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  نسبت هاي فيبوناچي
  

مي گويند او وقتي در حال مطالعه هرم .  در ايتاليا به دنيا آمد1170لئوناردو فيبوناچي يک رياضيدان بود که حدود سال 
  .  بزرگ در گيزا ، مصر بود ، به روابطي بين ارقام دست يافت که اکنون به آن اعداد فيبوناچي مي گويند

  
  :زنجيره به اين شکل است. ي است که درآن هر رقم، مجموعه دو رقم قبلي استمجموعه فيبوناچي يک زنجيره رياض

 
Fibonacci Series: 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 89 , 144 , 233  233 , 377 , 610 , 987 , … 
f(n+1) = f(n) + f(n-1)  
 

"  که به آن 1.618بيشتر از همه، نسبت . مي خوردخواص اين زنجيره در سراسر طبيعت و همچنين هنر و علم به چشم 
اين عدد از تقسيم عدد . مي گويند، بسيار رايج است، رابطه اي که در ايام باستان کشف شده بود" ثابت طاليي

از رقم هشتم به بعد هر . فيبوناچي به عدد قبلي خود، درزنجيره اي که تا بينهايت ادامه مي يابد، به دست مي آيد
عدد في، .  مي شود که به ثابت في نيز معروف است……1.618به رقم ما قبل تقسيم کنيم، حاصل، عدد ثابت رقمي را 

ثابت طاليي خاصيت ويژه اي به اين سري مي دهد و . عدد اعشاري است که نمي توانيم براي آن دوره تناوب پيدا کنيم
 دهد و هر جمله را که در في ضرب کنيم جمله ما هر جمله را که به في تقسيم کنيم، جمله ما قبل را به دست مي

به اين ترتيب با داشتن يک جمله از اين سري و عدد في، مي توانيم تمام جمالت سري . بعدي به دست خواهد آمد
از آنجا که نسبت هاي فيبوناچي خود را در تناسب يک موج به موج ديگر در بازارهاي مالي . فيبوناچي را داشته باشيم

به اين . ند، به کمک آنها مي توانيم براي برآورد اندازه موجهايي که انتظارشان را داريم، استفاده کنيمنشان مي ده
  :این نسبت ها عبارتند از. منظور ابتدا ارتباط بين جمالت فيبو ناچي را به درصد تبديل مي کنيم

  
F(n-3) = 0.236 F(n)

F(n-2) = 0.382 F(n)

F(n-1) = 0.618 F(n)

 
F(n) = 1.000 F(n)

 
F(n+1) = 1.618 F(n)

F(n+2) = 2.618 F(n)

F(n+3) = 4.236 F(n)

  
  .تحليل روابط فيبوناچي بين تحرکات قيمت به چند دليل بسيار حائز اهميت است

  
هر چه نسبتهاي فيبوناچي شمارش امواج شما بهترباشد، . اول آنکه مي توانيد برتحليل موجي خود کنترل داشته باشيد

  .ا دقيق تر خواهد بود، چراکه همه امواج به يک اندازه به يکديگر ربط دارندشمارش شم
  

دوم آنکه وقتي شمارش امواج را به درستي انجام و يا سناريوهاي مختلف را که همه  به يک سمت معطوف هستند 
ود را در تناسب يک موج ازآنجا که نسبتهاي فيبوناچي خ. تشخيص داديد، مي توانيد اهداف واقع گرايانه ای داشته باشيد

.  با يکديگر مربوط هستند0.236 و 0.382، 0.618، 2.618، 1.618به موج ديگر نشان مي دهند، امواج اغلب با نسبتهاي
  .اين موضوع به شما در برآورد اهداف قيمت براي امواجي که انتظارشان را داريد، کمک مي کند

  
فرض کنيم، مي توانيم تخميني براي موج هاي بعدي داشته % 100 يا F(n)به اين ترتيب اگر موج روي نمودار قيمت را 

به شکل . منظور از يک موج فاصله ميان مينيمم و ماکسيمم هايي است که بر روي موج قيمت تشکيل مي شود. باشيم
 . دقت کنيد1-7
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  7-1شکل 

  
  .بگيريم تا مبنايي براي اندازه حرکت موج بعدي باشد% 100ا يک  يF(n) را مي توانيم يک b يا aهر يک از ارتفاع هاي 

  
  )Retracement Fibonocci(فيبوناچي بازگشتي 

  
به اين ترتيب که مجموعه اي از تعدادي . فيبوناچي بازگشتي از وصل کردن دو نقطه مينيمم و ماکسيمم شکل مي گيرد

خط گرايش % 423.6و % 261.8، %200، %161.8، %100، %61.8، %50، %38.2، %23.6، %0.0خط افقي در سطوح 
قيمتها اغلب پس از يک حرکت چشمگير قيمت، چه صعودي و چه نزولي، به . ميان مينيمم و ماکسيمم را قطع مي کند

سطوح مقاومت غالبا با بازگشت قيمت ها، در سطوح بازگشت فيبوناچي . بخش عمده اي از حرکت اوليه باز مي گردند
  .هستند
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  7-2شکل 

  
تا مينيمم " A" نمودار پوند در برابر دالر آمریکا را نشان مي دهد که در آن خط گرايش فيبوناچي از ماکسيمم 7-2شکل 

"B "شکل گرفته و با نوسان در ميان خطوط % 61.8همانطور که مي بينيد بازگشت ابتدا تا مقاومت . امتداد يافته است
  . شانه تشکيل داده و نقاط مقاومت کليدي اين الگو به کمک فيبوناچي کامال مشخص شده استفيبوناچي شکل سر و

  
  (Fibonacci arc)فيبوناچي کماني

  
فيبوناچي کماني از ترسيم خط گرايش بين دو نقطه در منتهي اليه يکديگر به دست مي آيد، و در ادامه سه قوس ديگر 

يکي از کاربردهاي قوس هاي . قطع مي کنند% 61.8و % 50، %38.2ترسيم مي شود که خط گرايش را در سطح 
  . دقت کنيد7-3به شکل . فيبوناچي، پيش بيني مقاومت هنگام نزديک شدن قيمت ها به قوس است
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  7-3شکل 

  
  (Fibonacci fan)فيبوناچي بادبزن

  
سپس يک خط عمودي .  اليه يکديگر به دست مي آيدفيبوناچي بادبزن از ترسيم خط گرايش بين دو نقطه در منتهي

آنگاه سه خط گرايش از اولين نقطه منتهي اليه ترسيم مي . نامشهود به دومين نقطه منتهي اليه کشيده مي شود
  .خط عمودي نامشهود قرار دارند% 61.8و % 50، %38.2شوند که در سطح 

  
  

  
  7-4شکل 
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اچي وقتي قيمت با آن برخورد مي کند، عکس العمل نشان داده و خطوط آن سطوح مقاومت  خط فيبون7-4در شکل 
  .معتبري را به ما نشان مي دهد

  
يکي از تکنيکهاي متداول، استفاده سه نوع فيبوناچي و بررسي نقاط تقاطع آنها براي پيدا کردن مقاومت هاي کليدي 

ا از قيمت مي گذرند، برحسب مقياس بندي نمودار متفاوت خواهد توجه داشته باشيد، نقاطي که در آنها کمانه. است
  .بود

  
 نظريه موج اليوت

  
اليوت معتقد بود بازارهاي مالي رفتار نامنظمي .  توسط رالف نلسون اليوت ارائه شد20نظريه موج اليوت در اواخر دهه 

سات افراد، ناشي از تاثيرات خارجي و بلکه بصورت سيکل هاي مکرري حرکت مي کنند که بازتاب عملکرد احسا. ندارند
اليوت استدالل مي کرد افت و خيز روانشناسي جامعه همواره به صورت همان الگوهاي . يا روانشناسي عمومی است

  .مکرر بروز مي کند که تقسيم بندي کوچکتر آنها شکل امواج است
  

اما اليوت کاشف طبيعت پر . مواج تعريف مي کند، بودمبناي کار اليوت در جزئيات، فرضيه داو که حرکات قيمت را در قالب ا
به اين ترتيب وي توانست تحليل عميق تري از بازار داشته باشد، ويژگي هاي خاص . فراز و نشيب عملکرد بازار بود

  .الگوهاي موجي را بشناسد و بر اساس الگوهاي شناخته شده خود پيش بيني دقيقي از بازار داشته باشد
  

. و خم، سازه هايي رياضي هستند که در مقياس کوچکتر خود را به شکلي نامحدود تکرار مي کنندخطوط پر پيچ 
 80در دهه . را شناسايي کردند" Fractal"دانشمندان سالها بعد . الگوهاي اليوت نيز به همين ترتيب ساخته مي شوند

او ساختار آن را در . ثابت کرد" دار طبيعتهندسه موج"را در کتاب خود به نام " Fractal"ميالدي، مندل براوت وجود 
  . ميالدي شناخته بود20بسياري از اشياء و اشکال حيات تشخيص داد، پديده اي که اليوت قبال در دهه 

  
آنها کتابي افسانه اي منتشر کردند که در مورد .  ميالدي قاعده امواج توسط فراست و پرچتر عموميت يافت70در دهه 

، بازار 70در اين کتاب آنها در گرما گرم بحران دهه ). کليدي براي سود بردن در بازار سهام... وج اليوتم(امواج اليوت بود 
  .را مشخص کردند" Dow" و همچنين قيمت باالي 1989، شکست شديد در سال 80عظيم باال رو دهه 

  
 فرضيه اصلي

  
 آن ايجاد مي کند در مورد بازارهاي مالي نيز قانون سوم فيزيک نيوتون مي گويد هرکنشي، واکنشي برابر و خالف جهت

هر حرکت قيمتي، چه نزولي، و چه صعودي بايد با حرکت خالف جهت آن همراه باشد ولي . همين قانون صادق است
تفاوت آن با قانون سوم نيوتون اين است که اين کنش و واکنش با يکديگر برابر نيستند و نسبتهاي فيبوناچي اندازه 

و به موج هاي واکنشي يا موج " گرايشي"به موج هاي اصلي يا کنش ها موجهاي .  يکديگر مرتبط مي سازدموجها را به
گرايش جهت اصلي قيمت ها را نشان مي دهد، در حالي که . گفته مي شود" اصالحي"هاي خالف گرايش اصلي موج 

حي ساختارهاي مشخصي دارند موج گرايشي و موج اصال. موج اصالحي بر خالف جهت گرايش اصلي حرکت مي کند
 نام دارد، از (Impulse)يک موج گرايشي که جهش . که موج اصلي ما از به هم پيوستن اين ساختارها شکل مي گيرد

که به اين سه پايه موج، موج هاي ) 5 و 3 و 1(پنج قسمت تشکيل شده است، سه حرکت همسو با گرايش اصلي 
در واقع يک موج جهشي . که به اين دو موج، موج هاي اصالحي مي گوييم) 4 و 2(گرايشي و دو حرکت برخالف گرايش 

يک شکل موج جهشي باال رو را .  دقت کنيد7-5به شکل . از سه موج گرايشي و دو موج اصالحي تشکيل شده است
  .نشان مي دهد
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  7-5شکل 
امواج .  ساختار پنج موجي دارند که موج گرايشي هستند، خود نيز داراي ساختار جهشي هستند و5 و 3، 1موجهاي 

 يک موج جهشي است که ساختار 7-6شکل . خالف گرايش، موج اصالحي هستند و از سه موج تشکيل مي شوند
  .داخلي موجهاي تشکيل دهنده آن نشان داده شده است

  

 
  7-6شکل 

  
قيمت مشخص دارد که با ساختار موج اصالحي معموال سه حرکت دارد، فقط در بعضي موارد پنج يا بيشتر، حرکت 

پايه ). B( و يکي در خالف جهت آن (A , C)جزئيات بيشتري شرح داده مي شود، دو حرکت در جهت موج اصالحي اصلي 
  . دارند7-7اين امواج ساختاري مانند شکل . ، موج اصالحي  هستند7-6 در شکل 4 و 2هاي 

  

 
  7-7شکل 

  
  .کوتاه مدت تر حرکت مي کنند و موج جهشي هستند در جهت گرايش C و Aدقت داشته باشيد امواج 

  
يک ساختار جهشي به همراه يک موج اصالحي، يک درجه موج اليوت را تشکيل مي دهد، که شامل موج گرايشي و 

اگر چه الگوهاي تصاوير باال رو هستند اما براي بازارهاي پايين رو هم که در آنها گرايش اصلي . موج مخالف گرايش است
  .ست، همان کاربرد را دارندنزولي ا

  
اين مثال نشان دهنده آن است که گرايش هاي بزرگتر . مثال زير تفاوت بين موج گرايش و اصالحي را نشان مي دهد

، جهش و موج اصالحي 7-8در شکل . شامل بسياري گرايش هاي کوچکتر هستند اما نتيجه همواره يکسان است
  .موجود در يک گرايش قابل تشخيص هستند
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  7-8شکل 

  
براي فهميدن موج اليوت، اين برداشت اساسي بسيار حائز اهميت است که ساختارهاي موجي با درجه بزرگتر از امواج 
فرعي تشکيل شده اند که آنها نيز به نوبه خود از امواج فرعي بمراتب کوچکتري شکل گرفته اند و به همين ترتيب اين 

 درجه موج را 9اليوت . د که از جهش و امواج اصالحي تشکيل می گردندامواج کم و بيش ساختار يکساني دارن
  :شناسايي کرد که از دو قرن تا چند ساعت متغير بود

  
  ) Grand Supercycle(ابر چرخه بزرگ . 1
  )Supercycle(ابر چرخه . 2
  )Cycle(چرخه . 3
  )Primary(ابتدایی . 4
  )Intermediate(ميانی . 5
  )Minor(کوچک . 6
  )Minute(ئی جز. 7
  )Minuette(بسيار جزئی . 8
  )Sub minuette(بسيار بسيار جزئی . 9
  

  . نشان مي دهد تعداد موج ها بر اساس ساختارهاي پنج تايي و سه تايي اعداد فيبوناچي هستند7-9شکل 
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  7-9شکل 

  
 و 5 تا 1ايشي ها را با اعداد گر. تا اينجا مي دانيم که موج ها به دو دسته گرايشي و اصالحي تقسيم بندي مي شوند

  .در اين قسمت به بررسي جزئيات اين الگو ها مي پردازيم. نامگذاري مي کنيم" e"تا " a"اصالحي ها را با حروف 
  

 الگوهاي موج اليوت
  

ي الگوي عملکرد بازار، اگر به درست. بررسي الگوها، در به کارگيري صحيح قاعده امواج اليوت، بسيار حائز اهميت است
نه تنها به شما مي گويد  قيمت بازار تا چه سطحي باال مي رود يا سقوط مي کند، بلکه مي گويد چنين  تعيين شود،

وقتي بتوانيد الگوها را بشناسيد و آنها را بدرستي به کار بريد، قادر . روي خواهد داد) يا الگويي(اتفاقي از چه طريق 
  .ار ساده نيست اما پس از کمي مطالعه آسان تر خواهد شدانجام اين ک. خواهيد بود با قاعده موج اليوت تجارت کنيد

  
  الگو هاي گرايشي

  
  (Impulse)جهش 

  
 خود الگوهاي جهشي هستند و تقريبا طول 1،3،5موج هاي .  تشکيل مي شود1،2،3،4،5 موج 5جهش همواره از 

  7-10شکل .  الگوهاي اصالحي هستند4 و2در مقابل، موج هاي . مساوي دارند

 
  7-10شکل 
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  تشخيص الگو 
  

  طوالني تر باشد؛1 از نظر زمان و اندازه نمي تواند از موج 2موج  •
 ، هرگز کوتاه ترين موج نخواهد بود؛5 و 1 در مقايسه با موج 3موج  •
  پايين تر بيايد؛1 نمي تواند از موج 4موج  •
 بعنوان يک راهنما، موج سوم بزرگترين شتاب را نشان مي دهد؛ •
  فراتر رودو3تهاي موج  بايد از ان5موج  •
  . رخ مي دهد A , C , 5 , 3 , 1جهش در موج هاي •

  
توجه داشته باشيد، موج .  است5-3-5-3-5ساختار داخلي اين موج ها . ساختار داخلي آن از پنج موج تشکيل مي شود

  .هاي سه تايي، اصالحي هستند
  

  (Extension)گسترش 
  

 مي توانند امتداد يابند و از امواج ديگر طوالني 5 يا 3، 1 موج هاي گسترش در يک موج جهشي روي مي دهد، جايي که
امتداد يکي از الگوههای کامال متداول است و معموال موج سوم چنين مي . تر شوند، ساختار گسترش تشکيل مي شود

  .در اين صورت دو موج ديگر با هم برابر مي شوند. شود
  

 
  7-11شکل 

  
  تشخيص الگو

  
  .تشکيل مي شوند موج 5،9،13از  •
 . فراتر رود1 طوالني تر باشد، بنابراين نبايد ازمبدا موج 1 از نظر اندازه، نمي تواند از موج 2موج  •
 .، هرگز کوتاه ترين موج نخواهد بود5 و1 در قياس با موج 3موج  •
 . پايين تر بيايد1 نمي تواند از موج 4موج  •
 . فراتر مي رود3 از انتهاي موج 5موج  •
 . يافته، معموال نشان دهنده باالترين شتاب استموج امتداد •
  . رخ مي دهد A , C , 5 , 3 , 1گسترش در موجهاي •

  
بنابراين ساختارداخلي حداقل نه .  موج هم محتمل است13 موج تشکيل مي شود، هر چند که 9اين ساختار حداقل از 

  . سه تايي اصالحي هستنددقت داشته باشيد، موج هاي.  خواهد بود5-3-5-3-5-3-5-3-5موج به شکل 
  

  (Diagonal Type I)قطری نوع اول 
  

قطری در درجات بزرگ .  رخ مي دهدCقطری نوع اول الگويي گرايشي است که معموال در امواج پاياني نظير موج پنجم يا 
معموال . دهدموج پديده نسبتا نادري به شمار مي آيد اما در درجات پائين تر، موج اغلب در نمودارهاي ساعتي رخ مي 

  .قطری يک تغيير ناگهاني در جهت بازار به دنبال دارد
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  7-12شکل 

  
  تشخيص الگو

 
 . موج تشکيل مي شود5از  •
 . همپوشاني دارند1 و 4موج هاي  •
 . فراتر رود3 نمي تواند از مبدا موج 4موج  •
 . نمي تواند کوتاه ترين موج باشد3موج  •
 .اصالحي دارندهمه موج هاي قطری نوع اول ساختار داخلي  •
 . کوتاه ترين موج است5 بلندترين و موج 1موج  •
 .خطوط گرايش قطری ها همگرا هستند و بايد با هم تالقي کنند •
  . است3-3-3-3-3ساختار داخلي پنج موج .  روي مي دهد C , 5 , 1قطری نوع اول در موج هاي •

  
   (Diagonal Type II)قطری نوع دوم 

  
 5، 3، 1تفاوت اصلي آن با قطری نوع يک در اين است که موج هاي .  رخ مي دهدA يا  1 قطری نوع دوم معموال در موج

قطری در درجات بزرگ موج پديده نسبتا نادري است اما در درجات . به جاي سه موج، ساختار داخلي پنج موجي دارند
اني در بازار به دنبال ندارد زيرا به قطری نوع دوم تغيير جهت ناگه. کوتاه تر اغلب موج در نمودارهاي ساعتي رخ مي دهد

  . روي مي دهد، پايان يک گرايش نيستCجز مواقعي که در موج پنجم يا 
 

 
  7-13شکل 

  
  تشخيص الگو

 
 . موج تشکيل مي شود5از  •
 . يکديگر را مي پوشانند1 و موج 4موج  •
 . فراتر رود3 نمي تواند از مبدا موج 4موج  •



 

Phone +98-21-8887-2041 شرکت خدمات تجارت الکترونيک ایمانی  

 .باشد نمي تواند کوتاه ترين موج 3موج  •
 . ساختار جهشي دارند5 و 3، 1از نظر داخلي موج هاي  •
  .  کوتاه ترين موج است5 بلندترين و موج 1موج  •

  
  .  رانشان مي دهد5-3-5-3-5 شکل مي گيرد و ساختار داخلي A , 1قطری نوع دوم بيشتر در موج هاي 

  
 (Truncated Impulse)جهش ناقص 

  
موج پنجم که . تفاوت که در آن موج پنجم از موج سوم پيشي نمي گيردالگوي جهش ناقص همان جهش است، با اين 

اين نشان مي دهد گرايش ضعيف .  جلوتر مي رود، مي تواند نوعي شکست به شمار آيد3فقط مختصري از باالي موج 
  .است و بازار درجهت مخالف شتاب نشان خواهد داد

  

 
  7-14شکل 

  
  تشخيص الگو

  
 . پيشي بگيرد1 باشد  بنابراين نبايد از مبدا موج 1از موج  نمي تواند بلند تر 2موج  •
 .، هرگز کوتاه ترين موج نيست5 و 1 نسبت به موج 3موج  •
 . را بپوشاند1 نمي تواند موج 4موج  •
 . فراتر رود3 نمي تواند ازانتهاي موج 5موج  •
 .موج سوم به عنوان يک راهنما، بيشترين شتاب را نشان مي دهد •
 چنين چيزي اتفاق 3 رخ دهد اما معموال در موج پنجم موج Cتواند در موج پنجم يا موج جهش ناقص فقط مي  •

  . است5-3-5-3-5ساختار داخلي جهش ناقص همانند جهش . نمي افتد
  

  الگوهاي اصالحي
  

  (Zigzag) زیگزاگ 
  

 به دليل شتابي که اين موج اغلب. زيگزاگ متداول ترين ساختار اصالحي است که تغيير جهتي شديد را آغاز مي کند
  .زيگزاگ مي تواند خود را به شکل زيگزاگ دوبل امتداد دهد. نشان مي دهد شبيه موج جهشي به نظر مي آيد
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  7-15شکل 

  
  تشخيص الگو

 
 .  موج تشکيل مي شود3از  •
 .، اصالحي استB، جهشي هستند و موج C وAموج هاي  •
 .زگشت نخواهد داشت باAموج % 61.8 بيشتر از Bموج  •
 . فراتر رودA بايد از انتهاي موج Cموج  •
  . برابر استA معموال حداقل با موج Cموج  •

  
در ادامه ( هم به عنوان بخشي از يک ساختار مسطح Bهمچنين در موج .  روي مي دهدA , 2 , 4اغلب مواقع در موج 
 از وسط آنها مي گذرد، X موج که موج 7وبل از  موج و زيگزاگ د3زيگزاگ از . کامال رايج است) شرح داده مي شود

  . است5-3-5 موج 3ساختار داخلي ).  رجوع کنيد7-15به شکل (تشکيل مي شود 
  

  (Double Zigzag)زیگزاگ دوقلو 
   

 
  7-16شکل 

  
 اين. ، زيگزاگ دوقلو را به شکل مدرنتري نشان داده ايمABCXABC به جاي WXY با استفاده از حروف 7-16در شکل 

  .زيرا دو زيگزاگ از درجه پائين تر به وسيله موج درجه باالتر به هم مربوط مي شوند. روش منسجم تري است
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  (Flat)مسطح 
  

 هر دو الگويي سه B وAموج . مسطح شکل بسيار رايج موج اصالحي است که معموال جهتي يکطرفه را نشان مي دهد
  . فراتر نمي رودA از انتهاي موج Cعموال موج م.  يک الگوي جهشي استCدر مقابل موج . تايي هستند

  

 
  7-17شکل 

  
  تشخيص الگو

  
 .از سه موج تشکيل مي شود •
 .، اصالحي هستندB وA، جهشي و امواج Cموج  •
 .، بازگشت داردAموج % 61.8 بيش از Bموج  •
 . نشان مي دهدA اغلب بازگشت کاملي به انتهاي Bموج  •
 .تر برود جلوA نمي تواند از انتهاي موج Cموج  •
 . برابر استA معموال با موج Cموج  •
 موج شکل گرفته و ساختار 3ساختار داخلي مسطح از .  اتفاق مي افتدB , 2 , 4ساختار مسطح اغلب در موج  •

  . معموال زيگزاگ هستندB وAهر دو موج .  دارد3-3-5
  

  (Irregular Flat)مسطح بي قاعده 
 

 نشان مي دهد بازار مي خواهد در Bتوان موج .  فراتر مي رودA از موج  ادامه مي يابد وBدر مسطح بي قاعده موج 
  .را آغاز مي شود" C"اغلب يک شتاب قوي شکل مي گيرد که پس از آن موج سوم يا .  حرکت کندBجهت 

  

 
  7-18شکل 
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  تشخيص الگو
 

 . از سه موج تشکيل مي شود •
 .، اصالحي هستندB وA، جهشي و موج هاي Cموج  •
 . استA معموال بسيار بلندتر از موج Cموج .  عقب تر مي رودAاز موج  از آغBموج  •

  
 رخ دهد، نسبتا کوتاه خواهد بود و C و 2اگر در .  اتفاق بيفتدB , X , 4 , 2اين الگوي اصالحي مي تواند در موج هاي 

  .ي شود تشکيل م5-3-3معموال يک شتاب در موج سوم به وجود مي آيد و از سه موج با ساختار داخلي 
  

  (Triangle)مثلث 
  

مثلث از پنج موج تشکيل . باشد) 7-20شکل (يا واگرا ) 7-19شکل (مثلث يک الگوي اصالحي است که مي تواند همگرا 
  .مي شود که هر يک از آنها موج اصالحي است

  

  
  7-19شکل 
  

  
  7-20شکل 

  تشخيص الگو
 

 .از پنج موج تشکيل مي شود •
 . همپوشاني دارندd وaموج  •
 . فراتر رودc نمي تواند از مبدا موج dوج م •
 . نمي تواند کوتاه ترين موج باشدcموج  •
 .از نظر ساختار داخلي، همه امواج داراي ساختار اصالحي هستند •
 بلندترين e کوتاه ترين و موج aدر مثلث واگرا موج .  کوتاهترين موج استe موج و   بلندترينaدر مثلث همگرا،  •

  .است
مثلث از پنج موج تشکيل مي . به وجود نمي آيد" A" يا 2 رخ مي دهد و هرگز در موج B , X , 4جهاي مثلث فقط در مو

  . است3-3-3-3-3شود که ساختار داخلي آن 
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  موج هاي ترکيبي

  
، و در صورتي که پيچيده تر باشند، "WXY"اين موج ها . يک ترکيب، چندين نوع موج اصالحي را با هم تلفيق مي کند

"WXYXZ "موج ( با يک زيگزاگ 7-21 به طور مثال شکل. نامگذاري مي شوندW ( آغاز مي شود، سپس موج مياني"X "
  .که يک الگوي مثلثي است، تشکيل مي شود" Y"که يک موج مسطح است، شکل گرفته و در نهايت موج 

  

 
  7-21شکل 

 
 . تشکيل دهندهمه الگوهاي اصالحي مي توانند با هم ترکيب شوند تا الگوي بزرگتري را •
  .يک مثلث معموال در انتهاي ترکيب اتفاق مي افتد •

  
  . نادر است2 کمتر و در موج A رخ مي دهد و درموج B , X , 4موج هاي ترکيبي بيشتر در موج 

  
  فيبوناچي و موج اليوت

  
  :اهداف موجهای اليوت را با توجه به نسبتهای فيبوناچی می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد

  .موج اصالحي قبلي است % 61.8تا %  38.2اولين موج، ساختار گرايشي دارد و اندازه آن معموال : 1وج هدف م
به % 76بازگشت بيش از .  را بازگشت مي کند1موج % 61.8اما اغلب بيشتر از % 38.2 حداقل 2موج : 2هدف موج 

  .شدت ترديد برانگيز است، هر چند که ناقض هيچ قانوني نيست
 1موج % 261يا حتي % 161 بلندترين موج باشد، مي تواند 3 برابراست، اگر موج 1 الاقل با موج 3 موج :3هدف موج 

  .باشد
در بازارهاي بسيارقوي، . مي رسد% 38.2 بازگشت دارد، اما اغلب به بازگشت 3موج % 23 حداقل 4موج : 4هدف موج 

  .  بازگشت داشته باشد3موج % 14 فقط بايد 4موج 
 5اگر موج .  را طي مي کند1طول موج % 61.8 مساوي است يا مسافتي برابر با 1 معموال با موج 5موج : 5هدف موج 

 . خواهد بود3موج %  161.8موج ساختار گسترش باشد، 
در يک زيگزاگ .  قبلي بازگشت دارد5موج % 38.2 بخشي از يک مثلث باشد، اغلب Aهنگامي که موج : Aهدف موج 

  . موج پنجم بازگشت دارد%61.8اغلب به اندازه 
در يک ساختار مسطح، تقريبا با .  را بازمي گرددAاز موج % 61.8يا % 38.2 اغلب Bدر يک زيگزاگ، موج : Bهدف موج 

  . مساوي استAموج 
مي تواند طول کمتري داشته باشد که در اين صورت معموال يک .  طول داردAموج % 61.8 حداقل Cموج : Cهدف موج 

  . استAموج % 61.8 اغلب Cدر يک ساختار مثلث، موج . از يک شتاب درجهت مخالف خبر مي دهدشکست است که 
  . را طي مي کندBموج % 61.8 اغلب Dدر يک مثلث موج : Dهدف موج 
  . بلندتر استC را طي مي کند و نمي تواند از موج Cموج % 61.8 اغلب Eدر يک مثلث موج : Eهدف موج 
نيز متداول % 61.8بازگشت به ميزان . موج اصالحي قبلي، بازگشت دارد% 38.2ه اندازه  حداقل بXموج : Xهدف موج 

 .است
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