
 خالصه: معامالت فیبوناچی

 

 

بیایید آنچه را که درباره معامالت فیبوناچی آموختیم مرور کنیم. سطوح کلیدی حال 

 ، ٪50.0 ، ٪38.2 ، ٪23.6فیبوناچی اصالحی که باید تحت نظر داشت عبارتند از: 

درصد 38.2رسد بیشترین وزن را دارند  می نظر به که هایی سطح. درصد76.4 و 61.8٪

 افزارهای نرم اکثر در فرض پیش تنظیمات عنوان به عموما که هستند ٪61.8 و 50.0٪، 

 .دارند وجود فارکس تکنیکال

 

عنوان مناطق  را به یفیبوناچ اصالحی سطوح فارکسبه یاد داشته باشید که معامله گران 

حمایت و مقاومت احتمالی در نظر می گیرند. و از آنجا که بسیاری از معامله گران فارکس 

، این سطوح حمایت و مقاومت ممکن است خود به این سطوح را شدیدا تحت نظر دارند

 .خود عمل کنند
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https://irtrader.net/%d9%81%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%a7%da%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af/


 

 

 ، ٪50.0 ، ٪38.2مشابه با این سطوح اصالح ، سطوح فیبوناچی گسترشی عبارتند از: 

 یا گسترشی سطوح عنوان به ٪161.8 و ٪138.2 ، درصد100 همچنین و ، 61.8٪

 مقاومت و حمایت مناطق عنوان به گسترشی فیبوناچی سطوح از گران معامله. اکستنشن

 .مالی برای تعیین حد سود استفاده می کننداحت

، از آنجا که بسیاری از معامله گران فارکس این سطوح را مشاهده می کنند و با این حال

، این سطوح به دلیل انتظارات سفارش خرید و فروش قرار می دهند برای کسب سود

 .ند تبدیل شوند، غالباً می توانند به انتهای حرکت روتعداد زیادی از معامله گران

ینگ یو، باید نقاط کف نوسان )سسطوح فیبوناچی در نمودارهای خود برای استفاده از

نگ سقف کندلی است که یوی)سووینگ سقف( را شناسایی کنید. سکف( و سقف نوسان 

ینگ کف کندلی یمت چپ و راست خود داشته باشد. سوحداقل دو سقف پایین تر در س

 .ر در سمت چپ و راست خود دارداست که حداقل دو کف باالت
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نها با سایر سطوح ، و در صورت استفاده ترکیبی آرت استفاده از ابزارهای فیبوناچیدر صو

، )جهت تعیین نقاط ورود و حد ضرر( ، خطوط روند و الگوهای کندلیحمایت و مقاومت

 .احتمال موفقیت در معامالت فارکس می تواند افزایش یابد

همچنین اگر می خواهید در زمینه فیبوناچی بیشتر مطالعه کنید، می توانید به کتاب 

های جامعی که در خصوص تحلیل های فیبوناچی در بازار موجود هستند رجوع کنید. 

 .ما در آینده استراتژی های معامالتی برا اساس فیبوناچی معرفی خواهیم کرد
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