
  الرحیم الرحمن هللا بسم

  

  فیبوناچي

  ؟ کیست فیبوناچی

   لئوناردو بزرگ خدمت. شد متولد پیزا شھر در ١١٧۵ سال در اروپا ریاضیدانان گترین بزر از یکی

   نویسی عدد دستگاه و جبر با را اروپایی دانشمندان بار نخستین برای کھ بود این در دانش بھ پیزایی

  . است فیبوناچی مشھور اعداد سری کشف برای وی شھرت اما. کرد آشنا ھندی

   این. میكرد زندگي ایتالیا در ١٣ درقرن گردید معروف فیبوناچي نام بھ بعدھا كھ پیزانو لیوناردو

   بتواند آن بواسطھ كھ بود عددي ھاي ریشھ دنبال دانشمندان از دیگر بسیلري مانند دان ریاضي

  منطقی رابطھ بینشون کھ اعداد از سری چند فیبونانچی واقع در .نماید توجیھ را ھا پدیده از بسیاري

  ھست قبلی عدد دو جمع حاصل عدد ھر، کرده بیان رو داشتھ ودجو 

:  

٣ ٢ ١ ١ ۵ ٨  

١٣  

٢١  

٣۴  

  اخر اال و

   ونسبت آفتابگردون ھاي دانھ قطر بھ طول نسبت ویا مصر دراھرام ارتفاع با قاعده نسبت مثال

   سایر و انسان در پا كف تا وناف ناف تا سر فاصلھ نسبت ویا كندو یك در ماده بھ نر عسل زنبورھاي

   با حال میرسیم....... و ۴٢٣% اعداد بھ دھیم دخالت مالي امور در را طالیي ریشھ اگر حال موارد

   .میكنیم شروع را فیبوناجي ٢٣,۶% ٣٨,٢% ۵٠% ۶١,٨% ١۶١,٨% مبحث باال مطالب بھ توجھ

  : پس داره زیادی کاربرد طبیعت در اعداد این
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  ؟ چیست فیوناچی سری

   داد ارائھ حلي راه شده مطرح مسالھ حل براي ١٢٢۵ سال در فیبوناچی آمده، پدیا ویكي در آه چنان

  . کردند نامگذاري فیبوناچي سري را اعداد سري این او احترام بھ و شد اعداد سري یک آن جواب کھ

   ابتدای عدد چند مثال برای. آید می دست بھ خود ماقبل عدد دو جمع از عدد ھر فیبوناچی سری در

  :باشد می زیر شکل بھ فیبوناچی سری

٢,٣, ١, ١,۵,٨,١٣,٢١,٣۴,۵۵,٨٩,١۴۴  

   و رسیم می ٠.۶١٨ تقریبی عدد بھ نماییم تقسیم بعدی عدد بر را عدد ھر گاه ھر فیبوناچی سری در

  صورت ھمین بھ و. رسیم می ٠.٣٨٢ تقریبی عدد بھ خود از بعد عدد دو بھ عدد ھر تقسیم درصورت

  نسبتھای را نسبت سھ این. داشت خواھیم را ٠.٢٣۶ نسبت خودش از بعد عدد سھ بھ عدد ھر ازتقسیم 

   یافتن در آنھا از و نموده اضافھ نیز را ٠.٧٨۶ و ٠.۵ نسبت دو آنھا بھ کھ گویند می فیبوناچی اصلی

   در فیبوناچی سری اعداد کاربرد بھ ادامھ در .کنند می استفاده مالی بازارھای در کلیدی نقاط برخی

  :پردازیم می مالی بازارھای

   این میان در سھم قیمت كھ مقاومتي و حمایت خطوط از: است عبارت سھام بازار در فیبوناچي

   قیمت روند میتوان آن وبواسطھ میگیرد شكل طالیي ریشھ اساس بر سطوح این. میكند حركت سطوح

   یک برگشت احتمالی نقاط تونیم می ابزار این کمک ب ما پس كرد بیني پیش آینده براي را سھم یك

   چرا باشد می مناسب ورود نقاط انتخاب تجربھ با گر معاملھ یک ھنرھای از یکی .بیابیم ھم رو روند

   کمتر بازدھی بھ ریسک نسبت با معامالت انتخاب فرسایشی معامالت بھ ورود از جلوگیری ضمن کھ

  .میده قرار وی اختیار در را

  : ریتریسمنت فیبوناچی

  .کند می محاسبھ را اصالحات ھمان یا قیمت بازگشتھای است مشخص اسمش از کھ طور ھمان

   این ابزار این میگیرند شکل نزولی یا صعودی موجھای برایند از ھا روند کھ شد گفتھ این از پیش

  روند در صعودی موج انتھای و صعودی روند در را نزولی موج انتھای کھ میکند فراھم را امکان

   امر ھمین میدھد خاصی اھمیت سطوح این بھ روند کنندگان تعقیب واقع در کنیم شناسایی را نزولی 

  . شوند تبدیل قدرتمندی مقاومت و حمایت بھ سطوح این شود می موجب
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  :از عبارتند ریتریسمنت فیبوناچی سری

  

  .باشن تونن می برگشت نقاط ترین مھم.. باشین حفظ باید رو اعداد این

  

  :نزولی حرکت یک در و

  

  

  :رسم روش

   دونقطھ ابتدا رسم براي.باال مثل شده رسم قیمت نمودار در ک بگیرین نظر در ھمو موازی خظ دو

   میكنیم انتخاب را باشند قیمت سقف یك ودیگري) كف( قیمت اقل حد آنھایك از یكي كھ ھم از دور

   راطوري%  ١٠٠ خط کند عبور قیمت ازسقف كھ میكنیم رسم طوري صفر خط بعنوان را خط اولین

   رارسم%  ۶١,٨ و%  ٣٨,٢ حساب را قیمت میانگین حاال كند عبور قیمتي كف از كھ میكنیم رسم

   را قیمت حركت میتوان ٢٣,۶ خطوط ترتیب ھمین وبھ میكنیم رسم را%  ۵٠ وخط كرده%  میكنیم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://abcbourse.ir/


  %  ٣٨,٢ و%  ٢٣,۶ سطوح بین ما تحركات عمده زیر درنمودار.داد قرار مطالعھ مورد خطوط بین

  .باشن می سھم این عمده وحمایت مقاومت سطوح اینھا حقیقت در و میباشد

  

  

  

  :تر ساده زبان ب

  ھمانطور است شده داده نشان تریدر آراد افزار نرم در آن رسم و ابزار انتخاب نحوه زیر شکل در

  بعد و داده نشان واکنش درصد ۶١.٨ سطح بھ وصندوق سھام نمودار در قیمت است شده مشخص کھ 

  . کنید دقت درصد ۵٠ و ٣٨.٢ سطوح بھ قیمت جزیی واکنش بھ.  است داده جھت تغییر آن از 
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   اوردم ک بود نمونھ ی این

  

  

  بیارین تونین می رو بخواین کھ فیبویی ھر اینجا از

  

  : اکستنشن فیبوناچی

   حرکت این اما میدھد ادامھ خود حرکت بھ مجددا قیمت اصالحی حرکت یا موج یافتن پایان با معموال

  ؟ داشت خواھد ادامھ کجا تا

   میدھد را امکان این ما بھ ابزار این،  داد پاسخ سوال این بھ میتوان اکستنشن فیبوناچی ابزار کمک با

   میرود انتظار کھ صورت بدین. کنیم محاسبھ اصالحی حرکت از بعد را قیمت حرکت گستردگی کھ

   دراکستنشن نظیرآن نسبت تا داد نشان واکنش کھ ریتریسمنت فیبوناچی سطوح از سطحی ھر بھ قیمت

  .کند حرکت مربوطھ موج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://abcbourse.ir/


  

  

  ...بود فیب اولین از مثالی این

  

  

  

  ھم برای فیب دوم این و
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  .میشود شناختھ EXTاختصار بھ تحلیلی افزار نرم در اکستنشن

  

  :رسم نحوه

   پایان خود اصالح بھ درصد ٣٨.٢ اندازه بھ تصحیح یک از بعد قیمت کھ صورتی در مثال عنوان بھ

   ترتیب ھمین بھ و نماید رشد اکستنشن درصد ٢۶١.٨ تا برگشت در داریم انتظار نمود برگشت و داد

   باالی اکستنشن نسبتھای و دارند قرار ١٠٠ تا ٠ بین ریتریسمنت نسبتھای درواقع. نسبتھا سایر برای

  :کنید دقت زیر شکل بھ ١٠٠
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 فیبو ھمان انتخاب از بعد کافیست اکستنشن فیبوناچی ترسیم متناظربرای ھای نسبت این طبق
  . کنید عوض را دوم کلیک و اول کلیک جای ریتریسمنت
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  )پروجکشن( : اکسپنشن فیبوناچی

   ھایی نسبت تونھ می میزان این کنھ می اضافھ c انتھای بھ و محاسبھ رو ab حرکت اندازه فیب این

  ابزار این :دیم می توضیح ک باشھ ھمراه ھا نسبت این ضریب با نیعی باشھ ھم AB حرکت اندازه از

  .داره کابرد بازار اصالحات شناسایی برای و میشھ شامل رو نقطھ سھ 

  

 

 تا" تقریبا خود بعدی رشد مسیر در و داشتھ درصد ٧٨ اصالح ھفتگی تایم در ترانس زیر تصویر
  است کرده رشد درصد ١٢٧

 

 

   الیوت امواج اھداف تعیین و ھارمونیک الگوھای تحلیل برای اصلی ابزارھای از یکی فیبو نوع این

  . میباشد نیز
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  دببینی رو سایپا سھم
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    :اکسپنشن و ریتریسمنت ترکیب

   میتوان قیمتی اصالح محدوده تعیین برای ھستند موجی سھ بازار اصالحات معموال کھ انجایی از

  منطقھ بھ دو این اشتراک از و کرد ترکیب ریتریسمنت فیبوناچی با را اکسپنشن فیبوناچی ابزار

  .داشت تری مناسب 

   شکل در کھ ھمانطور است شده داده نشان خاذین نماد با آذین سایپا شرکت سھام قیمت زیر شکل در

   حرکت شده مشخص BC فیبوناچی ١٠٠ تالقی. است شده تشکیل موجی سھ حرکت یک از خود

   واکنش بھ وادار را قیمت و کرده ایجاد مقاومتی محکم سطح ریتریسمنت فیوناچی ٧٨.۶ و اکسپنشن

  است کرده
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   شده زده اکسپنشن abc بین بعد و شده کشیده retracement یکB  بھ A از کھ بینین می درتصویر

  ...کرده مشخص رو برگشت محدوده دو این ترکیب واقع در و شده مشخص C محدوده تا
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   حرکت امتداد در ھدف نقطھ شناسایی برای سقف بھ کف نقطھ دو از فیبوناچی ابزار از نوع این

  شناسایی برای کف بھ سقف از مثال دارد نیز معکوس کاربرد ابزار این .میشود استفاده صعودی
  .ریزش ھدف

 

 صعودی موج ریتریسمنت درصد ۶١ ھمپوشانی منطقھ از فاذر سھم :شود می دیده زیر تصویر در
  .بازگشت نزولی موج پروجکشن فیبو درصد ۶١ و بزرگ
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 نزولی موج رو abc و  ھست ریتریسمنت ک گرفتن نظر در بزرگ سھم سقف و کف راA,B ا دقیق
  هزد پروجکشن فیب د کھکنی می مشاھده ک

  

  :بعدی ترکیب

  :اکستنشن و اکسپنشن ترکیب

  سومی و دومی یعنی

  کافیست کار این برای گرفت نظر در را محدوده یک میتوان نقطھ یک بجای ھدف تعیین برای

  اکپنشن بار یک و AB موج اکستنشن بار یک،  کرد استفاده اکستنشن و اکسپنشن میان ازاشتراک 

 ABC = باشھ قیمتی ھدف تونھ می ک میده ما بھ مشترکی محدوده  

  

  :است شده داده نشان خساپا نماد با سایپا شرکت سھام قیمت تغییرات زیر شکل در
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   قیمت وچنانچھ دیده را افت ی کرده اصالح ٧٨.۶ تا راAB  حرکتBC  بینین می ک طور ھمون

   حرکت اکسپنشن ١٢٧.٠یا اکستنشن ١٢٧.٠ یعنی خود متناظر نسبت تا بگیرد خود بھ صعودی آھنگ

   بھ محدوده این از میتوان میگردد مشخص لایر ٢٠٧٠ تا ٢٠٠٠ محدوده ابزار دو ھر ترسیم با کند

  .است کرده لمس را محدوده این ھم قیمت کھ کرد استفاده قیمتی ھدف عنوان

  

  

 نقطھ این بھ زیبایی بھ کھ اکسپنشن فیبوی ١٠٠ نسبت نتیجھ و میکنیم متصل دو نقطھ بھ یک نقطھ از
  .میدھد نشان العمل عکس
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   اندازه چھ بھ جاری موج بدانیم کھ میکند کمک ما بھ ابزار این بود سوم فیبوی از واضحی نمونھ اینم

  .نمود خواھد رشد خود از قبل جھت ھم موج بھ نسبت

  

  

  

   آخری ترکیب بھ مربوط عکس آخرین ھم این

  

  ...داده نشون واکنش فیبو خطوط ب زیبا قدر ھچ قیمت نمودار ک کنین می مالحظھ باال مثال در
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