
..:: Jak powstaj¹ fale impulsu ::..
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Opracowanie: Magictrader
www.forex-analizy.blogspot.com

Na podstawie: http://www.tradersedgeindia.com/elliott_wave_theory.htm



1

1

1

2

2

2

3

3

4

4

5

5

Fale impulsu sk³adaj¹ siê z piêciu pod fal. 
Ca³a struktura mo¿e byæ zarówno struktur¹ 
wzrostow¹ jak i spadkow¹ (jak na rysunku po 
prawo i pod spodem). Zajmiemy siê 
przypadkiem wzrostowym (dla spadkowego 
obowi¹zuj¹ te same zasady). 

Fala pierwsza nie jest zazwyczaj silnym 
ruchem, poniewa¿ uczestniczy w niej  ma³a 
iloœæ graczy. Wiêkszoœæ s¹dzi, i¿ jest to tylko 
korekta poprzedniego ruchu spadkowego wiêc 
wykorzystuje wzrost do ponownego otwarcia 
(do³o¿enia) pozycji krótkich.

W ten sposób powstaje fala druga, która 
zazwyczaj znosi ponad po³owê fali 1, gdy¿ 
uwa¿a siê j¹ za kontynuacjê trendu. Jednak nie 
wybija ona poprzedniego do³ka i rozpoczyna 
falê trzeci¹.

Gracze nie s¹ przekonani co do trendu wzrostowego i ka¿d¹ zwy¿kê kursu 
wykorzystuj¹ do zajmowania pozycji krótkich, poniewa¿ zgodnie z ich analiz¹ 
trend jest spadkowy i zlecenia Stop Loss ustawiane s¹ nad lokalnym szczytem.

Pocz¹tki powstawania fali 3 s¹ zazwyczaj 
powolne i zmierzaj¹ w stronê szczytu fali 1.

W tym czasie wiele zleceñ Stop Loss 
znajduje siê nad szczytem fali 1.

Stop Loss’y

Rozpoczynaj¹ca siê
fala 3
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Fala 3 nabiera rozpêdu i wybija szczyt fali 
pierwszej. Jak tylko szczyt fali 1 zostanie 
przekroczony, zlecenia Stop Loss zostaj¹ 
zrealizowane i kurs przyspiesza zwracaj¹c na 
siebie uwagê graczy...

Kolejnoœæ zdarzeñ mo¿e wygl¹daæ tak:
gracze, którzy mieli otwarte pozycje d³ugie od 
do³ka s¹ zadowoleni i mog¹ zgodnie z trendem 
otwieraæ kolejne d³ugie pozycje (piramidowanie 
zyskownych pozycji).

Gracze, których zlecenia Stop Loss 
zosta³y zrealizowane, po chwili namys³u 
zak³adaj¹, i¿ trend siê jednak zmieni³ i obecnie 
jest trendem wzrostowym, wiêc decyduj¹ siê do 
niego przy³¹czyæ. Otwieraj¹ równie¿ pozycje 
d³ugie.
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Tak wiêc obecnie zdecydowana 
wiêkszoœæ uczestników rynku uwa¿a, 
¿e obowi¹zuje trend wzrostowy i st¹d 
takie przyspieszenie kursu na fali 3.

Po pewnym czasie koñczy siê 
gor¹czka zakupów i fala 3 siê 
zatrzymuje...

Dodatkowe otwieranie
pozycji d³ugich

Na koñcu fali 3 rozpoczyna siê realizacja zysków. Gracze, którzy kupowali 
na do³ku postanawiaj¹ chroniæ swoje pozycje przesuwaj¹c zlecenia Stop Loss lub 
te¿ po prostu je zamykaj¹. To powoduje cofniêcie siê kursu, które nazwaæ mo¿na 
fal¹ czwart¹.

Fala 2 by³a wyprzeda¿¹, która to mia³a kontynuowaæ trend, natomiast fala 4 
jest realizacj¹ zysków.

Gdy gracze realizuj¹ zyski, wiêkszoœæ uczestników rynku wci¹¿ uwa¿a, i¿ 
obowi¹zuje trend wzrostowy. Czeœæ z nich mog³a, albo póŸniej do³¹czyæ siê do 
trendu, albo tylko obserwowa³a falê 3 nie otwieraj¹c pozycji.
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Korzystaj¹c z przeceny na fali 4 postanawiaj¹ zagraæ zgodnie z trendem i 
otwieraj¹ pozycje d³ugie tworz¹c falê pi¹t¹. 

Gdy ca³y proces siê zakoñczy i gracze nie bêd¹ mieli wiêcej ochoty na 
kupowanie danego instrumentu, rynek tworzy lokalny szczyt i przechodzi w fazê 
korekty, po to, aby póŸniej rozpocz¹æ wszystko na nowo... 

Fala 5 zazwyczaj nie jest tak dynamiczna jak fala 3 i nie ma tak wielkiej si³y, 
poniewa¿ wiêkszoœæ graczy jest ju¿ poza rynkiem. 

Mo¿e siê zdarzyæ te¿ tak, i¿ gracze zaczn¹ otwieraæ pozycje krótkie w 
okolicach szczytu fali 3 i ustawiaæ zlecenia Stop Loss powy¿ej, wtedy fala 5 mo¿e 
byæ bardziej dynamiczna, gdy¿ przyspiesz¹ j¹ zrealizowane zlecenia obronne 
powy¿ej fali 3 (podobnie jak w przypadku fali 1 lecz na mniejsz¹ skalê). 
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