
 آموزش امواج الیوت برای معامالت فارکس

 

، درسها کمی سخت تر می شوند، پس بیشتر دقت فارکس آموزش خوب از اینجای دوره

، زمانی که حسابرس حرفه ای و نابغه ای به نام رالف ردیمکنید. به یک قرن پیش بازگ

 .نلسون الیوت زندگی می کرد

، کشف کرد که بازارهای سال 75رزش سهام در طول نزدیک به الیوت با تجزیه و تحلیل ا

 .، در واقع چنین نیستندی شد رفتاری تقریبا بی نظم دارندسهام که تصور م

، موفق شد شواهد )و اعتماد به نفس( کافی را سیدسالگی ر 66هنگامی که او به سن 

 .جمع کند تا کشف خود را با جهان در میان بگذارد

 .منتشر کرد" قانون امواج"وی نظریه خود را در کتابی با عنوان 
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، که به گفته وی حاصل ت چرخه های تکراری معامله می شود، بازار بصورطبق نظر وی

خارجی مثل رسانه های خبری از احساسات سرمایه گذاران، ناشی از عوامل اثر گذار 

 .نشناسی غالب تریدرها در آن زمان می باشدیا روا   ESPN، ، بلومبرگCNBC   قبیل

 

 هستند واحد تکراری الگوی صورت به بازار در نوسانات

الیوت توضیح داد که نوسانات صعودی و نزولی قیمت همیشه به صورت یک الگوی تکراری 

 .واحد خود را نشان می دهد

 .نامید "امواج"وی این نوسانات صعودی و نزولی را 

، اگر بتوان این الگوهای تکراری قیمت ها را به درستی شناسایی کرد، می وی معتقد بود

 (.توان پیش بینی کرد که بعد از این قیمت به کجا می رود )یا نمی رود

 .همین امر سبب شده است تا امواج الیوت برای معامله گران بسیار جذاب باشد
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اط دقیقی را که قیمت در آنجا احتماالً چنین مطلبی به آنها راهی نشان می دهد تا نق

 .برگشت می کند را شناسایی کنند

، الیوت نظامی ارائه داد که معامله گران را قادر می ساخت تا بتوانند کف به عبارت دیگر

 .ها و سقف ها را معامله کنند

 ، نه؟، ناگهان در وسط بی نظمی قیمت ها، الیوت نظم پیدا کرد. عالیستخالصه اینکه

، نیاز بود تا وی این مشاهدات و ادعای خود را ثابت کند ، همچون تمامی نوابغ دیوانهلبتها

 .و بنابراین او یک نام فوق العاده اصیل برای نظریه خود ارائه داد: نظریه امواج الیوت

 .، ابتدا باید بدانید که فرکتال چیستز اینکه به امواج الیوت بپردازیماما قبل ا

  

 یست؟چ فراکتال

، فراکتال ها ساختارهایی هستند که می توانند به بخش هایی تقسیم شوند که هر اساساً

یک از آنها نسخه کپی بسیار مشابهی از یک کل است. ریاضیدانان دوست دارند این 

 .نامند "خود تشابهی"یا  "شباهت به خود"مشخصه را 

دور برویم. آنها را می توان در برای یافتن نمونه هایی از فراکتال نیازی نیست چندان 

سراسر طبیعت پیدا کرد! به برگ سرخس دقت کنید! می بینید که هر برگ کوچک 

 .سرخس شبیه برگ بزرگتر است و از طرفی هر برگ شبیه خود درخت سرخس است
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صدف دریایی یک فراکتال است. دانه برف یک فراکتال است. ابر یک فراکتال است. صاعقه 

 .یک فراکتال است

 چرا فراکتال ها مهم هستند؟

، و دانه های برفیک ویژگی مهم امواج الیوت فراکتال بودن آنهاست. دقیقاً مانند سرخس 

 .امواج الیوت را نیز می توان به امواج کوچک تر الیوت تقسیم کرد

 !آماده اید الیوت شناس شوید؟ ادامه مطلب را در مقاله بعد بخوانید
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