
 فیبوناچی چیست؟ چه کاربردی در معامالت دارد؟

 

 

قصد داریم درباره فیبوناچی صحبت کنیم. ما در  فارکس آموزش در این مقاله از مقاالت

ز نسبت های فیبوناچی بسیار استفاده خواهیم کرد. پس بهتر است آن را معامالت خود ا

 .یاد گرفته و مثل آشپزی مادر جان آن را دوست داشته باشیم

 

فیبوناچی مبحث گسترده ای است و مباحث مختلف زیادی راجع به فیبوناچی با نام های 

 .اصالحی و گسترشیعجیب و غریب وجود دارد. اما تمرکز ما بر دو مورد است: فیبوناچی 

 .را معرفی کنیم فیبوناچی لئوناردو اجازه دهید ابتدا به شما شخص شخیص
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، بود ، او یک ریاضی دان مشهور ایتالیاییردو فیبوناچی آشپز نیست. در واقعخیر ، لئونا

 .که بعنوان یک خرخون خفن او را می شناختند

 طبیعی تناسب توصیف در هایی نسبت خلق سبب که  ،کرد کشف را اعداد از توالی یک  او

 .شد عالم در اشیا

 34،  21،  13،  8،  5،  3،  2،  1،  1،  0نسبت ها از سری اعداد زیر بوجود می آیند: 

 ،55  ،89  ،144 

 حاصل که 1+  0 کردن اضافه سپس و 1 آن شروع شده و به دنبال  0 این سری اعداد با

 .گیرد می شکل سوم عدد ،است 1 آن جمع
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، یعنی شماره چهارم بدست 2( جمع می شوند تا 1+  1و سوم ) سپس ، شماره های دوم

 .آید و الی اخر

باالتر متعاقب آن  ، اگر نسبت هر شماره را به عددد از چند شماره اول در این توالیبع

 .ی رسیدم 0.618  ، شما به عدداندازه بگیرید

 

 .618برابر است با  55تقسیم بر  34، به عنوان مثال

 0.382 اگر نسبت بین یک عدد و دومین عدد بعد از آن را بگیرید بدست می آورید

 .0.382=  89تقسیم بر  34، لبه عنوان مثا

 !همکنون توالی فیبوناچی را مشاهده کردید

 

 فیبوناچی توالی

آنها با هم برای تشکیل عددی! و جمع کردن  2عدد ، هر  2یک توالی فیبوناچی با گرفتن 

 .یک عدد سوم تشکیل می شود

 .سپس اعداد دوم و سوم دوباره با هم جمع می شوند تا عدد چهارم تشکیل شود
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 .و می توانید این کار را آنقدر ادامه دهید تا خسته شوید

 .است 1.618  نسبت آخرین عدد به عدد ماقبل اخر تقریباً برابر با

 را نسبت این ، بنابرایناری از اشیا بصورت طبیعی یافتاین نسبت را می توان در بسی

 .نامند می طالیی نسبت

، معماری و حتی سونیک خارپشت خود را نشان داده ، هنربارها در هندسهچنین چیزی 

 .است

 

و اغلب با حرف  pi  ، مانند عددبت طالیی در واقع یک عدد گنگ استنس

 .نشان داده می شودi) φ( phi  ،یونانی

 .، جادو جمبل کافیستبسیار خوب
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، می توانید فیل را بخوابانید. میریم سر اصل مطلب: نسبت هایی که باید با همه این اعداد

 :بدانید اینها هستند

  

 اصالحی فیبوناچی سطوح

  

0.236  ،0.382  ،0.618  ،0.764 

  

 (اکستنشن )فیبوناچی گسترشی فیبوناچی سطوح

  

0  ،0.382  ،0.618  ،1.000  ،1.382  ،1.618 

  

واقعاً نیازی به دانستن نحوه محاسبه همه اینها نیست. پلتفرم معامالتی شما تمام کارها 

 .را برای شما انجام می دهد

، چه خوب است که همیشه با داستان اصلی در پشت نماگر یا شاخص آشنا با این حال

شوید. اینگونه در جلسات خود دانش کافی برای اینکه نشان دهید برای خود کسی هستید 

 .خواهید داشت
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از یک حرکت بزرگ  سطوح فیبوناچی اصالحی بر اساس این فرضیه کار می کند که پس

قیمت تا مقداری مجدداً به سطح قیمت قبلی باز می گردد و بعد ، قیمت در یک جهت

 .در جهت اصلی ادامه می یابد

 مقاومت و حمایت مناطق معامله گران از سطوح فیبوناچی اصالحی به عنوان

 .استفاده می کنند احتمالی

از آنجایی که بسیاری از معامله گران همین سطوح را مشاهده می کنند و معامالت یا 

، سطوح حمایت و مقاومت خودبخود مهم می ود را در این نواحی قرار می دهندخ استاپ

 .شوند و عمل می کنند

استفاده  سود حد معامله گران از سطوح فیبوناچی گسترشی )اکستنشن( برای تعیین

 .می کنند

باز هم می گوییم، از آنجا که بسیاری از معامله گران برای ثبت سفارش حد سود خود، 

، این ابزار به دلیل انتظارات تحلیلی افراد احتماال جواب ح را در نظر می گیرنداین سطو

 .می دهند

 فیبوناچی  بیشتر نرم افزارهای تکنیکال هم شامل فیبوناچی اصالحی هستند و هم ابزار

 .دارند گسترشی

سقف و  (swing) ، باید نقاط سویینگل سطوح فیبوناچی در نمودارهای خودبرای اعما

 .نگ کف را شناسایی کنیدسویی

کندل سقفی است که حداقل دو سقف پایین تر در هر دو سمت چپ  سقف، سویینگ

 .و راست خود دارد

کندل کفی است که حداقل دو کف قیمت باالتر در هر دو سمت چپ و  کف، سویینگ

 .راست خود دارد
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بو گسترشی و ، فیدر درسهای بعدی فیبو اصالحی. مطالب رو گرفتید؟ نگران نباشید

، نحوه گرفتن پیپ ها با استفاده از ابزار فیبوناچی را مفصل توضیح خواهیم مهمتر از همه

 .داد

 

 فیبوناچی
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