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أسرار موجـ ـات إليـ ـ ـ ـوت
Elliott Wave
هذا تحديث للنشرة السابقة لماذا تنجح موجات إليوت
فلسفة موجات اليوت  :تعكس األسواق جميع المعلومات ،وجميع المعارف المتاحة لإلنسان عبر لغة تواصل .موجة إليوت هي واحدة من
العديد من اللغات التي تستخدمها األسواق لتخبرنا عن التوجه المستقبلي  ...الحظ في الرسم التالي سلوك المتداولين ثم قارنه بالنمط القياسي لموجات
اليوت.

اآلن  ،قارن الرسم اعاله بالنمط القياسي لموجات إليوت !

أسرار من برنامج سوبر ترند  :سوف نحاول ايجاد تفسير لسبب تكون الموجات من  5-1والموجات ABC
 بيع أولى (انظر للشارت) حدث هنا خروج لمتداولين بربح بسيط بعد صبر طويل! فحدث نزول .القاعده هي دع الربح ينمو .سبب البيع
السريع هو الخوف من فوات الربح ! هذا الشعور سبب خسارة ارباح كبيرة الن الهبوط لم يستمر ! وتسمى مصيدة الدببة (انظر للشارت).
 حدث هنا ارتداد (ارتفاع) بسبب القوة الدافعه من تدفق سيولة من مستثمرين محترفين.
 موجة  3و 4نفس السبب السابق .وهو هنا بسبب اقتناص محترفين لتوقع النزول بسبب اهتمام االعالم .ثم يرتفع بسبب دخول سيولة
العامة.
 مصيدة الثيران حدثت بسبب عدم ايقاف الخسارة لعموم المتداولين هذا ادى الى عدم البيع فتوقف النزول فارتفع السوق قليال .هنا المحترفين
اوقفوا خسارتهم (خسارة جزء من االرباح النهم في السهم من بداية الموجه) فحدث نزول كبير للسوق .القاعده هي اوقف الخسارة في
الوقت المناسب .سبب عدم ايقاف الخاسرة هو األمل في ان السوق سيواصل االرتفاع ! هذا لم يحدث وسميت مصيدة الثيران.
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طريقة الكأس المقدسه  HOLY GRAILومصيدة الدببة والثيران

Elliott Wave

الكأس المقدسة Holy Grail
حلم متاجرى االسهم والمستثمرين دائما بصيغ سحرية او
استراتيجيات فنية تمكنهم من التغلب على السوق وجني
أرباح ضخمة .تسمى هذه االستراتيجية المفقوده والتى
يحاول الكل الوصول لها بـ الكأس المقدسة .وهذه التسمية لها
عالقة تاريخية بالعشاء االخير وبالسيد المسيح عليه السالم
ومختصرها هو ان هذه الكأس اذا شربت منها فانها تحقق
كل احالمك ! نحن هنا لسنا في وارد العرض التاريخي لهذه
القصة الخرافيه.

طريقة االستراتيجية هي

استغالل مصيدة الدببة
دخول عند بداية الموجه WAVE3
 .1البد يكون الترند قوي وصاعد.
 .2تحدث عملية سحب  Pullbackلالسفل ومالمسة لمتوسط
 22واغالق ايجابي.

هناك آراء كثيره حول وجود هذه االستراتيجية السحرية من
االساس واال لبيعة هذه المنهجية بماليين الدوالرات.
عموما هنا نستعرض طريقة اطلقت عليها مستثمرة خبيرة
عالمية بـ  Holy Grailوهذه االستراتيجية لها ارتباط كبير
بموجات اليوت وبالتحديد عند مصيدة الدببة و الثيران.
( انظر للصفحة السابقه والشارت رقم.)1
مصيدة الدببة و Holy Grail
بالنظر الى شارت رقم 1في الصفحة السابقة وبالمالحظات
التي عرضت من خبراء سوبرترند نجد أن احد اهم اسباب
الخسائر وعدم الرضا في االسهم هو عدم ترك الربح ينمو
في السهم الجيد فهنا وقع بعض المتاجرين في فخ الدببه وهو
انه خرجوا من سهم جيد وواصل الصعود وهم خارجه !.

استغالل مصيدة الثيران
خروج عند بداية الموجه C
 .1البد يكون الترند قوي وهابط.
 .2تحدث عملية صعود ومالمسة لمتوسط  22ثم اغالق سلبي.

كما توقف خسارتك للنجاة من مصيدة الثيران ( انظر شارت
 )1فانه يجب على المتاجر المحترف ان يصبر على االرباح
لتنمو وتتعاضم.
اآلن ماذا لو اقتنص متداول ذكي ودخل في السهم عند نقطة
حدوث مصيدة الدببه .اي عند السعر الذى ارتد من السهم
وواصل الصعود .هذا المتداول سوف يحقق ارباح كبيرة
وبدون ما يتعرض لمصيدة الدببة .الفكرة هي ان تدخل السهم
عند بدء االترداد عند بداية تكون  .Wave 3فبحسب موجات
اليوت هذه هي اطول موجه صعود اي اكبر ارباح ممكنه
لذلك سميت هذه الطريقة بـ .Holy Grail
دعونا نسميها بالدخول المبارك وفق تقاليدنا االسالمية.
استراتيجية ليندا راسيك اطلقت عليها بـ Holy Grail

مالحظه:
اعدادات هذه االستراتيجية معقدة وتحتاج شروط دقيقه ال يستطيع نظام
المراقبة اليدوي بالعين المجرده اكتشافها دائما .لذلك هذه االستراتيجية
الرائعه وغيرها مدرجه من ضمن آلية عمل برنامج سوبر ترند في
اصدار االشارات الفنية لتحليل الشركات.
جرب البرنامج االن مجانا :
www.mysupertrend.com
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موجات إليوت من أشهر
ادوات التحليل الفني للتنبؤ
بالتحرك المستقبلي ألسواق
المال .اسسها :
Ralph N. Elliott
في عام  1331قال إليوت ان
اسواق المال تأخذ نموط متكرر
يسمى موجـــــــــــــــــــــــــات.
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موجة إليوت

هي مقياس

للنشاط البشري
كل شيء في الطبيعة يكرر
نفسه ،وهو ما ينطبق بشكل
خاص على األسواق .ويمكن
التعرف على هذه األنماط
المتكررة.
في اسواق المال.

2

فلسفتها  :تعكس األسواق
جميع المعلومات ،وجميع
المعارف المتاحة لإلنسان عبر
لغة تواصل .موجة إليوت هي
واحدة من العديد من اللغات
التي تستخدمها األسواق
ليخبرنا عن التوجه المستقبلي .

3

السلوك يتكرر عبر انماط و يمكن التعرف على هذه األنماط
المتكررة ،وإلى حد ما من النجاح في توقع المستقبل !
شكل
موجات
إليوت
شكل الموجات
في تحليل موجة إليوت أسعار األسهم
تتحرك صعودا أو هبوطا مع االتجاه
األساسي االندفاع .هذه التحركات
االندفاعية (الدراماتيكية) تأتي في شكل
درج السلم ،خمس موجات في كل مرة.
موجات  ،3 ،1و  5تعبر عن التقدم
واألمواج  2و  4تعبر عن التراجع (أو
الصحيح) .التحرك الكلي في اتجاه االتجاه
األساسي يتقدم ألن مجموع الموجات  1و
 3و  5يتجاوز مجموع الموجتين  2و .4

هذه النشرة مقدمة من :

برنامج سوبر ترند
نظام الكتروني عالي الدقة
ماكينة تحقيق االرباح في االسواق المالية
مجاني لمدة  11يوما.
تأكد بنفسك من كفاءته !
www.mysupertrend.com

توقعات السوق بناء على أنماط الموجة:

التاريخ و موجات اليوت
قام إليوت بتنبؤات مفصلة في سوق األسهم
استنادا إلى الخصائص الفريدة التي اكتشفها
في أنماط الموجة .موجة االندفاع ،الذي
تذهب مع االتجاه الرئيسي ،يظهر دائما خمس
موجات في نمطه .وعلى نطاق أصغر ،في كل
موجة من موجات االندفاع ،يمكن العثور على
خمس موجات مرة أخرى .في هذا النمط
األصغر ،يكرر نفس النمط نفسه .وتسمى هذه
األنماط األصغر حجما على أنها درجات موجة
مختلفة في مبدأ موجة إليوت.
في األسواق المالية نعلم أن "كل عمل يخلق
رد فعل متساو ومعاكس" ألن حركة السعر
صعودا أو هبوطا يجب أن تتبعها حركة
عكسية .وينقسم العمل السعر إلى اتجاهات
وتصحيحات أو حركات جانبية .وتظهر
االتجاهات االتجاه الرئيسي لألسعار بينما
تتحرك التصحيحات في عكس االتجاه .وصف
إليوت هذه الموجات "االندفاعية" و
"التصحيحية".

إستخدمت موجات اليوت لتحليل
االسواق منذ الثمانينات الميالدية.
هذه صورة في  1891ونجح
فيها محلل من اقتناص التحرك
الكبير للسوق.
Lone Bull Chart of 1981

كل موجة مكونه من موجات فرعية

