
 ترکیب فیبوناچی اصالحی با شمع های ژاپنی

 

 

، حال می دانید که می توانید ابزار فیبوناچی اصالحی را اگر سر کالس توجه کرده باشید

با سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند ترکیب کرده و یک استراتژی معامالتی ساده 

ا دروس هنوز تمام نشده و تازه نوبت به کندل های شمعی اما بسیار مفید ایجاد کنید. ام

 .رسیده است

در این جلسه، می خواهیم به شما یاد دهیم که چگونه ابزار فیبوناچی اصالحی را با دانش 

خود از الگوهای شمعی ژاپنی که در گذشته یاد گرفتید، ترکیب کنید. هنگام ترکیب ابزار 

اپنی ، در واقع ما بدنبال کندل های خسته می فیبوناچی اصالحی با الگوهای شمعی ژ

 .گردیم

اگر می توانید تشخیص دهید کجا فشار خرید یا فروش به اتمام رسیده است، می تواند 

سرنخی داشته باشید از اینکه چه زمانی و کجا قیمت می تواند مجدد روند بگیرد. ما در 
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 "فیبو های کندل" ختصاریا به ا "فیبوناچی های کندل" اینجا دوست داریم آنها را

 .، نه؟ بیایید نگاهی به مثالی بیندازیم تا موضوع روشن تر شودبنامیم. مختصر و مفید

 .آورده شده است EUR / USD ساعته 1در زیر نمودار 

 

 

، اما به نظر می هفته گذشته روند نزولی داشته استبه نظر می رسد این جفت ارز در 

رسد که حرکت کمی متوقف شده است. آیا فرصتی برای سواری گرفتن از روند نزولی 

ا شروع وجود خواهد داشت؟ وقت آن است که از ابزار فیبوناچی اصالحی استفاده و کار ر

 !کنید

مارس سووینگ سقف خود را روی  3، ما در طور که در نمودار مشاهده می کنیدهمان

است. از آنجایی که جمعه  1.2523مارس سووینگ کف در  6تنظیم کرده و در  1.3364

است، شما تصمیم دارید ریلکس باشید و روز استراحت خود را سپری کنید و پس از 

 .یالت تصمیم بگیرید چه زمانی وارد شویدمشاهده نمودارها پس از تعط
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 EUR / USD ، می بینید کهتی نمودارهای خود را باز می کنیدچند روز بعد وق اوه!

 کمی ٪50.0نسبت به قیمت بسته شدن جمعه بسیار باالتر رفته است. گرچه سطح فیبو 

 گیرید می تصمیم. اند برده باالتر را ارز جفت خریداران نهایت در اما ،است کرده عمل

 .خیر یا کند می عمل ٪61.8 فیبو سطح آیا ببینید و کنید صبر

، ممکن روند صعودی بوده! چه کسی می داند، آخرین کندل شدیدا حاکی از به هر حال

 !است همینطور باال و باالتر رود
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درصد اصالح فیبوناچی باال  61.8طح ، نگاه می کنید؟ یک دوجی قد دراز در سخوب

، می دانید که این کندل س الگوهای شمعی توجه کرده باشیدزده! اگر به درسهای کال

است. آیا فشار خرید کاهش یافته است؟ آیا مقاومت در سطح  "کندل خسته"یک 

 فیبوناچی اصالحی عمل کرده است؟

فیبو بوده است. آیا وقت فروش  شاید. چشم سایر معامله گران نیز احتماالً به آن سطح

دلیل مدیریت ریسک بسیار گرفتن است؟ هرگز نمی توانید با قطعیت بدانید )به همین 

 !، اما احتمال تغییر روند زیاد به نظر می رسدمهم است(
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د کسب ، می توانستید جدا سواز تشکیل آن دوجی فروش می گرفتیداگر بالفاصله بعد 

، پیش از اینکه قیمت بریزد، کمی متوقف شده است. نگاهی کنید. درست بعد از آن دوجی

ریداران واقعاً بسیار خسته د! به نظر می رسد که خبه همه آن کندل های قرمز بیندازی

، که به فروشندگان اجازه دادند دوباره وارد بازار شوند و کنترل اوضاع را به دست بودند

 .بگیرند

پیپ بود! می توانست  500، قیمت تا کف نوسان ریخته است. حرکتی حدود سرانجام

گشتن می تواند واقعاً مفید باشد،  "کندل های فیبو"معامله سال شما لقب گیرد! دنبال 

زیرا می تواند نشان دهد که آیا سطح فیبوناچی اصالحی عمل می کند یا خیر. اگر به نظر 

، احتمال این وجود دارد که سایر معامله قیمت در سطح فیبو گیر داشته است می رسد که

 .گران سفارشاتی را در این سطح ثبت کرده باشند

یشتری است که نشان می دهد مقاومت یا حمایت واقعا در این قیمت این به منزله تأیید ب

وجود دارد. نکته خوب دیگر در مورد کندل های فیبو این است که شما نیازی به گذاشتن 
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سفارش محدود در سطح فیبو ندارید. ممکن است نگرانی هایی داشته باشید که آیا 

نگاه می کنیم و نه  "یک منطقه" ، چراکه ما بهمی کند یا خیرایت یا مقاومت عمل حم

لزوماً سطح خاصی. اینجا است که می توانید از دانش خود در مورد آرایش کندل ها 

 .استفاده کنید

شما می توانید منتظر بمانید تا کندل فیبو درست زیر یا باالتر از سطح فیبوناچی اصالحی 

ب است یا خیر. اگر شکل بگیرد تا تأیید بیشتری بدهد که ایا گذاشتن آن سفارش خو

یک کندل فیبو تشکیل شود، می توانید در قیمت بازار وارد معامله شوید و دیگر نیازی 

به گذاشتن سفارش پندینگ نیست. زیرا اکنون تأیید بیشتری دارید که آن سطح احتماال 

 .عمل می کند
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