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 دوصتان غزیز صالم 

 

مٍزش دآدى خٍآًد ظد  
 
روظی بي ظما آ

ن بتٍآهید خطٍط مٌمی رآدربازآرپیدآ همایید  
 
کي تٍصط آ

 .کي بازآر بي آین خطٍط وآکوض هطان می دًود

درآین روش توٌا با آصتفادى آز مطخصات یک کودل و  
بٌرى گیری آز تقارن در آغدآد فیبٍهاچی می تٍآهید آین 

ط رآ پیدآ همایید خطٍ
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 شناسایی اعداد فیبىناچی و روابط آنها با همدیگر

𝛗: عددطالیی عدد فی:  1.618
𝟏

  

 :1جدول 
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 :2جدول 

 

 

 

 0.618
2

      =0.786 

 0.786
2

      =0.886 

 1.618
2

      =1.272 

 1.272
2

      =1.128 

1.128  ~113 

0.618    +1.618    =2.236 

1.618× 1.272: 2.058 

1.618× 1.128 ∶ 1.825 

http://abcbourse.ir/


1 

 

 

 

کویم کي هشبت روز بي ماى آین می  کودلی رآ پیدآ
کودل بي هشبتٌای فیبٍهاچی هزدیک باظد و خٍد 

 .باظودفیبٍهاچی آغدآد آز دهبالي 

 
 

:  مثال
. رآ آهتخاب می کویم 2011.08.13تاریخ کودل روزآهي  
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آصت کي دردهبالي  13آول آیوکي غدد روز آین کودل 
دآریم و دوم آیوکي غدد ماى آین  13فیبٍهاچی غدد

م غدد  8کودل غدد  رآدردهبالي  8آصت کي باًز
. فیبٍهاچی دآریم
مػادل هشبتٌای فیبٍهاچی  8بر  13آز طرفی تقشیم 

می باظد 
 1.618غدد بي کي بي غدد فی یػوی   1.625:  13/  8

هزدیک آصت 
 یاد
 
ًرچي دهبالي فیبٍهاچی رظد می کود آغدآد  : وری آ

هزدیک تر  1.618باالتر بي ًم تقشیم می ظٍهد بي غدد 
می ظٍیم 

کي ًمان غدد فی  1.618181818:  89/  55مثال 
. آصت
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ا رآ می تٍآهید درهظربگیرید . بي طٍر ثابت آین روًز
 
 

   High   کودل ًمان روز رآ می خٍآهیم مثال فرض
 دالر / کودل روز درجفت آرز پٍهد    highکوید 

 (GBPUSD )  1.57164مػادل  2011.08.13درتاریخ 
رآ درهظربگیرید و رقم آخر  1.5716باظد ظما باید فقط 

رقم بػد آز آغطار هیاز  4رآ حذف کوید یػوی ما بي 
می باظد بػد کل غدد رآ بدون  1.5716دآریم کي ًمان 

 15716درهظر گرفتن آغطار فرض می کویم یػوی 

   𝟏𝟓𝟕𝟏𝟔 جذر می گیریم 15716حاال آز 
𝟐
 

=125.3634715537185 

. رآ گرد هکوید جٍآب جذربٌتر آصت 
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صپس حاصل جذر رآ با تمام هشبتٌای فیبٍهاچی جمع 
  .کوید 
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درقدم بػدی حاصل فرمٍل ًای فٍق رآ کي بي  
صٍرت حروف آهگلیشی همایض دآدى ظدى درخٍد 

می رصاهیم  2ضرب می کویم یا بي غبارتی بي تٍآن 
درپایان بي یکشری خطٍط .  Aضربدر   Aمثال 

 دصترصی پیدآمیکیوم کي بازآر خیلی غالی بي 
 
هٌا آ

وآکوض هطان می دًد وبرآی هقاط خرید و فروش می 
نتٍآن آز 
 
. ًا آصتفادى همٍدآ
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