
 چگونه با استفاده از امواج الیوت در فارکس معامله کنیم؟

 

 –بنوازید شیپور –درس امروز احتماالً همان چیزی است که همه شما منتظر آن بوده اید 

 !در معامالت فارکس الیوت امواج نظریه از استفاده

 .را بدرستی یاد خواهید گرفت "شمارش امواج"، شما به عنوان یک معامله گر الیوتی

، امواج را نام گذاری خواهید کرد که برای پیش بینی آینده قیمت ها این بدان معنی است

 .تا ببینید که چگونه با الگوی موج الیوت مطابقت دارند

 برای را الیوت امواج بررسی خواهیم کرد و دانش خود از  ، ما آرایش هایی رادر این بخش

 !سواری موج بریم. بست خواهیم کار به خروج نقاط و ضرر حد ،بازار به ورود نقاط تعیین
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 :1 شماره ،سناریو ترین درست احتماالً و نخستین

شما باید عمل شمارش موج خود را آغاز کنید. به نظرتان می رسد که قیمت  کنیدفرض 

 .کرده استدیگر جای پایین تر آمدن ندارد و حرکت جدیدی را به سمت باال آغاز 

و اصالح بعدی را  1، این حرکت رو به باال را موج ستفاده از دانش خود از موج الیوتبا ا

 .در نظر می گیرید 2موج 
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، به کالس های قبلی برگردید تا ببینید کدامیک از سه برای یافتن یک نقطه ورود خوب

قانون اصلی و دستورالعمل ها را می توانید اعمال کنید. آنچه شما کشف می کنید 

 :عبارتست از

 فراتر رود 1آغاز موج  نقطه نمی تواند از هرگز 2موج  :2 شماره قانون. 

  مرتباً از سطوح اصالح فیبوناچی برگشت می کنند 4و  2امواج. 

 

، و تصمیم می گیرید ابزار فیبوناچی رات الیوتی خفن خود استفاده کرده، از مهابنابراین

 !زمان امام یا. خیر یا است فیبو را باز کنید تا ببینید قیمت در سطح 

 3 موج  شروع تواند می این ،عجب. خورد می تاب ٪50ستنی دارد اطراف قیمت مثل ب

 .است قوی بسیار خرید سیگنال یک اینصورت در که ،باشد
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 در خود برای ، یک حد ضرر نیز یک معامله گر باهوش فارکسی هستیداز آنجا که شما 

 .گیرید می نظر

 1هرگز نمی تواند از نقطه شروع موج  2اظهار می دارد که موج  2قانون اصلی شماره 

 .حد ضرر خود را در زیر کف های قبلی قرار می دهید فراتر رود بنابراین

 اشتباه شما موج شمارش اینصورت در ،کند اصالح را 1 موج ٪100اگر قیمت بیش از 

 .است

 ... بیایید ببینیم بعد چه اتفاقی افتاده است
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 !تحلیل موج الیوت شما نتیجه داد و شما حرکت صعودی عظیمی را گرفتید

، ماکائو( می روید شاید هم به الس وگاس )یاحال شما با اعتماد به سقفی که گرفته اید 

، و خالصه تمام سودهای فارکس خود د دست به هر چه بزنید طال می شودو فکر می کنی

 !را در کازینوها می بازید و در نهایت می رسید به همان نقطه صفر

 .در کازینو هیچ موج الیوتی وجود ندارد

 در توانید می دوباره آن با که داریم دیگر فرضی سناریوی یک ما ...لتان خوش به حا

 ...بزنید پول خود تخیل

  

 

 

https://irtrader.net/



 :2 سناریو

، بیایید از دانش خود در مورد الگوهای امواج اصالحی برای گرفتن پیپ ها استفاده این بار

 .کنیم

 

شما شروع به شمارش امواج در یک روند نزولی می کنید و متوجه می شوید که امواج 

 .بصورت ساید دارند حرکت می کنند ABC اصالحی

، آیا این یک آرایش تخت یا فلت است؟ این بدان معناست که قیمت ممکن است عجب

 .شروع کند C )محرک( جدیدی را به محض خاتمه موج یک موج پیشرو
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مید به تور زدن یک موج ، کار را ادامه می دهید و به اعتماد به مهارت های الیوتی خودبا ا

 .، به قیمت بازار فروش می گیریدمحرک جدید

، تا اگر خدای قرار می دهید 4از نقطه شروع موج شما حد ضرر خود را چند پیپ باالتر 

 .ناکرده شمارش موج شما اشتباه بود به فنا نروید
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، ایده باشد "همه چی آرومه من چقدر خوشحالم"از آنجا که ما دوست داریم اوضاع 

ید معامالتی شما بر اساس نظریه موج الیوت جواب داده و در این روز شما موفق می شو

 .هزاران پیپ تور بزنید، که البته همیشه اینگونه نیست

همچنین شما این بار از دفعه پیش درس گرفته اید و بنابراین از رفتن به وگاس صرف 

نظر می کنید و تصمیم می گیرید که از سود خود در جهت زیاد کردن سرمایه معامالتی 

 .فارکس خود استفاده کنید
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