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 مقدمه اي بر اعداد فيبوناچي
 : به شرح زير است سري اعداد فيبوناچي

 ...و144و89و55و34و21و13و8و5و3و2و1و1
 :مثال . اين اعداد به سادگي با جمع نمودن دو عدد قبلي به دست مي آيند

3+5=8 
5+8=13 
8+13=21 

در فاركس نسبتهاي فيبوناچي به طور وسيعي براي محاسبه اهداف قيمتي خروج از معامله 
اين تراز هاي فيبوناچي بدليل اينكه توسط . ي گيرنديا ورود به معامله مورد استفاده قرار م

همين . قشر وسيعي از معامله گران حرفه اي مورد استفاده قرار مي گيرند، معتبر هستند
 .توجه عمومي به اين ترازها در نهايت قيمت را به اين تراز ها هدايت مي كند

 .ببينيم اين نسبتها چگونه محاسبه مي شوند
 :متوالي را در نظر بگيريدچهار عدد فيبوناچي 

 55و34و21و13مثال 
 .با تقسيم يك عدد به ساير اعداد اين نسبتها به دست مي آيند

13/21=0.618       61.8% 
34/55=0.618       61.8%  

 
34/21=1.618     161.8% 
55/34=1.618     161.8% 

 
21/55=0.382       38.2%  
13/34=0.382       38.2% 

 
 :   آنها و ريشه دوم
 0,786 برابر است با 0,681ريشه دوم 
 1,27 برابر است با 1,618ريشه دوم 

 
 :نسبتهاي فيبوناچي اصلي در فاركس عبارتند از 

0,382 38.2% 
0.5          50% 
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0.618       61.8% 
0.786       78.6% 

 .نيز توسط برخي نرم افزار ها و بروكر ها استفاده مي شود% 76,4البته 
1,27 127% 

1,618 161.8% 
2,618 261.8% 

 
 

 معامله بر اساس تراز هاي فيبوناچي
 :مقدمه 

معامالت مي تواند . تراز هاي فيبوناچي ابزار بسيار قدرتمندي در معامالت فاركس است
فقط بر اساس اين تراز ها و يا بر اساس تركيبي از اين تراز ها با روش هاي ديگري مثل 

در اين كتاب سيگنال هاي تاييدي .  شودنمودار هاي شمعي، انديكاتور ها و پترن ها انجام
 .براي ورود و خروج از معمالت بر اساس اين نسبتها بررسي خواهد گرديد

، ستاره (Bullish engulfing)خريد براساس نمودار هاي شمعي فراگيري صعودي
، كف دوبل و سه گانه و شكست حداكثر قيمت يك ميله دروني و (Morning star)صبح

 .عكوس آن انجام مي گيردفروش در موارد م
 . متدولوژي معامالت بر اساس مثالهاي واقعي از چارت ها تشريح خواهد گرديد

 . دقيقه تا هفتگي مورد استفاده قرار گيرند5اين روشها مي توانند در هر قالب زماني از 
 براي قرار دادن ترازهاي فيبوناچي در چارت ابتدا بايد مقادير حداكثر و حداقل مهم چارت

اين امر ممكن است نيازمند برگشت به عقب به مدت چند روز يا حتي چند هفته . را بيابيم
برخي از معامله گران اين ترازها را روي قالب هاي زماني مختلفي تا هفتگي و ماهانه . باشد

 ترازهاي همگرائي. قرار مي دهند كه اين ترازها مي تواند بازار را تحت تاثير قرار دهد
. ي تواند با قرار دادن ترازهاي فيبوناچي در قالب هاي زماني مختلف ، پديد آيدفيبوناچي م

 همگرائيهمچنين .  پديد مي آيد، اين ترازها مي توانند مهمتر قلمداد شوندهمگرائيوقتي 
 .ترازهاي فيبوناچي با ترازهاي حمايت و مقاومت و خطوط روند نيز مهم است
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 : ترازهاي  فيبوناچي بازگشتي 
 :ترازهاي اصلي عبارتند از. معامالت بازگشتي كم خطر تر از معامله بر اساس شكست هستند

38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% (76.4%) 
 

 نمي .بازار به طور معمول پس از هر حركت قوي و قبل از ادامه حركت، بازگشت مي كند
 ممكن است قيمت در مثال. توان گفت كه بازار همواره دقيقا به اين تراز ها برخورد مي كند

نيز براي برگشت بسيار % 76,4و % 61,8تراز هاي . برگردد% 61,8و % 50نقطه اي بين 
بهترين راه صبر . اين تزار ها را در قالب هاي زماني مختلف پيگيري كنيد. متداول هستند

.  قبل از ورود به معامله استCكردن تا حصول تاييد برگشت روند در نزديكترين نقطه به 
قسمت مشكل معامله بر اساس ترازهاي فيبوناچي اين است كه دريابيم كدام يك از اين تراز 

 .ها منجر به برگشت مي شوند
 

 
 برسـد و بـه      B بـه نقطـه حـداكثر        Aبراي تصميم به خريد ابتدا بايد قيمت از نقطه حداقل           

يگر مـي تـوان    و شروع يك صعود د Cبا تغيير جهت قيمت در نقطه .  بازگشت كندCنقطه 
. معكوس همين حالت نيز براي اقدام بـه فـروش صـادق خواهـد بـود               . اقدام به خريد نمود   

ـ نقاط حداكثر يا حداقل بين روز، يك روزه، دو روزه و سه تـا                نج روزه نيـز داراي اهميـت       پ
 .خاصي هستند

 الگوهاي شمعي وقتي در نزديكي تراز هاي فيبوناچي و ساير تـراز هـاي حمايـت و مقاومـت                   
نمودار هاي شمعي همچنـين بـراي هشـدار در          . شكل بگيرند، بسيار قابل اطمينان تر هستند      

 .مورد پايان بازگشت بسيار موثرند
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و انبسـاطي  % 61,8كف و سقف دوبل نيز معمـوال در تـراز هـاي فيبونـاچي نظيـر بازگشـتي             
 .تشكيل مي شوند% 127

 
 :ه مي فرمائيد را در شكل زير مالحظCنمونه اي از يك فروش در نقطه 

 

 
 : استCشكل بعد نيز مثالي از خريد بر اساس تراز هاي فيبوناچي در نقطه 
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 :فيبوناچي انبساطي تراز هاي 
 بر اساس فيبوناچي انبساطي و محاسبات مبتني بـر          D هدف قيمتي    Cپس از خريد در نقطه      

ول زيـر ارائـه     اين محاسـبات در شـكل و جـد        .  ، تعيين مي شود    Bافزايش قيمت از نقطه  تا       
 .گرديده است

 

 

اكثر نرم افزار هاي تحليل تكنيكي ابزار مناسب براي ايـن محاسـبات را ارائـه مـي نماينـد و                     
 .نيازي به محاسبه اين تراز ها نيست

ولي بعضـي مواقـع     . ادامه مي يابد  % 161,8انجام شود، معموال  تا      % 61,8اگر برگشت از تراز     
 .نيز وارد بازي مي شوند% 261,8و % 200و % 100تراز هاي 

 بر اساس تراز هـاي فيبونـاچي        C و ورود نزديك نقطه      1234 يا   ABCDبا استفاده از الگوي     
 بر اساس تراز هـاي فيبونـاچي انبسـاطي سـودهاي  هنگفتـي       Dبازگشتي و خروج در نقطه 

 .كسب مي شود
 كـه ببينـيم آيـا       بهترين راه براي تشخيص اينكه يك حركت بازگشت است يا خير ، اين اسـت              

قيمت در جهت روند اصلي حركت مي كند؟ اگر قيمت در جهت عكس روند اصلي حركـت                 
. باشـيم % 78,6و  % 61,8و  % 50و  % 38,2مي كرد بايد منتظر برگشت در تراز هاي فيبوناچي          

ــت         ــه حرك ــل از ادام ــا و قب ــراز ه ــن ت ــك از اي ــر ي ــوالي ه ــت در ح ــع قيم ــي مواق بعض
 يبنابراين بسيار مهم است كه منتظر سيگنال تاييد       . شد خواهد   (consolidate)فشرده

 .قبل از ورود در جهت معكوس باشيم
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يك حركت نزولي     A از نقطه    GBP/USD. چارت زير اين موارد را به نمايش گذاشته است        
. ، قيمت فشرده شده اسـت     Bفيبوناچي بازگشتي، نقطه    % 38,2در تراز   . را آغاز نموده است   

بنـابراين قيمـت بـه بـه        .  اين تراز هيچ سيگنال برگشتي وجـود نـدارد         ولي توجه كنيد كه در    
در اين تراز يك الگوي شـمعي برگشـتي         . فيبوناچي ادامه داده است   % 61,8نزول خود تا تراز     

بوجـود آمـده و   (support line) همراه با يـك خـط حمايـت    (Morning Star)ستاره صبح 
 . سيگنال برگشت را صادر نموده است

 
 

 ي تراز هاي فيبوناچي همگرائ
سعي كنيد تراز هاي فيبوناچي بازگشتي يا انبساطي را با بـر اسـاس چنـد حـداقل و حـداكثر                     

ايـن ترازهـا    . در نتيجه تراز هائي منطبق يا نزديك به هم خواهيد يافت          . مختلف رسم نمائيد  
 .داراي احتمال قوي تري براي برگشت قيمت خواهند بود

شود كه دو يا چند تراز فيبوناچي بـر هـم منطبـق يـا بسـيار بـه                   همگرائي به حالتي گفته مي      
 .يكديگر نزديك شوند

مربوط به يك حداكثر    % 38,2براي مثال يك همگرائي فيبوناچي وقتي پديد مي آيد كه تراز            
همچنـين  . حداكثري ديگر بر هم منطبق يا بسيار به يكـديگر نزديـك شـوند             % 61,8يا  % 50و  
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ي انبساطي با  تراز فيبوناچي بازگشتي ديگـري همگـرا شـوند و              ممكن است يك تراز فيبوناچ    
 .يك تراز قوي پديد آورند

 
در نمودار فوق دو فيبوناچي بازگشتي با حداقل متفاوت و حداكثر هاي مشترك رسم شـده             

 :سه منطقه همگرائي تراز هاي فيبوناچي در شكل مشاهده مي شود. است
A – اندهمگرا شده % 32,8و % 61,8 يك تراز. 
B – همگرا شده اند% 23,6و % 38,2 يك تراز. 

C – همگرائي پيدا كرده اند% 100و % 61,8 يك تراز. 
 

  سال سابقه15بروكر رگوله سوئيسي با بيش از  
 4 در بازار هاي مالي و پلتفرم قوي و آشناي متاتريدر

 fxstreet.comمعرفي شده توسط 
  !!EUR/USD پيپ اسپرد روي 2فقط با 

  FOREX ورود شما به بازار هاي الكترونيك جهاني پنجره
  1:200 تا 1:1لوريج  دالر و 5000با سرمايه حداقل 

 ويژه كشور هاي اسالمي) سواپ(داراي حساب بدون بهره 
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 :مثال يك  ، مثال هاي معامالتي
 . زير را مشاهده فرمائيدGBP/USDنيم ساعته چارت 

 
 بـر اسـاس     C مشاهده مي شود كـه در نقطـه          ABCDدر نمودار فوق يك الگوي كالسيك        

 .  وارد بازار شده ايمmorning starفيبوناچي و الگوي شمعي ستاره صبح % 76,4تراز 
متـداول  % 76,4در اين جفـت ارز      % ( 61,8فيبو ناچي تشكيل شده نه      % 76,4 در تراز    Cنقطه  
 وجـود آمـده ولـي    ولي بدليل انتظار براي تشكيل ستاره صبح كمي تاخير در ورود به ) است

 .انبساطي پديدار گرديده است% 161,8قابليت خريد مناسبي براي كسب سود در تراز  
 تشكيل يك كـف دوبـل داده        E در عين حال با نقطه       Cهمچنين توجه داشته باشيد كه نقطه       

 . نقطه حداقلي باالتري استAاست و نسبت به نقطه 

 ايط مختلف معامالتيشناخته شده در ايران با عملكرد مناسب در شر 
 افتتاح حساب در يك روز و سريعترين پشتيباني و پرداخت وجه

 از طريق بانك ، كارت ويزا و ايگولد
 1:500 تا 1:1 و  لوريج 4پلتفورم متاتريدر  !! EUR/USD پيپ اسپرد روي 2فقط با 

FOREX, CFD, Gold &silver دالر100 با سرمايه حداقل  
  دالر3000 رايگان به دارندگان حساب بيش از VISA Electronارائه كارت 

  ارائه حساب بدون بهره شبانه اسالمي
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 :مثال دو 

 
در اين چـارت دو مثـال معـامالتي    .  فوق را مشاهده فرمائيدGBP/USDچهار ساعته  چارت  

 :وجود دارد
پس از مشاهده الگوي شمعي انگولفينگ صعودي با هـدف          ) مشكي (Bورود در نقطه     -1

  . B به Aحركت قيمت از % 61,8از فيبوناچي بازگشتي خروج در تر
حركـت  %  61,8بازگشـتي    در تـراز  C بـا نقطـه ورود در نقطـه          ABCDيك الگـوي     -2

اين نقطه ورود با تشكيل كف دوبـل و الگـوي شـمعي             ) . آبي رنگ  (B به   Aقيمت از   
% 161,8خروج از اين معامله در تـراز        .  تاييد مي شود   Cانگولفينگ صعودي در نقطه     

هـر دو نقطـه خـروج       .  انجام مي شود   Eدر نقطه   % 261,8 و يا    Dانبساطي در نقطه    
به همگرائـي تـراز هـاي فيبونـاچي در          . پايان خوبي را براي اين معامله رقم مي زنند        

 . دقت كنيدEنقطه 

ايـن  .  يك سقف دوبـل تشـكيل مـي دهـد          A با نقطه    Dهمچنين توجه كنيد كه نقطه      
قابليـت اطمينـان معاملـه را افـزايش         % 161,8ز فيبونـاچي    تقارن بين سقف دوبـل و تـرا       

 .ميدهد
  :مثال سه 

 . زير را مشاهده فرمائيدGBP/USDچهار ساعته چارت 
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 را مي بينـيم كـه يـك معاملـه بلنـد مـدت را بـا ورود در تـراز                      ABCDبار ديگر يك الگوي     
 higher lowبزرگتر را نشان مي دهد اين ورود با الگوي حداقل % 61,8فيبوناچي بازگشتي  
 .نيز تاييد شده است

 ، B بـه  Aحركـت از نقطـه   % 161,8 خروج از معامله در تراز فيبوناچي انبساطي       Dدر نقطه   
 .شكل مي گيرد

 1991بانك سرمايه گذاري تاييد شده سوئيسي با سابقه از سال  
  ارائه كننده اقالم معامالتي بسيار متنوع

 Forex, CFD, stock, option, futures, bond, commodity,  
  بازار مالي از استراليا تا آمريكا 21با پوشش 

 و قابليت اطمينان يك بانك سوئيسي با حداقل ريسك غير معامالتي 
 بدليل سابقه، اعتبار و كشور بي طرف محل استقرار اين بانك

 ! همه چيز از همه جا را با اين بانك معامله كنيد
 امله به دلخواهبا قابليت تنظيم ححجم مع

 اخبار كامل لحظه اي، دستورات شرطي و مزاياي متعدد ديگر
در صورت تمايل به افتتاح حساب با اين بانك و استفاده از خدمات ويژه رايگان 

 .متافاركس با ما تماس حاصل فرمائيد
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 :مثال چهار 
 . زير را مالحظه فرمائيدGBP/USDچهار ساعته چارت 

 
 اسـت كـه در تـراز        C در نقطـه     Rejection الگوي شـمعي نزولـي       نقطه ورود در اين مثال    

توجه كنيـد كـه قيمـت    .  شكل گرفته استB تا  Aحركت نزولي از % 50قيبوناچي بازگشتي 
 .در اين نقطه چگونه وازده شده است

 B تـا    Aفيبوناچي انبساطي حركت نزولـي      % 161,8 يعني تراز    Dاولين قيمت هدف در نقطه      
% 200از اين تراز، شكل مي گيرد و هدف يعدي تراز فيبوناچي انبسـاطي          و با اندكي برگشت     

 .است

 
 عملكرد مناسب در شرايط مختلف معامالتي با شناخته شده در ايران

 افتتاح حساب در يك روز و سريعترين پشتيباني و پرداخت وجه
 از طريق بانك ، كارت ويزا و ايگولد

 1:500 تا 1:1 و  لوريج 4فورم متاتريدر پلت !! EUR/USD پيپ اسپرد روي 2فقط با 
FOREX, CFD, Gold &silver دالر100 با سرمايه حداقل  

  دالر100000ارائه ضمانتامه بانكي براي حساب هاي بيش از 
  دالر3000به دارندگان حساب بيش از   رايگانVISA Electronارائه كارت 

  ارائه حساب بدون بهره شبانه اسالمي
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 :مثال پنج 
 . زير را مالحظه فرمائيدEUR/JPYنيم ساعته رت چا

 
 

توجه كنيد كه چگونـه ايـن جفـت         . اين مثال معامله اي در چارت نيم ساعته را نشان مي دهد           
ايـن  . فيبونـاچي بازگشـته اسـت     % 50 يا تراز    Cارز قبل از ادامه حركت نزولي خود  به نقطه           

 به اميد برگشت رونـد  Bدر نقطه  براي معامله گري كه    "دام صعودي "حالت مي تواند يك     
پيگيـري حركـت قيمـت در نزديكـي تـراز هـاي             . نزولي وارد شده است نيـز ناميـده شـود         

از آنجا كه روند اصلي نزولي است، يك معامله گر خوب بايـد در              . فيبوناچي بسيار مهم است   
 مترصد برگشت قيمت باشد و در صورت وقوع چنـين حـالتي، وارد معاملـه                Cحوالي نقطه   

 .روش شودف
% 161,8 در حـوالي تـراز       Cمالحظه كنيد كه حركت نزولي قوي شكل گرفته پـس از نقطـه              

چنين تـرازي نقطـه اي اسـت كـه بسـياري از معاملـه              . فيبوناچي انبساطي متوقف شده است    
گران اقدام به بستن معامالت خود براي گرفتن سود مي كنند كه موجـب برگشـت قيمـت                  

 .مي شود
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 :مثال شش 
 . زير را مالحظه فرمائيدGBP/USDنيم ساعته چارت 

 
 

 ،  B تـا    Aصـعود از    % 76,4 در اين مثال قيمـت تـا تـراز           .اين مثال نيز مشابه مثال قبلي است      
 با تشكيل يك الگوي شمعي ستاره صبح ، موقعيت مناسـبي            Cدر نقطه   . بازگشت نموده است  

 .براي ورود به معامله خريد فراهم آمده است

 Northfinance متافاركس براي افتتاح حساب با خدمات رايگان
 امكان ثبت نام مستقيم حساب بدون سواپ از سايت متافاركس

 ترجمه و ارسال مدارك شما
 راهنمائي در مورد ارسال و دريافت وجه از طرق مختلف

  دالر 250ارسال هديه آموزشي براي حساب هاي باالي 
  و ارسال ايبوك رايگانراهنمائي در مورد منابع آموزشي مورد نياز

 شارژ حساب به صورت مستقيم بدون هيچگونه كارمزد در يك روز
 دريافت وجه از بروكر با كمترين هزينه در يك روز

 4راهنمائي در مورد كار با نرم افزار متاتريدر 

com.forex-support@meta 
09121342654 
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 :فت مثال ه
 . زير را مالحظه فرمائيدGBP/USDيك ساعته چارت 

 
در اين مثال مشاهده مي كنيم كه چگونه يك معامله سودآور با تشكيل سقف دوبل و الگـوي              

 . فيبوناچي شكل گرفته است% 61,8 با هدف قيمت در تراز Bدر نقطه شمعي ستاره غروب 
 انجـام   Cعامله خريدي كـه در نقطـه         م .را نشان مي دهد   % 61,8اين نمودار اثر بخشي تراز      

ورود بـه معاملـه بـا مشـاهده الگـوي شـمعي             . شده است، يك معامله بسيار سود آور است       
 .ستاره صبح و همچنين همگرائي تراز فيبوناچي با يك خط حمايت قوي تاييد شده است

به فشردگي قيمت در حركت نزولي      . نقطه خروج در نمودار بعددي نشان داده شده است        
 .توجه فرمائيد% 50 در حوالي تراز فيبوناچي C به B نقطه از

 را مجددا و قبل از حركت نزولي لمـس          Bهمچنين توجه كنيد كه چگونه  پوند قيمت نقطه          
ايـن لمـس مجـدد يـك        . نموده و يك سقف دوبل همراه با ستاره غروب تشكيل داده اسـت            

ات در بـازار مشـاهده مـي    قيمت حداقل يا حداكثر و تشكيل يك كف يا سقف دوبل  بـه كـر           
 .شود
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 :مثال هشت 
 . زير را مالحظه فرمائيدGBP/USDيك ساعته چارت 

 
 

شكل فوق نيز مشابه شكل مثال هفت است كه كاربرد ترازهاي فيبوناچي انبساطي را نمايش               
 . : با چند هدف قيمتي زير شكل مي گيردC يك معامله خريد سود آور در نقطه .مي دهد

 Dدر نقطه % 161,8 •

 Eدر نقطه % 200 •

 Fدر نقطه % 261,8و حتي  •

تراز هاي فيبوناچي در هر قالب زماني مي توانند به كار گرفته شوند و مفهوم آنها همواره                 
بنابراين اين ترازها مي توانند در معامالت بلند مدت تا معـامالت كوتـاه مـدت     . يكسان است 

 .در بين روز مورد استفاده قرار گيرند
در . ده هاي فشردگي قيمت در حوالي تراز هاي اصـلي فيبونـاچي توجـه فرمائيـد               به محدو 

توجـه  . فيبونـاچي مشـاهده مـي شـود       % 161,8شكل فوق يك فشردگي درست قبل از تراز         
داشته باشيد كه نرم افزار ها  و منابع مختلف داده هاي قيمت ممكن است باعث شوند كـه                   

 .تراز هاي فيبوناچي متفاوتي پديد آيد
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 :مثال نه 
 . زير را مالحظه فرمائيدGBP/USDچهار ساعته چارت 

 
مجددا مشاهده مي كنيم كه معامله گـر بايـد          .  توجه فرمائيد  Bبا بازگشت شديد در نقطه      

  Aدر اين مثال اگر معامله گري كه در نقطـه  . در نزديكي تراز هاي فيبوناچي هوشيار باشد
باشـد، بـا مشـاهده الگـوي      %76,4يدن به تـراز  وارد معامله خريد شده است در انتظار رس

 بايد معامله خود را با سود ببندد و ارزيـابي مجـددي از              Bشمعاي انگلفينگ نزولي در نقطه      
 .بازار انجام دهد

 

 1991بانك سرمايه گذاري تاييد شده سوئيسي با سابقه از سال  
  ارائه كننده اقالم معامالتي بسيار متنوع

 Forex, CFD, stock, option, futures, bond, commodity,  
  بازار مالي از استراليا تا آمريكا 22با پوشش 

 و قابليت اطمينان يك بانك سوئيسي
 ! همه چيز از همه جا را با اين بانك معامله كنيد
 با قابليت تنظيم ححجم معامله به دلخواه
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  :10مثال 
 .د زير را مالحظه فرمائيEUR/USDپانزده دقيقه  چارت 

 
ابتـدا يـك الگـوي    . شكل فوق قدرت تـراز هـاي فيبونـاچي را در معـامالت نشـان مـي دهـد          

سپس قيمت تـا    . فيبوناچي مشاهده مي كنيم   % 61,8 در تراز    C را با نقطه     ABCDاستاندارد  
.  نيز هست نزول نموده است     B كه برابر با     Dصعود كرده و به نقطه      % 127,2تراز انبساطي   

 F صعود كرده و با نزول مجدد بـه نقطـه            Eدر نقطه   % 161,8بساطي  سپس قيمت تا تراز ان    
 در نقطـه   %200پس از آن قيمت تـا تـراز   .  را مجددا لمس نموده استB و Dقيمت نقاط 

G                   افزايش يافته و براي يك روز در همين حوالي فشرده شده است و در مرحله بعد تا قبل 
 .تفيبوناچي افزايش پيدا كرده اس% 261,8از تراز 

 عملكرد مناسب در شرايط مختلف معامالتي با شناخته شده در ايران 
 افتتاح حساب در يك روز و سريعترين پشتيباني و پرداخت وجه

 از طريق بانك ، كارت ويزا و ايگولد
 1:500 تا 1:1 و  لوريج 4پلتفورم متاتريدر  !! EUR/USD پيپ اسپرد روي 2فقط با 

FOREX, CFD, Gold &silverدالر100 سرمايه حداقل  با  
  دالر3000به دارندگان حساب بيش از   رايگانVISA Electronارائه كارت 

  ارائه حساب بدون بهره شبانه اسالمي
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 :مثال يازده 
 . زير را مالحظه فرمائيدEUR/USDروزانه  چارت 

 
انه نيز  اين نمودار نشان مي دهد كه از روش هاي فيبوناچي چگونه مي توان در نمودار روز               

 .نظير نمودار هاي كوتاه مدت تر استفاده نمود
 

  سال سابقه15 سوئيسي با بيش از رگولهبروكر  
 4 در بازار هاي مالي و پلتفرم قوي و آشناي متاتريدر

 fxstreet.comمعرفي شده توسط 
  !!EUR/USD پيپ اسپرد روي 2فقط با 

  FOREXپنجره ورود شما به بازار هاي الكترونيك جهاني 
  1:200 تا 1:1لوريج  دالر و 5000با سرمايه حداقل 

 ويژه كشور هاي اسالمي) سواپ(داراي حساب بدون بهره 
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 :مثال دوازده 
 . زير را مالحظه فرمائيدUSD/JPYيك روزه  چارت 

 
 .مثال ديگري از كاربرد روش هاي فيبوناچي در نمودار روزانه را مشاهده مي كنيم

 : مشاهده مي شودCدر نقطه دو سيگنال قوي فروش 
 الگوي حداكثر پائين تر •

 الگوي شمعي ستاره صبح  •

 

 عملكرد مناسب در شرايط مختلف معامالتي با شناخته شده در ايران 
 افتتاح حساب در يك روز و سريعترين پشتيباني و پرداخت وجه

 از طريق بانك ، كارت ويزا و ايگولد
 1:500 تا 1:1 و  لوريج 4لتفورم متاتريدر پ !! EUR/USD پيپ اسپرد روي 2فقط با 

FOREX, CFD, Gold &silver دالر100 با سرمايه حداقل  
  دالر100000ارائه ضمانتامه بانكي براي حساب هاي بيش از 

  دالر3000به دارندگان حساب بيش از   رايگانVISA Electronارائه كارت 
  ارائه حساب بدون بهره شبانه اسالمي
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 :مثال سيزده 
 . زير را مالحظه فرمائيدGBP/USDروزانه  چارت 

 
توجه كنيـد كـه قيمـت       . اين مثال قابليت اطمينان باالي تراز هاي فيبوناچي را نشان مي دهد           

 . بازگشت كرده است% 76,4چند بار از تراز 
بنـابراين  . توجه كنيد كه تراز هاي فيبوناچي تايم فريم هاي مختلف تا چه حد اهميـت دارنـد                

در تايم فريم هاي كوتاه مدت معامله مي كنيد بايد همواره به تراز هاي فيبوناچي تـايم                 اگر  
شكست با بازگشـت از ايـن تـراز هـا مـي توانـد سـبب                 . فريم هاي باالتر توجه داشته باشيد     

 .تغييرات اساسي در روند شود

  سال سابقه15بروكر رگوله سوئيسي با بيش از  
 4قوي و آشناي متاتريدر در بازار هاي مالي و پلتفرم 

 fxstreet.comمعرفي شده توسط 
  !!EUR/USD پيپ اسپرد روي 2فقط با 

  FOREXپنجره ورود شما به بازار هاي الكترونيك جهاني 
  1:200 تا 1:1لوريج  دالر و 5000با سرمايه حداقل 

 ويژه كشور هاي اسالمي) سواپ(داراي حساب بدون بهره 

 



  دريافت هفته نامه ها و مقاالت تحليلي، آموزشي متا فاركس در ياهو گروپ ما عضو شويدبراي
http://finance.groups.yahoo.com/group/meta-forex/ 

 متافاركس هيچگونه مسئوليتي در برابر برداشتهاي خوانندگان از مطالب و سود يا زيان ناشي از اين برداشتها ندارد
 

 :مثال چهارده 
 . زير را مالحظه فرمائيدGDP/USDاعته   يك سچارت 

 
 پـس از تشـكيل يـك الگـوي      Cتصوير فوق دو قيمت هدف براي پوزيشن خريـد در نقطـه   

% 76,4 و بازگشـت از تـراز قيبونـاچي          Aشمعي ستاره صبح ، حداقل باالتر نسـبت بـه نقطـه             
 . ، را نمايش مي دهدB تا A حركت صعودي از 

فيبونـاچي انبسـاطي    % 161,8 كه تـراز     Dاز پوزيشن در نقطه     اولين سيگنال خروج محتاطانه     
 كـه تـراز   D1سيگنال خروج بعدي در نقطـه  .  است، صادر مي شودB  تا Aحركت قيمت از 

 . است، صادر مي گرددB1 تا A1 حركت قيمت از  % 76,4فيبوناچي بازگشتي 
 شـمعي بازگشـتي     ، الگـوي  % 61,8توجه كنيد كه قيمت با وجود برخورد بـه تـراز فيبونـاچي              

مـي  % 61,8بنابراين در تراز    . ادامه مي دهد  % 76,4تشكيل نمي دهد و به صعود خود تا تراز          
 با تشكيل الگوي شمعي انگلفينگ نزولـي        D1ولي در نقطه    . توان در پوزيشن خريد باقي ماند     
 .از اين پوزيشن خارج مي شويم

يبونـاچي مهـم را بـراي يافتننقطـه          اين مثال نشان مي دهد كه چگونه بايد تمام تراز هـاي ف            
 .خروج مناسب مورد توجه قرارداد
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 :مثال پانزده 
 . زير را مالحظه فرمائيدEUR/USDروزانه  چارت 

 
 ، بـا مشـاهده يـك        Bاين مثال يك معامله خوب را در چارت روزانه يورو با ورود در نقطه                 

 . هدالگوي شمعي ستاره صبح و لمس مجدد قيمت حداقل ، نشان مي د
توجـه كنيـد كـه      . صورت گيـرد  % 76,4يا  % 61,8خروج از اين معامله مي تواند در تراز هاي          

 با تشكيل يك الگوي شمعي نزولي انگلفينگ و سپس يـك حـداكثر              Cبرگشت قيمت در نقطه     
 .پائين تر، تاييد مي شود

لگـوي  يك ا .  توجه نمائيد  Dبه خط مقاومت    % 61,8به برگشت قيمت قبل از رسيدن به تراز         
انگلفينگ صعودي تاييد كننده ادامه پوزيشن خريد يـا ورود دوبـاره بـه              / شمعي ستاره صبح    

 .فيبوناچي، روي مي دهد% 61,8معامله خريد است كه  پس از شكست در رسيدن به تراز 
 

خدمات  متافاركس تماما بصورت الكترونيك انجام 
 مي شود و هيچ نيازي به مراجعه حضوري ندارد

com.forex-support@meta 
09121342654 
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 :مثال چهارده 
 . ادامه را مالحظه فرمائيدEUR/JPYيك ساعته   چارت 

 
 و پـس از بازگشـت از تـراز    C پائين تر از نقطه   EUR/JPYدر اين شكل يك معامله فروش       

 هاي تاييد اين معاملـه الگـو هـاي سـتاره     سيگنال.  مشاهده مي شودB تا Aحركت از   % 61,8
 و با تاييد الگـوي شـمعي سـتاره          Dخروج در نقطه    . غروب شمعي و حداكثر پائين تر هستند      

% 161,8توجـه كنيـد كـه قيمـت در نزديكـي هـدف قيمتـي در تـراز                   . صبح انجام مي شـود    
ي مواقـع   بنابراين معامله گر بايـد هوشـيار باشـد كـه بعضـ            .فيبوناچي انبساطي بر مي گردد    

 .قيمت ممكن است دقيقا به تراز هاي فيبوناچي نرسد
 با تاييد اگوي شمعي ستاره صبح شكل مـي گيـرد  و نقطـه                Dيك معامله خريد نيز در نقطه       

 بـا تشـكيل الگـوي       D تـا    Cفيبونـاچي بازگشـتي حركـت       % 61,8 يعني تراز    Eخروج در نقطه    
 .شمعي ستاره غروب تاييد مي گردد

 :تعيين حد زيان
 پيپ يا حتي بيشتر در يك دقيقه        150قيمت مي تواند    .زار فاركس يك بازار پر نوسان است      با

مثال سخنراني رئيس فـدرال     . جابجا شود بخصوص در مواقع اعالم اخبار مهم مثل نرخ بهره            
رزرو و همزماني آن با مداخله بانك مركزي ژاپن مي تواند حركت هاي قابل توجهي پديد                

 .آورد
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حد زيان دهنـي يـا حـد زيـان وارد شـده در پلتفـرم خـود           موفق بايد از يك     يك معامله گر    
استفاده كند و در غير اين صورت در انتظار خطر از دست دادن بخش عمده اي از سرمايه                  

اين حد زيان يـك قيمـت       . همزمان با ورود به بازار حد زيان نيز بايد تعيين شود          . خود باشد 
 شما براي خروج از بازار در موقعي است كـه بـازار             از قبل محاسبه شده در طرح معامالتي      

حد زيان شما را مجبور مي كند كه يك اسـتراتژي مشـخص بـراي               . بر ضد شما حركت كند    
يكي از روش هاي توصيه شـده قـرار دادن          . خروج از بازار در قيمت مشخصي داشته باشيد       

يـا مقاومـت مـي      اين خطوط حمايت    . حد زيان كمي بعد از يك خط حمايت يا مقاومت است          
 .توانند بر اساس تراز هاي فيبوناچي نيز تعيين شوند

اگـر حـد    . حد زيان هرگز نبايد به اندازه اي باشد كه موجوديت حساب شما را تهديـد كنـد                
شـما  . زيان تعيين شده قبل از ورود به معامله چنين بود اصال نبايد به آن معامله وارد شويد                

 حد زياني را كه از ابتدا تعيين كرده ايد، در جهـت زيـان               هرگز نبايد پس از ورود به معامله      
 .بيشتر تغيير دهيد

مـثال  . هر جفت ارز رفتار خاصي دارد كه بايد در تعيين حد زيـان مـورد توجـه قـرار گيـرد                    
USD/CAD, USD/JPY         داراي تحركات سـريع و نـويز هـاي قيمتـي بيشـتري نسـبت بـه 

EUR/USDي دورتري براي آنها محاسبه گردد هستند كه باعث مي شود حد زيان ها. 
 

 :حد زيان متحرك 
يكي از روش هـاي ايـن كـار اسـتفاده از     . حفظ سود هاي بدست آمده بسيار با اهميت است     

وقتي يك معامله وارد سود شد ، حد زيان آن را تغيير دهيد تـا               . حد زيان متحرك مي باشد    
 . ريسك شما كاهش يابد

 : پيپ تعيين كرده ايد60 و حد سود را 40ان خود را فرض كنيد كه در يك معامله حد زي
 40 پيپ در جهت سود شما حركت كرد مي توانيد حد زيان خـود را از                 10اگر بازار    •

 .  پيپ كاهش مي يابد30در اين صورت ريسك شما به .  تغيير دهيد30به 

 پيپ در جهت سود شما حركت كرد مجدد حد زيـان خـود              10هر گاه بازار باز هم       •
هر گاه حد زيان شما به نقطه ورود رسيد، شما يك معامله            .  پيپ كاهش دهيد   10را  

 .بدون ريسك خواهيد داشت

سود هدف رسيد حد زيان خود را به تدريج به قيمت بازار            % 75هرگاه سود شما به      •
 .نزديك كنيد
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اگر هيچ نشانه اي در جهت برگشت قيمت مشاهده نكرديد مـي توانيـد حـد سـود                   •
اريد با افزايش قيمت همچنان حد زيان خـود را بـاالتر ببريـد و بـه            سود خود را برد   

 .روند اجازه بدهيد كه در جهت سود شما حركت كند

اگر شواهد متقني مبني بر برگشـت رونـد مشـاهده كرديـد، پوزيشـن خـود را در                    •
قيمت بازار ببنديد و درباره بازكردن يك پوزيشن در جهت معكوس تصـميم گيـري      

توجـه  . نجام اين اقدامات در شرايط واقعـي نيـاز بـه تمـرين داريـد              شما براي ا  . كنيد
داشته باشيد كه پس از يك رالي بزرگ، قيمت فشده مي شود و معموال به برخي از                 

 .تراز هاي فيبوناچي بازگشت مي كند

شما بايد حد زيان خود دور از قيمت بازار نگهداريد تا تحت تاثير نوسـانات لحظـه اي بـازار                    
 پيپ يا حتي بيشتر باشد و به سـادگي بـا            30 تا   20اين نوسانات لحظه مي تواند      . دقرار نگيري 

 40 تـا  30بنابراين پيشنهاد مي شود كه حد زيان حـداقل       . حد زيان هاي كوچك برخورد كند     
بهترين محل بـراي قـرار      . پيپ با قيمت بازار فاصله داشته باشد، بخصوص در اوائل معامله            

 . ائين تر از يك حمايت يا باالتر از يك مقاومت استدادن حد زيان چند پيپ پ
 

 :مثال هاي تكميلي، مثال هجدهم 
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، ما در روز بيستم ماه مه به دنبال يك نقطه ورود مناسب بـوديم بنـابراين                 در نمودار فوق    
 و حـداقل روز قبـل در        Aاز تراز هاي فيبوناچي ترسيم شده بين حداكثر روز قبل در نقطه             

 . جبران نمودCنزول خود را تا نقطه % 61,8قيمت . ه نموديم استفادBنقطه 
. اسـتفاده گرديـد   1,8250يعني % 161,8از ابزار ترسيمي فيبوناچي براي تعيين هدف قيمتي 

 سقوط كرد، اين هدف قيمتي را مي توان يك هدف دقيـق             1,8232از آنجا كه نهايتا قيمت تا       
 .به حساب آورد

ابــزار . ( بــراي تعيــين نقطــه هــدف اســتفاده مــي كننــدC برخــي از معاملــه گــران از نقطــه
Fibonacci expansionما برآنيم كه دريـابيم ايـن روش بـراي ايـن     )  مترجم– 4 متاتريدر

 .معامله خاص تا چه حد كارائي داشته است

 
در چارت مشاهده مي شود كه قيمت به راحتي دو هدف قيمتي اول را شكسته و پـنج پيـپ                    

 نسـبت بـه روش قبلـي        Cروش استفاده از نقطـه      . رگشت نموده است  قيبل از هدف سوم ب    
دقيقتر بوده است ولي مي توانيم صدها معامله را بيـابيم كـه فاصـله ورود و خـروج در آن                

 . پيپ است5تنها 
اگر عالقه مند به استفاده از اين روش هستيد محاسبات براي ورود به يك معامله خريد بـه                  

 . شرح زير است
 

 :سخن پاياني
بخوبي در تايم فريم هاي مختلف كـاربرد دارد و مـي توانـد              استفاده از تراز هاي فيبوناچي      

 .در معامالت روزانهف نوسان گيري و معامالت بلند مدت به كار رود
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علت كاربرد مناسب تراز هاي فيبوناچي اين است كه هم نقطه ورود و هم اهداف قيمتي را                 
در تـايم   % 38,2شت مناسـب مـي توانـد در تـراز           يك نقطه برگ  . به خوبي مشخص مي كنند    

 . دقيقه مشاهده شود15در تايم فريم % 61,8فريم چهار ساعته يا تراز 
 :سلب مسئوليت 

هيچيك از تكنيك هاي گفته شده در اين كتاب نمي توانـد بـدون مطالعـه و تمـرين عميـق،                     
 .تست روي قيمت هاي گذشته و معامالت مجازي به خوبي استفاده شود

ركس بازاري با پتانسيل بسيار باالئي براي سود آوري و در عين حال داراي ريسـك بسـيار                  فا
شما بايد از اين مخاطرات برحذر باشيد و آنها را بعنوان آنها را به عنوان سرمايه                . زياد است 

 .گذاري در فاركس بپذيريد
هيچ تضـميني   . يدهرگز با پولي كه از دست دادن آن برايتان گران تمام مي شود معامله نكن              

سـود ده بـودن يـك       . وجود ندارد كه بازار شبيه موارد مطرح شده در اين كتاب عمل كند            
روش در گذشته هرگز نمي تواند تضمين كند كه آن روش در آينده هم سود ده خواهـد                  

 .بود
روش هاي مطروحه در اين كتاب براي ما سود آور بوده است ولي خريدار اين كتـاب ايـن                   

با مسئوليت خود استفاده مي كند و ما مسئولتي در قبال زيان هاي احتمالي ناشي               اطالعات را   
 .از بكارگيري روش هاي مطرح شده نخواهيم پذيرفت

 

خدمات  متافاركس تماما بصورت الكترونيك انجام 
 مي شود و هيچ نيازي به مراجعه حضوري ندارد

com.forex-t@metasuppor 
09121342654 

كليه شماره . از كتابخانه فارسي و انگليسي الكترونيك متافاركس ديدن فرمائيد
. هاي هفته نامه نيز بنا به درخواست دوستان در اين كتابخانه آپلود شده است

شما هم مي توانيد با اعالم كتب مورد نياز خود ما را در پربار تر شدن اين مجموعه 
 .رمائيدياري ف
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