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 الیوت به سبک نئوویو

 

 توضیحات آموزش: 

 

که این امر   ؛هستند  هاربازا  و تجزیه و تحلیل  ،کشفافراد و گروه های بسیار زیادی در پی شناخت    ،از زمان پیدایش بازار های مالی

تا کنون بیش از  .  تیمتی شده اسهای ق  و نمودار  مختلفسبک های بسیار متفاوتی در حوزه تحلیل تکنیکال بازارهای    ب ایجادموج

تحلیل    یکی از آنها  ؛ کهگرفته استثبت شده و مورد استفاده قرار  مارکت ها  رای تجریه تحلیل  چند روش اصلی به عنوان راهی ب

.روش  روز افزون نمودار ها و توسعه بازار ها دیگر کاربرد چندانی نداردکه با توجه به پیچیدگی  های قیمتی می باشد  کالسیک نمودار  

  کس()ارتودوک  ئوری موجی که در دو سبک کالسی.تیوت می باشد ال   امواج  ئوریط تزش تحلیل نمودار توسدر این آمو مورد استفاده  

.اکثر  ها را پیش بینی کندون موفق بوده که به بهترین و کاربردی ترین روش ممکن آینده نمودارتا کن  ئوویو(لیوت پیشرفته )نو ا

  در   ی مردمی اده اند که با توجه به گسترش فعالیت توده ه تا به حال متوجه این موضوع شتحلیلگران فعال در سبک الیوت کالسیک  

افراد موفق در زمینه    .کت نیستندماردیگر قادر به تجزیه تحلیل  ی قیمتی دستخوش تغییرات بزرگی شده که  های مالی الگو هابازار

همین امر   که  ؛گار و بروز کنندزه تر قیمتی ساتحرکات پیچید  تا خود را با  ؛دندو ارتقا دائوویبه الیوت نسبک خود را    ،یسموج شنا

چالش های پیشرفته تحلیلگر را به  سبک الیوت نئوویو    . ت( شده اس)نئوویو  هک و پیشرفتحلیلگران کالسیر مابین تموجب اختالف نظ

های جهش یافته و    توسط الگو  ، قیمت و زمان  واند بازار را از ابعاد ری دعوت میکند و این قابلیت را فراهم میسازد تا تحلیلگر بتت

دشواری  توجه به  ا  که ب  شده در این آموزش سعی  باشد .نگرش را نسبت به گام های بعدی قیمت داشته  و بهترین    ی کندنوظهور بررس

  لیوت نئوویو )الیوت به سبک آقای گلن نیلی( آشنا کنیم و شما را با سبک ا و  انجام گیرد  زیو ساده سا ین طبقه بندی  بهتر ، مطالب

   رار دهیم.ی قنوین موشکافانه مورد بررسی به صورت دقیق و با سبکتمامی الگو ها را  همچنین
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