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تاریخچه امواج الیوت
در بازار متوجه شد نـه تنهـا تغییـرات قیمـت    ها الیوت با بررسی قیمترالف نلسون ،1930دهه در 
بـا ایـن   . کنـد مـی ، پیـروي باشدمیکه با طبیعت نیز هماهنگیمنظم است بلکه از ساختار خاصکامالً 
الیـوت ایـن کـار را بـا     . قیمت در بازار طراحی کندحرکاتبینیپیشاو توانست مکانیزمی براي ،کشف

هـر  الیوت بر این باور بـود کـه در  .انجام دادشدند،میدر بازار که به صورت مرتب تکراریابداع الگوهای
طبیعـی کـه او آن را نظریـه    اي هعـد بر اساس قاها حرکتکه در آن مشارکت مردم زیاد باشد،اي هعرص
بـاال  نشود و البته پر واضح است که نمود چنـی میانجام،خواندمیکت امواج دریاگرفته از حر، بریموج

.استسرمایهی، بازار نشدنو پایی

از اي هداوجـونز توانسـت مجموعـ   ، با بررسی نمودارهـاي شزالیوت به مدد هوش و نبوغ شگفت انگی
مـالی آن دوران تـا سـال   هـاي بازارقواعد تمام حرکـات تدوین کند که در آن زمان اینناصول و قوانی

گـذاران بـراین بـاور بودنـد کـه محـال اسـت        سرمایههنگامی که ها در آن سال.کردمیتوجیهرا1940
را بشکند و اعـداد فراتـري را تجربـه کنـد، الیـوت بـازار افزایشـی و        1929سال داوجونز سقف شاخص

.او تحقق یافته استهاي بینیپیشکرد و امروز شاهدیم اکثربینیپیشبراي چند دهه شدیدي را

د رای کـه در مجلـه فایننشـال و   ت، طـی مقـاال  نزکـولی جیالیوت با کمک سی نظریه1939سال در 

ون همیلت،پس از مرگ الیوت،1960تا 1950هاي طی دهه. قرار گرفتاستریتمورد توجه وال ،شدند
.کارهاي او را پیش بردبولتون 

معرفی دوباره امـواج  .کردالیوت را گردآوري و آنها را بازنویسیهاي بعدها رابرت پریچر دست نوشته

توان گفت اولـین فـردي   میتقریباً ؛س از الیوت و همکارش بولتونپ. الیوت مرهون زحمات ایشان است
.رابرت پریچر بودکه شروع به تحقیق و توسعه در مورد امواج الیوت کرد

تـا  باشـد میگذشت زمان نیازمند توسعه بیشتر و بروز رسانیامواج الیوت همانند هر علم دیگري با

.کندوي بتواند همگام با تغییرات در طول زمان پیشر
از ایـن رو بـا گذشـت    ؛کـرده بـود  شتابداری و کلیات الگوهاي نخود را صرف مبازمانترالیوت بیش
پریچـر توانسـت توضـیحات    . شـد مـی بـازار افـزوده  هاي یبه پیچیدگان،گرمعاملهدادتعزمان و افزایش

، شتابدارتوضیحات مفیدي در مورد امتداد در الگوهاي از جمله؛اضافه نمایدیرا به تئوري اصلريتبیش

ج الیـوت، توضـیحات مختصـري در مـورد    او فیبونـاحی در امـو  یریاضـ هـاي  ، تناوب، جنبهکانال کشی
.کردارائه مورد الگوهاي ترکیبی الگوهاي اصالحی استاندارد و توضیحات بسیار مختصرتري در 



الگوهاي اصـالحی  زیادي در نمودارها وجود داشت از این رو شاید بررسیشتابداردر آن زمان امواج 
نـد در  هـر چ ،ی که رابرت پریچر ارائـه کرد اکثر توضیحات تکمیل.نبودمفیدي کارسخت و دشوار خیلی

.اما همه آنها را در قالب راهنما منتشر کرد،زمان خود بسیار مفید بود

ر نبودنـد  الـزام آو نها قوانیراهنماعمالً چرا که؛ امر بودنپریچر همیرابرت بزرگ هاي یکی از ضعف
.را ایفا کنندیان نقش اصلگرمعاملهکه بتوانند در تصمیم گیري

نعدم وجـود قـوانی  ،ان به روش الیوت وجود داشتگرمعاملهاي برهمچنان در بازار دو مشکل بزرگ
.تبین دقیق الگوهاي اصالحیو عدمشتابداربراي تشخیص امواج و محکمسرسختانه

الگوهـاي ترکیبـی  بیشـتري در  ي هروي پریچر بود و توانست توسعدنبالهعمالً از اساتید دیگري که
در ایـن  آورالـزام نهمچنان نتوانست قوانیالگوهاي ترکیبیتوسعهرغمعلیباالن . بودرابرت باالن،دهد

ترکیبات پیچیـده  کنش اینی مفقوده بحث درجه و چگونگي هنتوانست حلقنمورد پیدا کند و همچنی

.مجاور را کشف کندهاي با الگو
سـعی کـرد بـه    تررا نتواست به الیـوت اضـافه کنـد و بیشـ    تريمطالب مفید بیشزجفري کندي نی

.بپردازدالیوت در بازار یکاربردهاي عمل

یسـه عنصـر شناسـای   که اسـاتید آن در بـاال اشـاره گردیـد،    پایه و اساس الیوت به سبک کالسیک
بینـی پـیش ایـن عناصـر داراي جنبـه    . باشـد می61.8ی ی و نسبت طالیتچفیبونايسرالگوها، ساختار

از دیگر نقـاط  . کندبینیپیشباشند تا تحلیلگر بتواند بر مبناي آنها میزان پیشرفت و یا نزول بازار را می
.پر اهمیت نبودها وش این است که بعد زمان در تحلیلضعف این ر

. کـرد شروع به تحقیق بیشتر 1980سال دنیاي الیوت در ي هآخرین استاد نام آشنا و نابغیگلن نیل
اسـتاندارد و  راسـتاندارد و غیـ  اصـالحی الگوهـاي فنـی به منظور روشن کـردن دقیـق و   این تحقیقات

تکمیل شد و در قالب کتابی 1987در نهایت این تحقیقات در سال. ریزبینانه آنها انجام شدهاي تفاوت

.منتشر شدالیوتامواجاستادي در تئوري با نام
بـی  قبـل را مرتفـع نمایـد و انقال   هـاي  روشهـاي  ضعفاکثرها توانست در طول این سالیگلن نیل

ر در قابلیـت تئـوري   چشـمگی ترقییک با هدف ایجادکتاباین.کندی الیوت بنا عظیم در تئوري موج
امـون تحلیـل  رو کـاربردي پی یی الیوت نوشته شده و این هدف را با مطرح کردن یک رویکرد عملموج

شـناخته ینیلـ گلـن  ی الیوت به سـبک  کاري با تحلیل موجاین رویکرد ابت.دهدمیبازارها انجامموجی 
.شهرت داردنئوویوشود و بهمی



ي ههـیچ سـبک دیگـري در حـوز    بـه  در خواهید یافت که شبیه سرعتمطالعه این سبک، به حین
ی یکرد گام به گـام دربـاره تئـوري مـوج    رونشده، اولییآنچه در این سبک معرف. تحلیل بازارها نیست

.تحریر در آمده استي هون به رشتکه تا کنباشدمیالیوت

سـبک نئوویـو را   یخود توانـای رنظیبیهايبینیپیشسال گذشته توانست با 37در طولیگلن نیل
بـه  دالر1900ي هی از محـدود نجهـا او کـاهش قیمـت طـالي   بینـی پـیش آخـرین  .به اثبات برسـاند 

در هـا  خیلـی گنجیـد و  نمـی ان جهـان گرتحلیلبهترین ي هکه در مخیلباشدمیدالر1000ي همحدود
سـاله از  50بینـی پـیش ارائـه  از دیگر کارهـاي برجسـته آقـاي نیلـی    .دیوانه نامیدنداو را یات خودنشر

و باشـد میکه همچنان در مسیر صعودي خود S&Pساله از 25بینیپیشو همچنین شاخص داوجونز 
)شکل زیر(باشدمیساله 25بینیپیشترین دقیق



به مـوارد زیـر  توان به صورت خالصهمییتالیوهاي با سایر سبکیسبک نیلي هعمدهاي به تفاوت
:اشاره کرد

و کندل استیک با ابداع دیتاي خطی با عنوان کـش  اي هتعاریف مبهم تک موج در نمودارهاي میلـ 

.دیتا برطرف گردید
شـتابدار بـراي پایـان دادن بـه امـا و اگرهـاي موجـود در        در مـورد امـواج   اي هتدوین قوانین اضافـ 

راهنماها در الیوت کالسیک
تدوین قوانین ساختاري به منظور مرتبط ساختن هر الگو با الگوي مجاورشـ 

کاربردي درجه به منظور ترکیب الگوهاکامًال تدوین قوانین دقیق وـ 
ین منحصر به فرد براي هر الگوتشریح بسیار کامل الگوهاي استاندارد با ابداع قوانـ 
کنش آنهـا بـا بقیـه الگوهـاي بـازار بـا ابـداع قـوانین         ي هتشریح بسیار کامل الگوي ترکیبی و نحوـ 

روانشناسی
در بازار و کشیدن خط بطالن بر دیدگاه صرفا ریاضی وار در بازاریابداع قوانین منطقـ 

ترین بزرگ. توان صحبت کردها میساعت،فرداین سبک منحصر به هاي یو ویژگیمورد گلن نیلدر
.داشته استتأکید بارها بر آنزمانبر بودن یادگیري آن است که آقاي نیلی ، این سبکنقص 


