
 استفاده از فیبوناچی اکستنشن برای تعیین حد سود

 

، استفاده از آن برای یافتن اهداف قیمتی خواهد بود. همیشه استفاده بعدی از فیبوناچی

 بلد را خروج راه هستید، شک به دو اگر –باید قانون زامبی را به خاطر داشته باشید 

یک روند صعودی شروع کنیم. در یک روند صعودی، فرض کلی  در مثالی با بیایید! باشید

این است که سود حاصل از معامالت خرید در سطح فیبوناچی اکستنشن )گسترشی( 

 .گرفته شود

 اکستنشن فیبوناچی ترسیم نحوه

شما با استفاده از سه کلیک ماوس، می توانید سطوح فیبوناچی اکستنشن را مشخص 

، سپس مکان نما را بکشید و روی وینگ کف مهم کلیک کنیدکنید. ابتدا بر روی یک سو

، نشانگر خود را به قف( بگذارید و کلیک کنید. در آخرآخرین سقف نوسان)سووینگ س

 .پایین بکشید و بر روی هر یک از سطوح اصالحی کلیک کنید
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)گسترشی( نشان داده می شود که هم نسبت و  با این کار هر یک از سطوح اکستنشن

 ح قیمتی مربوطه را نشان می دهد. چقدر تر و تمیز، نه؟ بیایید به مثال نمودارهم سط

USD / CHF  که در درس قبلی به شما نشان دادیم برگردیم. 

 

 نحوه استفاده از فیبوناچی اکستنشن در روند صعودی

 

 ،آن تست بار سه از پس و است کرده عمل حمایت عنوان به شدت به ٪50.0سطح فیبو 

 می حتی ،باال نمودار در. است گرفته سر از را خود صعودی روند ارز جفت این سرانجام

 از استفاده با بیایید. کنید مشاهده نیز را قبلی نوسان سقف از باالتر قیمت افزایش توانید

 .تنشن ببینیم که کجا مکان خوبی برای کسب سود بوده استاکس فیبوناچی ابزار
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 :در اینجا خالصه ای از آنچه پس از وقوع قیمت کف اصالح رخ داده آورده شده است

  بود قبلی نوسان سقف سطح به نزدیک که ،کرد صعود ٪61.8قیمت تا سطح. 

  شد حمایت آنجا در و ریخت ٪38.2دوباره تا سطح. 

  درصد مقاومت بخود دید 100سپس قیمت رالی صعودی کرد که در سطح. 

 درصد دوباره صعود کرد 161.8، قیمت پیش از مقاومت در سطح چند روز بعد. 

 161.8 و درصد100 ، ٪61.8، سطح انطور که در مثال مشاهده می کنیدهم٪ 

 استفاده از مثالی به بیایید ،حال. اند بوده سود کسب برای خوبی های مکان همگی

، فرض لی نگاهی اندازیم. در روند نزولیدر روند نزو اکستنشن فیبوناچی سطوح از

کلی، کسب سود در معامالت فروش در سطح فیبوناچی اکستنشن است زیرا بازار 

 .اغلب در این سطوح حمایت می بیند

که در درس  EUR / USD ساعته 1بیایید نگاهی اندازیم به روند نزولی در نمودار 

 .کندل های فیبو به شما نشان دادیم
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 حوه استفاده از فیبوناچی اکستنشن در روند نزولین

 

درصد فیبو مشاهده کردیم. با  61.8درست زیر سطح در اینجا، ما یک شکل دوجی را 

بازگشت دوباره فروشندگان، روند برگشت و قیمت را تا کف نوسان پایین آورد. بیایید ابزار 

 ،بودیم گرفته فروش فیبو ٪61.8فیبوناچی اکستنشن را دربیاوریم تا ببینیم اگر در سطح 

 .داشت وجود جاهایی چه در خوب سودهای
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الح فیبوناچی رخ داده است ارائه می در اینجا آنچه پس از برگشت قیمت از سطح اص

 :شود

  دید بخود حمایت ٪38.2قیمت در سطح. 

  ابراز ی ناحیه به تبدیل سپس و شد حفظ اول حمایت عنوان به ٪50.0سطح 

 .شد مندیعالق

  یک به ،قبلی نوسان کف تست برای قیمت آمدن پایین از پیش نیز ٪61.8سطح 

 .شد تبدیل توجه مورد منطقه

 درصد نیز به  100، متوجه خواهید شد که سطح گسترشی ر نگاه کنیداگر به جلوت

 .عنوان حمایت عمل کرده است

 

طوح درصد بگیریم. همه این س 61.8یا  50.0،  38.2ما می توانستیم سود را در سطوح 

، احتماالً به این دلیل که چشم سایر معامله گران برای به عنوان حمایت عمل می کردند

 .به این سطوح بودگرفتن سود نیز 

 بندی جمع

این مثالها نشان می دهد که قیمت حداقل مقداری حمایت یا مقاومت موقت در سطوح 

 صحیح چیدن برای که اندازه همین به اما همیشه، نه –فیبوناچی اکستنشن پیدا می کند 

 که دارد وجود مباحثی اینجا در البته. کنند کمک شما به ریسک مدیریت و ها موقعیت

 .شوند فصل و حل باید

، هیچ راهی برای دانستن اینکه دقیقا کدام سطح فیبوناچی مقاومت ایجاد می اول اینکه

کند وجود ندارد. هر یک از این سطوح ممکن است به عنوان حمایت یا مقاومت عمل 

کنند. مشکل دیگر تعیین این است که از کدام کف نوسان برای ترسیم سطوح فیبوناچی 

ه از آخرین کف نوسان که در مثال ها انجام اکستنشن باید شروع کرد. یک راه این است ک
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کندل آخر  30دادیم اینکار را انجام دهیم. راه دیگر اینست که از کمترین کف نوسان 

 .اینکار را انجام دهیم

، ، اما با تمرین زیادوجود ندارد ، هیچ روش دقیقا صحیحی برای انجام این کاربا این حال

بهتری خواهید گرفت. شما باید در استفاده از ابزار  شما در انتخاب نقاط نوسان تصمیمات

فیبوناچی اکستنشن از بصیرت و تدبیر خود استفاده کنید. باید قضاوت کنید که روند 

، روش هایی را به شما یاد خواهیم داد که به چه مدت ادامه خواهد داشت. بعداً فعلی تا

 .شما کمک می کنند قدرت یک روند را بفهمید

 !به مبحث قرار دادن حد ضرر خواهیم پرداخت فارکس آموزش یدر درس بعد
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