
 
________________________________________________ 

١ 

 
Fibonacci 

The Most Powerful Indictor 
 فيبوناچي

  قدرتمندترين ابزار تعقيب روند
  
 

 
 

  مترجم علی حسينی
com.fxpars@Support  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
________________________________________________ 

٢ 

ررسي در بين تمام ابزارهايي آه تا بحال استفاده آرده ام، ابزار مورد عالقه ام براي تحليل، ب
اين روش بررسي، آنچنان پيچيده و گسترده است آه من حتي نمي . درصدهاي فيبوناچي است

در عوض مي خواهم به شما نشان دهم آه . توانم وانمود آنم آه در اين زمينه حرفه اي هستم
  .دانش محدود خود را چگونه در تريد آردن مورد استفاده قرار مي دهم

  
و از بحث در مورد نسبتهاي فرعي، .  اصلي فيبوناچي مي پردازيمدر اين مبحث تنها به سه نسبت

  .بيضويها، آمانها، باندها و محور زمان صرفنظر مي آنيم
  

 متولد ١١٧٠لئوناردو فيبوناچي در سال . در ابتدا آمي در باره ي تاريخچه اين ابزار توضيح ميدهم
رياضيدان برجسته و آاشف چيزي وي يك . پدر او از مقامات شهر و همينطور  يك تاجر بود. شد

  .است آه ما امروزه به عنوان سري اعداد فيبوناچي مي شناسيم
  

را نوشت آه در ) آتاب حساب  ( Liber Abacciپس از مراجعت از سفرش به مصر، فيبوناچي آتاب 
  .آن عالوه بر مطالب ديگر، به دنباله اي از اعداد اشاره شده بود

 ١ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ۵ ، ٨ ، ١٣ ، ٢١ ، ٣۴  ،۵۵ ، ٨٩. . . تا بينهايت 
  ٣+۵=٨مثًال . اگر يكي از اعداد دنباله را به عدد ماقبل آن اضافه آنيد، عدد بعدي به دست مي آيد

  
بعد از چند عدد نخست دنباله، اگر هريك از اعداد دنباله را به عدد بعدي آن تقسيم آنيد عدد 

هر چه در دنباله جلوتر برويد،   . ۶١٨/٠مي شود  ، ۵۵ تقسيم بر ٣۴مثال . بدست مي آيد۶١٨/٠
  . بيشتر نزديك مي شويدعدد فيبه 
  

، به عدد    ) نسبت عدد بزرگ به عدد آوچك ( چنانچه نسبت بين اعداد يك در ميان را بدست آوريد 
  و من در توضيحاتم تا اينجا پيش مي ٣٨٢/٠ ، مي شود ٨٩ تقسيم بر ٣۴مثًال .  مي رسيد٣٨٢/٠
تمام چيزي آه بايد بدانيد . به عنوان يك تريدر، نيازي به دانستن هيچكدام از اينها نداريد. روم

اگر چنين است، همه ي اين . اينست آه آيا نرم افزار نمودارهاي شما، قابليت فيبوناچي را دارد
  .محاسبات را برايتان انجام مي دهد

  
آافيست بدانيد .  هستند۶١٨/٠ و ۵٠٠/٠ ، ٣٨٢/٠نسبتهاي فيبوناچي آه ما بكار مي بريم، 

  .چگونه از آنها در معامالت روزانه ي خود استفاده آنيد
 

 پايين ترين نقطه ي اخير در يك روند A را بطوريكه نقطه ي  B و Aدر يك روند، فاصله ي بين نقاط 
  .صعودي يا باالترين نقطه ي اخير در يك روند نزولي باشد
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،  B است و نقطه ٠٩/١١٩،   Aنقطه ي .  را مي بينيدJPY/USDر مثال پايين نمودار روزانه د
 ١٣/١٢١، % ٥٠ريتريس . مي رسيد٦١/١٢١را محاسبه آنيد، به % ٢/٣٨اگر ريتريس  . ١٦/١٢٣

اختالف ميان .  مي باشد٦٤/١٢٠، % ٨/٦١ است و ريتريس ٤/١٢٠، % ٨/٦١است و ريتريس       
 را بدست ٥٥/١ را حساب آنيد، ٠٧/٤عدد % ٢/٣٨اگر   .  مي باشد٠٧/٤ ، ١٦/١٢٣ و ٠٦/١١٩

 ٦١/١٢١آه % ٢/٣٨آم آنيد، به ريتريس  ) Bنقطه  (١٦/١٢٣ را از     ٥٥/١حال اگر . مي آوريد
  .به همين ترتيب مي توانيد بقيه ي سطوح ريتريس را هم محاسبه آنيد. است، مي رسيد

  

  
  

،            B و نقطه ي ٠٨/٩١٦/٧،  Aدر مثال بعدي آه نمودار يك دقيقه اي داوجونز است، نقطه ي 
،    % ٥٠س  ، ريتري٣٦/٧٨٩٢% ٢/٣٨اگر حساب آنيد، مي بينيد ريتريس .  مي باشد٧٠/٨٧٧/٧
 و         ٠٨/٩١٦/٧بعنوان مثال اختالف بين .  مي باشد٤٢/٧٩٠١، % ٨/٦١ و ريتريس ٨٩/٧٨٩٦
 به ٧٢/٢٣حال با اضافه آردن  . ٧٢/٢٣آن برابر است با % ٨/٦١ است، آه ٣٨/٣٨ ، ٧٠/٧٨٧٧
تنها تفاوت . مي رسيد% ٨/٦١ يعني ريتريس ٤٢/٧٩٠١ است، به B آه همان نقطه ي ٧٠/٨٧٧/٧

 آم مي آنيد، ولي Bروند صعودي و نزولي آنست آه در روند صعودي عدد بدست آمده را از نقطه 
  . اضافه مي آنيدBدر روند نزولي، آن را به 
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 چطور اين همه اطالعات را استفاده آنيم؟ حتمًا تعجب مي آنيد وقتي ببينيد سطوح خوب، حاال
مقاومت و ساپورت يك سهم يا يك ارز چقدر بر سطوح بدست آمده از محاسبه درصدهاي يبوناچي 

فكر مي آنم اين قضيه به اين خاطر است آه بسياري از تريدرها، اين تكنيك را در . منطبق است
تفاده مي آنند آه اين خود نوعي پيشگويِي خودبرآورده است و بدليل طبيعت تحليلهايشان اس

  .بازار، قيمت با اين اآثريت همراه مي شود
  

به محض اينكه مي . براي استفاده از اين تكنيك، من ابتدا يك روند را در بازار تشخيص مي دهم
وارد % ٢/٣٨ سپس در .بينم قرار است بازار ريتريس آند، سطوح ريتريس را محاسبه مي آنم

  .قرار مي دهم% ٨/٦١شده و حد ضرر را پشت 
  

زياد است و ريسك بزرگي محسوب % ٨/٦١و % ٢/٣٨در صورتي آه حس آنم اختالف بين سطوح 
مي شود، يك تايم فريم پايينتر رفته و همين تكنيك را مجددًا بكار مي برم ولي حد ضرر تنگ تري را 

  .در نظر مي گيرم
  

به شما نشان خواهم داد آه چطور نقطه خروج را با استفاده از فيبوناچي بدست در درس بعدي 
به اين ترتيب شما يك نقطه ي ورود منطقي، يك نقطه ي  منطقي براي گذاشتن حد ضرر . بياوريد

  .و يك نقطه ي خروج منطقي خواهيد داشت
 


