
 در نظریه امواج الیوت Corrective امواج اصالحی یا

 

 .موجی برای اصالح روند ایجاد می شوند 3موجی، روندهای معکوس  5پس از روندهای 

 .، این بار به جای اعداد از حروف استفاده می شودبرای رهگیری مسیر اصالح

 !ا می بینیدموجی اعال ر 3در مثال زیر یک الگوی اصالح 
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اینکه ما در مثال اصلی خود از بازار صعودی استفاده کرده ایم به این معنی نیست که 

 .تئوری امواج الیوت در بازارهای نزولی جواب نمی دهد

 :موجی می تواند به صورت زیر نیز باشد 5-3همان الگوی 

 

 

 اصالحی امواج الگوهای انواع

از ساده ترین تا پیچیده ترین آن وجود  ABC الگوی اصالحی 21، طبق گفته الیوت

 .دارد

 امواج الگو؟ من نمی توانم این همه را حفظ کنم! اصول پایه نظریه 21اوه "شاید بگویید: 

 "ه!تا همینجا هم گیجم کرد الیوت

، فرزندم. نکته قابل توجه و عالی در مورد امواج الیوت این است که برای معامله سخت نگیر

 !آن نیازی به داشتن سن قانونی نیست
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را حفظ کنید  ABC نوع الگوی اصالحی 21جعلی بگیرید یا همه  گواهینامهالزم نیست 

 .ساده و قابل فهم تشکیل شده اندزیرا همگی آنها از سه ساختار بسیار 

ای روند های صعودی بیایید نگاهی به این سه ساختار یا آرایش بیندازیم. مثال های زیر بر

 .، اما اگر با روند نزولی سر و کار دارید می توانید آنها را معکوس کنیداعمال می شوند

  

 زاگ زیگ آرایش

 

 

آرایش های زیگ زاگ حرکات قیمتی بسیار شیب دار هستند که عکس روند غالب حرکت 

 .می کنند

 .کوتاه تر است C و A در مقایسه با امواج B در حالت معمول طول موج

 3تا  2این الگوهای زیگ زاگ می توانند دو بار یا حتی سه بار در اصالح اتفاق بیفتند )

 (.الگوی زیگ زاگ متصل بهم
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، هر یک از امواج موجود در الگوهای زیگ زاگ خود می توانند به همچون تمامی امواج

 .موجی تقسیم شوند 5الگوهای 

  

 ()فلت تخت آرایش

 

  

 .، امواج اصالحی ساده ی ساید هستندآرایش تخت

 B ، در این آرایش موجبا هم برابر است کلی طور به ، طول امواجدر آرایش تخت یا فلت

است و حرکت آن را  B معکوس حرکت موج C بوده و موج  Aمعکوس حرکت موج

 .خنثی می کند

 گاهی اوقات می تواند فراتر از نقطه ابتدایی موج B زیرا موج "به طور کلی"می گوییم 

A  رود. 
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 مثلث آرایش

  

 

آرایش یا ساختار های مثلث الگوهای اصالحی هستند که بوسیله ی خط روند های همگرا 

 .یا واگرا محدود می شوند

ثلث موج تشکیل شده اند که عکس روند حالت ساید حرکت می کنند. م 5مثلث ها از 

در  مثلث الگوی ، صعودی یا گسترشی باشند. در مورد ساختار، نزولیها می توانند متقارن

 .توضیح دادیم فارکس آموزش مقاالت قبلی
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