
 چگونه از فیبوناچی اصالحی در معامالت استفاده کنیم؟

 

 فیبوناچی اصالحی چیست؟

مورد سطوح  در فارکس آموزش صدبیایید در این مقاله از سلسله مقاالت صفر تا 

خواهیم بدانیم چگونه از آنها در معامالت استفاده فیبوناچی اصالحی صحبت کنیم. می

کنیم. سطوح اصالحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که سطوح حمایت و مقاومت 

احتمالی را نشان می دهند. در این سطوح احتمال دارد جهت قیمت عکس شود. اولین 

 ابزار این عملکرد بهترین فیبوناچی بدانید این است کهچیزی که باید در مورد ابزار 

 .است روند دارای بازارهای در

 

توضیح دادیم، فرض بر این است که  کامل چیست فیبوناچی در درسهمانطور که 

وقتی بازار روند صعودی دارد، زمان اصالح در سطح حمایت فیبوناچی خرید کنیم و وقتی 

زمان اصالح در سطح مقاومت فیبوناچی فروش کنیم. سطوح بازار روند نزولی دارد، 

شوند، زیرا اصالحی فیبوناچی به عنوان یک نماگر پیش بینی تکنیکال در نظر گرفته می
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 از استفاده پشت تئوری .کنند جهت قیمتی در آینده را شناسایی کنندتالش می

، قیمت مقداری پس از آنکه قیمت روند جدیدی شروع کرد :است این فیبوناچی سطوح

 .اصالح یا برگشت می کند و بعد مجدداً جهت روند قبلی را از سر می گیرد

 

 آموزش تصویری فیبوناچی اصالحی

، باید نقاط سووینگ سقف قیمتی و سووینگ کف برای یافتن سطوح فیبوناچی اصالحی

اخیرا شکل گرفته اند را  که (چیست سویینگ دادیمقیمتی مهم )در درس قبل توضیح 

پیدا کرد. سپس، برای روند نزولی، روی سووینگ سقف کلیک کنید و مکان نما را به 

آخرین سووینگ کف قیمتی بکشید. برای روند صعودی، روی نقطه کف قیمتی کلیک 

کنید و مکان نما را به جدیدترین نقطه سقف قیمتی بکشید. انشاهلل که متوجه شدید! 

 .ید به چند مثال از نحوه اعمال فیبوناچی اصالحی در نمودار نگاهی اندازیمحاال بیای

 

 فیبوناچی اصالحی در روند صعودی

 .است AUD / USD این نمودار روزانه
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آوریل و کشیدن مکان  20در تاریخ  0.6955در اینجا با کلیک بر روی سووینگ کف در 

، سطوح فیبوناچی اصالحی را ژوئن 3در تاریخ  0.8264گ سقف در نما به سمت سووین

ترسیم می کنیم. نرم افزار به طور خودکار سطوح اصالحی را به شما نشان می دهد. 

%( و 23.6) 0.7955ید، سطوح اصالح فیبوناچی کنهمانطور که در نمودار مشاهده می

%( 76.4) 0.7263  %( و61.8) 0.7454( و 1%50.0) 0.7609%( و 38.2) 0.7764

 .بودند

از سقف اخیر اصالح کند، در یکی از  AUD / USD اکنون انتظارات این است که اگر

بک قیمت، در این سطوح اصالح فیبوناچی حمایت پیدا کند زیرا تریدرها با برگشت یا پول

                                                           

، اما توانسته جای خود را در ترسیم ها بعنوان یک سطح فیبو باز کند. نیست فیبوناچی نسبت یک اساسا ٪50.0 نسبت  1

 .اکنون، ببینیم که پس از شکل گیری سقف قیمتی چه اتفاقی افتاده است

 

https://irtrader.net/



این سطوح سفارش خرید وارد می کنند. با توجه به اینکه روند کلی صعودی است، تریدرها 

 .منتظر بازگشت روند هستند

 

 

 را خود نزولی روند بعدی هفته دو طی و است زده پولبک یک ٪23.6قیمت از سطح 

 حدود بعدا،. ببندد آن زیر نتوانسته اما است کرده تست را ٪38.2 سطح حتی. داد ادامه

 هم را قیمتی سقف سرانجام و است گرفته سر از را خود صعودی حرکت بازار ،ژوئیه 14

 در سودآور معامله یک فیبوناچی ٪38.2خرید در سطح  که است واضح. است شکسته

 !است بوده مدت بلند

 

 فیبوناچی در روند نزولی

توانیم از ابزار فیبوناچی اصالحی در روند نزولی استفاده کنیم. حال، ببینیم که چگونه می

 آورده شده است. EUR / USDساعته  4در زیر نمودار 
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سووینگ  ژانویه و 25در  1.4195را در  کنید، ما سووینگ سقفهمانطور که مشاهده می

%( 23.6) 1.3933فوریه دیدیم. سطوح اصالحی  1در  1.3854کف را چند روز بعد در 

%( 76.4) 1.4114%( و 61.8) 1.4064%( و 50.0) 1.4023%( و 38.2) 1.3983و 

هستند. انتظارات برای روند نزولی این است که اگر قیمت از این کف واکنش دهد، ممکن 

ت در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت روبرو شود زیرا معامله گرانی که می خواهند اس

های بهتری از روند نزولی بهره برند، ممکن است در آن نقاط سفارشات فروش با قیمت

ها در کمینند. بیایید نگاهی بیندازیم بعد آماده داشته باشند. به عبارت دیگر، فروشنده

 .چه رخ داده است
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بازار تالش داشته یک رالی قیمتی داشته باشد. قبل از اینکه سطح  !ای جان! زیبا نیست ؟

 در سفارشاتی اگر. است کرده گیر ٪38.2درصد را تست کند، کمی زیر سطح  50.0

 .کردید، در این معامله پیپ های خوبی را شکار می باشید داشته ٪50.0 یا ٪38.2 سطح

 

 جمع بندی

نمونه های واقعی از کاربرد فیبوناچی اصالحی در معامالت را دیدیم. در این دو مثال، 

های موقت خوبی ها یا مقاومتبینیم که قیمت در سطوح فیبوناچی اصالحی حمایتمی

کنند، این سطوح خود بوناچی استفاده میداشته است. به دلیل افراد زیادی که از ابزار فی

شوند. اگر تعداد کافی از فعاالن بازار معتقد به خود تبدیل به سطوح حمایت و مقاومت می

افتد و منتظر باشند باشند که یک اصالح در نزدیکی سطح فیبوناچی اصالحی اتفاق می
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های ن همه سفارشتا با رسیدن قیمت به آن سطح، موقعیتی را باز کنند، در اینصورت آ

 .توانند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار دهندپندینگ می

ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که قیمت همیشه به این سطوح نکته

مندی نگاه کرد، یا به گفته واکنش نخواهد داد. باید به آنها به عنوان مناطق ابراز عالقه

 داشته خاطر به. گفت خواهیم بیشتر باره این در بعداً ید.آنها را نام "مناطق مرگبار"برخی 

 معامله بودند، سادگی همین به آنها اگر. نیست ساده همیشه فیبوناچی از استفاده باشید

 هم بازارها و چیدندمی اصالحی فیبوناچی سطوح در را خود سفارشات همیشه گران

در درس بعدی، به شما  .مبودی پولدار و خوش و خوب همگی. گرفتندمی روند همیشه

 .افتدنشان خواهیم داد که در صورت عمل نکردن سطوح فیبوناچی اصالحی چه اتفاقی می

 

 فیبوناچی اکستنشن

 فیبوناچی اندیکاتور فیبوناچی، کاربردهای متعددی داشته و بهتر است مقاالت

اید(. از اکستنشن فیبو را نیز مطالعه کنید )البته اگر قبال این کار را نکرده اکستنشن

قاله، کامل و به همراه آموزش عموما برای تعیین حد سود استفاده شده که در این م

 .تصویری توضیح داده شده است
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