
 استفاده از فیبوناچی اصالحی با خطوط حمایت و مقاومت

 

، استفاده از سطوح فیبوناچی می تواند بسیار سلیقه ای همانطور که در گذشته گفتیم

آنها را رسم کند و  B و A باشد. به این معنی که یک تریدر ممکن است از سقف و کف

، روش هایی وجود دارد که می توانید احتماالت ن حالبا ای ! D و C تریدر دیگه از نقاط

 .را به نفع خود افزایش دهید

 .، اما نباید به تنهایی استفاده شودفیبوناچی اصالحی بسیار مفید است گرچه ابزار

 .کوبی برایانت است NBA شبیه مقایسه آن با افسانه

ی او نیز نمی توانست این ، اما حتترین بازیکنان بسکتبال تاریخ بودکوبی یکی از بزرگ

 .افتخارات را خودش به تنهایی کسب کند

 .او به حمایت و پشتیبانی احتیاج داشت
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، ابزار فیبوناچی اصالحی را باید در ترکیب و همراه با سایر ابزارها استفاده به همین ترتیب

 .کرد

، بیایید سعی کنیم آنچه تاکنون آموخته اید را با هم ترکیب کنیم تا بتوانید در این درس

 .به ساز و کار و تنظیمات شیرین معامالتی برسیم

 !آماده هستید؟ پس همراه ما شوید
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 مقاومت و حمایت + اصالحی وناچیفیب

یکی از بهترین راه ها برای استفاده از ابزار فیبوناچی اصالحی این است که سطوح احتمالی 

حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و بررسی کنیم که آیا با سطوح فیبوناچی اصالحی 

 .همخوانی دارند یا خیر

، و شما آنها را با سایر مناطق ی روی سطوح حمایت و مقاومت باشنداگر سطوح فیبوناچ

، احتمال اینکه نها را زیر نظر دارند ترکیب کنیدقیمتی که بسیاری از معامله گران دیگر آ

 .قیمت به آن مناطق واکنش نشان دهد بسیار بیشتر است

اومت با سطوح فیبوناچی را بررسی بیایید یک مثال از چگونگی ترکیب سطح حمایت و مق

 .آورده شده است USD / CHF کنیم. در زیر نمودار روزانه

 

شته است. به همه آن کندل های ، اخیراً روند صعودی داهمانطور که مشاهده می کنید

 !سبز رنگ نگاه کنید
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 .شوید USD / CHF تصمیم می گیرید که سوار قطار

 "چه زمانی وارد می شوید؟"، اما سوال این است

ژانویه برای کف  11در  1.0132ابزار فیبوناچی اصالحی را باز می کنید و کمترین سطح 

 .، در نظر می گیریدقففوریه برای س 19در  1.0899و باالترین سطح در 

 .اکنون نمودار شما با تمام آن سطوح فیبوناچی اصالحی بسیار شیرین به نظر می رسد

 

 

 معامله به ورود نقطه

، می توانیم دستیابی به یک ورود مستحکم داریمحال که چارچوبی برای افزایش احتمال 

 .پاسخ دهیم "کجا باید وارد شویم؟"به این سوال که 
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در گذشته سطح مقاومت خوبی  1.0510کمی به عقب نگاه کنید. می بینید که قیمت 

 .فیبوناچی هم روی هم افتاده اند درصد سطح اصالح 50.0بوده است و اتفاقاً با 

، می تواند به حمایت تبدیل شده و جای خوبی برای خرید اکنون که شکسته شده است

 .باشد

 !اید کرده راحت را خود خیال ،دهید قرار فیبوناچی ٪50.0اگر سفارش را اطراف 

یت ، خصوصاً در لمس دوم سطح حمات بسیار پرتنشی را تجربه می کنیداحتماال لحظا

 .در اول آوریل

 

ن ، اینتوانسته زیر آن ببندد. سرانجام قیمت سعی کرده سطح حمایت را سوراخ کند اما

 .جفت ارز از سقف عبور کرده و روند صعودی خود را ادامه داده است

می توانید تنظیمات ساز و کار مشابه را در روند نزولی نیز انجام دهید. نکته این است که 

شما باید به دنبال سطوح قیمتی باشید که به نظر می رسد در گذشته مناطق مورد 

 .توجهی بوده اند
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 اصالحی فیبوناچی طوحس به قیمت واکنش دلیل

، می بینید احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت به این سطوح واکنش اگر دقت کنید

 .نشان دهد

 چرا؟

، سطح حمایت یا مقاومت قبلی مناطق طور که در درسهای قبلی بحث کردیم، هماناوال

معموالً خوبی برای خرید یا فروش است زیرا سایر معامله گران نیز همچون عقاب این 

 .سطوح را تحت نظر دارند

فاده ، از آنجا که می دانیم بسیاری از معامله گران از ابزار فیبوناچی اصالحی نیز استدوما

، ممکن است آنها خود به دنبال این باشند که از این سطوح استفاده کرده و می کنند

 .ورود کنند

جاییکه معامله گران به سطوح حمایت و مقاومت یکسان نگاه می کنند، این احتمال وجود 

دارد که حجم زیادی از سفارشات در آن سطح قیمت وجود داشته باشد. نوسانات بازار 

 .رضه و تقاضاستنیز تابع ع

اگرچه هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت به آن سطح واکنش نشان دهد، اما حداقل 

، در این اعداد قدرت ام به معامله کنید. از این گذشتهمی توانید با اطمینان بیشتری اقد

 !وجود دارد

 .احتماالت از صحبت یعنی کردن معامله به یاد داشته باشید که

، احتمال موفقیت شما در بلند مدت امالتِ با احتمال بیشتر بپردازیداگر سعی کنید به مع

 .بیشتر است
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