  تا  باید  و  است  نداده   1 موج  به  زیادی  اهمیت  الیوت  به طورکلی 

متغیری دارد صبر کنیم.

موج 2

موج 2 بعد از پایان موج 1 شروع می شود؛ هنگامی که سرمایه گذاران/ معامله گرانی که در ابتدای موج 
1 خریده اند شروع به ذخیرۀ سود می کنند. درواقع هنگامی که الیوت این قوانین را کشف کرد بازار خیلی 
پر نوسان نبود. فقط حرکت ساده »خرید در پایین ترین قیمت و فروش در باالترین قیمت« بود و تعداد 
محدودی معامله گر/سرمایه گذار وجود داشت؛ بنابراین او فقط خرید در پایین ترین قیمت ها و فروش در 
باالترین قیمت ها را توضیح داده است و فروش تنها راه ذخیره سود )به دست آوردن سود( در آن زمان بود.
ولی در بازار سهام کنونی به دست آوردن سود همراه با فروش سنگین کوتاه مدتی است؛ بنابراین امواج 
در مقایسه با بازار سهام قدیمی، سریع تر و پر نوسان تر هستند؛ ولی امواج از همان قوانین پیروی می کنند.
موج 2 معمواًل بعد از پایان موج 1 شروع می شود؛ وقتی که معامله گران و سرمایه گذاران شروع به 
ذخیرۀ سود می کنند و تقریبًا 61% موج 1 را در موارد عادی اصالح می کند؛ ولی هرگز به زیر شروع موج 
1 نمی رود )موج 2 هرگز بیش از 100% موج 1 را اصالح نمی کند(. من گفتم در موارد عادی 61% را 

اصالح می کند؛ ولی موج 2 می تواند به اندازۀ 23% - 38% موج 1 و حتی تا 99% آن را اصالح کند.
و  سرمایه گذاران  اکثر  زیرا  می کند؛  اصالح  موارد  بیشتر  در  را   1 موج   %70-%50 2؛  موج   )1
معامله گران هنوز اعتمادبه نفس الزم برای تغییر روند بزرگ تر را ندارند؛ بنابراین آن ها بیشتر خریدهای 


