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فیبوناچی

ونییک »مقدمه ای بر فیبوناچی«  در راستای تعهد ما به ارائه منابع آموز�ش به همه معامله کنندگان، خوشحالیم که کتاب الک�ت

.را به شما ارائه دهیم

 فیبوناچی ییک از پرطرفدارترین روش های تحلیل ف�ن است و بسیاری از معامله کنندگان از آن برای پیدا کردن فرصت های

، تمرین مدیریت ریسک و رسیدن به سطح هدف استفاده می کنند .معامال�ت

 برای برخی معامله کنندگان ممکن است فیبوناچی پیچیده و اجرای آن دشوار باشد، با این حال بسیاری از معامله کنندگان

ن حرفه ای از آن با موفقیت استفاده می کنند .مبتدی و همچن�ی

ونییک به شما کمک می کند با فیبوناچی و نحوه استفاده مؤثر از آن در مس�ی انجام معامالت آشنا شوید این کتاب الک�ت

ید ی فیبوناچی لذت ب�ب امیدواریم از یادگ�ی

مقدمه
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ا که بعدها به نام فیبوناچی شهرت یافت، ریا�ض دان ایتالیا�ی در قرن دوازدهم بود. اگرچه ض  لئوناردو بوناچی یا لئوناردو دا پ�ی
اع کرده است، در واقع او این کار را انجام نداده  بسیاری از افراد بر این باور هستند که لئوناردو بوناچی توایل فیبوناچی را اخ�ت

.است. او رصفاً در کتاب خود با عنوان »لی�ب آباجی« )کتاب محاسبات( در سال 1202 این توایل را به »جهان غرب« معر�ض کرد

اث لئوناردو بوناچی همچنان در عرص جدید پابرجا است و بسیاری از افراد او را به عنوان ییک از برجسته ترین ریا�ض دانان  م�ی
 .تاریخ می شناسند و افراد زیادی، به ویژه معامله کنندگان، همچنان از کارهای او استفاده می کنند

تاریخچه
فیبوناچی 
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ی را در جهان با نسبت کامل توصیف ض  توایل فیبوناچی فرمویل است که به مجموعه ای از اعداد اشاره دارد و اساساً هر چ�ی
:می کند. هر عدد در این توایل، مجموع دو عدد قبیل است. به این صورت

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377…

:از نظر ریا�ض به این شکل است
1+1=2 
2+1=3 
3+2=5 
5+3=8 

8+5=13    
            

.آنچه واقعاً جالب است این است که حاصل تقسیم هر دو عدد متوایل، کامالً یکسان است

یم و آن ها را تقسیم کنیم. نتیجه به این شکل خواهد بود :برای مثال: بیایید دو عدد 21 و 34 را در نظر بگ�ی
21 / 34 = 0.6176

یم و آن ها را تقسیم کنیم. نتیجه به این شکل خواهد بود - حاال بیایید دو عدد بعدی یع�ض 34 و 55 را در نظر بگ�ی
34 / 55 = 0,618

ض کار را با دو عدد بعدی یع�ض 55 و 89 انجام دهیم و حاصل آن به این صورت خواهد بود - بیایید هم�ی
55 / 89 = 0,6179 

ض عدد متوایل تقسیم  هر یک از این مثال ها تقریباً حاصیل مشابه خواهند داشت، یع�ض 0.618. عالوه بر این، وق�ت که دوم�ی
ض نتیجه حاصل خواهد شد می شود، هم�ی

:برای مثال
21 / 55 = 0.3818 
34 / 89 = 0.382 

55 / 144 = 0.3819 

.بار دیگر حاصل تقریباً همیشه یکسان خواهد بود

 به طور خالصه، آنچه در مثال های باال مشهود است این است که هر عدد بعدی در توایل، وق�ت به عقب برگردانده می شود
ض به عدد بعدی در توایل و برگشت به عقب، ض ترتیب با رد کردن یک عدد و رف�ت ان آن یکسان خواهد بود: 61.8. به هم�ی ض  به م�ی

توایل فیبوناچی
همیشه نتیجه یکسا�ض حاصل خواهد شد: 38.2

 در معامالت این موضوع با اهمیت است زیرا به درک این واقعیت کمک می کند که هر روندی در نهایت با برگشت، عقب نشی�ض
 و اصالح همراه خواهد بود. درک این نسبت ها و جابه جا�ی ها به معاملعه کنندگان کمک می کند سطوح برگشت را پیش بی�ض کنند

.و نقاط و سطوح هدف معامال�ت احتمایل را حدس بزنند
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 واقعیت این است که نیازی نیست معامله کنندگان همه اعداد را در توایل فیبوناچی بشناسند یا برای حفظ کردن این توایل زمان
ض این سطوح MT5 .رصف کنند یا ح�ت درباره درست محاسبه کردن آن نگران باشند  مجهز به ابزار فوق العاده ای است که به تعی�ی

.کمک می کند

 همانطور که قبالً اشاره شد، اعداد فیبوناچی متفاو�ت وجود دارد که معامله کنندگان از برخی از آن ها نسبت به سایر اعداد
ی می کنند و بیش�ت به آن ها تکیه می کنند. پر کاربردترین اعداد در اینجا آورده شده است :استفاده بیش�ت

در فیبوناچی اصالحی

61.8%
50%

38.2%
23.6%

�ش و در فیبوناچی گس�ت

161.8%
100%
61.8%

ش فیبوناچی( با عنوان نسبت های طال�ی شناخته  نسبت های 38.2 و 61.8 )سطوح اصالحی فیبوناچی( و 161.8 )سطوح گس�ت
.می شوند و به اعتقاد بسیاری از افراد این سطوح قابل اعتمادترین یا مهم ترین سطوح برای استفاده هستند

ض الزم به ذکر است که بسیاری از معامله کنندگان اعداد را بر حسب نیازشان تغی�ی می دهند و بسیاری دیگر معتقد  همچن�ی
ی دارند. با این حال، می توان ادعا کرد که اعداد کالسیک همچنان قابل  هستند که اعداد دیگر احتمال موفقیت بیش�ت

.اعتمادترین اعداد هستند

فیبوناچی اصالحیسطوح مهم فیبوناچی

�ش  فیبوناچی گس�ت
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ض کننده ای در معامالت دارند. قیمت ها، موج ها و روندها با اعداد تعریف می شوند و این اعداد  اعداد نقش تعی�ی
.همیشه با یکدیگر مرتبط هستند

ی درباره زمان  فیبوناچی پیدا کردن سطوح اصالحی و عقب نشی�ض را در یک روند آسان تر می کند و در نتیجه تصمیم گ�ی
ض به روندهای مختلف در بازار برای معامله کننده ساده تر می شود .پیوس�ت

، سطوح فیبوناچی به معامله کنندگان اجازه می دهد سطوح اصالحی / بازگش�ت را پیش بی�ض کنند و  از دیدگاه ف�ض
.متعاقباً از آن ها برای فرصت های معامال�ت استفاده کنند

 چرا معامله کنندگان از فیبوناچی
 مجهز به ابزارها�ی است که به شناسا�ی سطوح فیبوناچی کمک می کند. درنتیجه، برای استفاده MT5 ،همانطور که قبالً گفته شداستفاده می کنند؟

.مؤثر از فیبوناچی، معامله کنندگان باید با نحوه استفاده از این ابزارها آشنا شوند

 وجود دارد. اما دو راه و ابزار اصیل که معامله کنندگان از فیبوناچی در معامالت استفاده MT5 ابزارهای فیبوناچی متعددی در
:می کنند در زیر آورده شده است

فیبوناچی اصالحی •
�ش •  فیبوناچی گس�ت

این دو ابزار را مطابق تصویر زیر می توانید در پلتفرم معامال�ت پیدا کنید

یا برای استفاده از آن ها، در »نوار ابزار« روی این نمادها کلیک کنید

MT5 فیبوناچی در
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 ابزار فیبوناچی اصالحی، همانطور که از نام آن پیدا است، زما�ض استفاده می شود که قیمت روند اصالحی را طی می کند.
ین آن ها %23.6،  %38.2،  %50،  %61.8 و گاهی اوقات  سطوح مختلفی در ابزار فیبوناچی اصالحی استفاده می شود که مهم�ت

ی عمق اصالح / عقب نشی�ض پیش از بازگشت قیمت به روند اصیل استفاده  %76.4 است. این سطوح عمدتاً برای اندازه گ�ی
 می شود. راه صحیح استفاده از فیبوناچی اصالحی این است که ابتدا سقف و کف نوسان را پیدا کنید، سپس سطوح فیبوناچی
 اصالحی را روی این نقاط نوسان ترسیم کنید. به محض مشاهده حرکت در جهت مخالف، آن مکان جا�ی است که نقطه دوم

.باید قرار داده شود

فیبوناچی اصالحی
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نحوه ترسیم فیبوناچی اصالحی در نمودار
ی کنید پیدا کنید.  اعمال ابزار فیبوناچی اصالحی در نمودار بسیار آسان است. ابتدا سقف و کف نوسا�ض را که می خواهید اندازه گ�ی

 و پس )Insert( »سپس می توانید ابزار فیبوناچی اصالحی را مستقیماً از »نوار ابزار« انتخاب کنید یا می توانید به برگه »وارد کردن
 بروید و از منوی کشو�ی ابزار »فیبوناچی اصالحی« را انتخاب کنید. پس از انتخاب ابزار، آن را روی »گام )Objects( »از آن »ابزار

« یا »موج« )سقف و کف نوسان( قرار دهید .حرک�ت

M4Markets ونییک کتاب الک�ت

فیبوناچی
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روند صعودی

وع( حرکت و نقطه پایا�ض را در باال )قله( قرار دهید /کف )�ش ض وع را در پای�ی .در بازار صعودی همیشه باید نقطه �ش

ض شده و پیش فرض ابزار فیبوناچی اصالحی در  روی %23.6،  %38.2،  %50،  و %61.8 قرار دارد. پس MT5 سطوح از پیش تعی�ی
د وع روند اصالحی، می توان پیش بی�ض کرد که سطوح حمایت قیمت در نزدییک نقاطی که در باال اشاره شد قرار بگ�ی .از �ش

 در اینجا مثایل را آورده ایم که پس از روند صعودی، روند اصالحی شکل گرفته است و پس از آن دوباره قیمت به روند
.صعودی بازگشته است. در این مثال، سطح حمایت قیمت در نزدییک سطح فیبوناچی اصالحی %61.8 قرار گرفته است

 در مثال باال، قیمت در روند صعودی قرار دارد و انتظار اصالح قیمت می رود. این بدان معناست که ما باید ابزار فیبوناچی
( به آخرین نوسان باال در نقطه ( A اصالحی را از نقطه  ترسیم کنیم تا سطوح فیبوناچی را پیدا کنیم و ببینیم که B پایی�ض

.“عمق” این اصالح تا کجاست

بازار صعودی
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بازار نزویل

وع ابزار فیبوناچی اصالحی را در  این سناریو دقیقاً در مقابل روند صعودی قرار دارد. وق�ت که روند نزویل است، باید نقطه �ش
ض )کف( قرار دهید باال )قله( به سمت پای�ی

 مثال باال نشان می دهد که چگونه سطوح فیبوناچی اصالحی اعمال می شوند و چگونه سطح مقاومت قیمت در محدوده 50%
د. این سطوح به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کنند و بسیاری از معامله کنندگان  سطح فیبوناچی اصالحی قرار می گ�ی

ض ض نقاط هدف و توقف زیان ن�ی  سفارش هایشان را برای خرید/فروش در آن نقطه ها قرار می دهند. از این سطوح برای تعی�ی
استفاده می شود

 در مثال زیر، قیمت در روند نزویل حرکت می کند. یع�ض احتماالً روند اصالحی صعودی شکل خواهد گرفت. بنابراین می توانید
ترسیم کنید )A( به سمت کف )B( ابزار فیبوناچی اصالحی را از قله

 در هر دو مثال باال، قیمت برای طی کردن سطوح اصالحی )که در تصویر با مستطیل آ�ب مشخص شده است( و ایجاد سطح
حمایت/مقاومت مناسب با مشکل مواجه شده است. این سطوح می توانند فرصت های معامال�ت فوق العاده ای ایجاد کنند

بازار نزویل
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:قله نوسان
د  جه�ش قابل مالحظه در مس�ی صعودی. زما�ض از اصطالح قله استفاده می کنیم که روند اصالحی نزویل از آن نقطه شکل بگ�ی

ض تر از کف قبیل برسد :و، همانند تصویر زیر، در حالت ایدآل به پای�ی

نحوه پیدا کردن قله و کف نوسان

:کف نوسان
وع شود و به طور قابل مالحظه ای در  کف نوسان پس از حرکت نزویل قابل مالحظه ایجاد می شود. یع�ض روند قیمت از قله �ش

د و، همانند  مسض نزویل حرکت کند. زما�ض از اصطالح کف استفاده می کنیم که روند اصالحی صعودی از آن نقطه شکل بگ�ی
:تصویر زیر، در حالت ایدآل به باالتر از قله قبیل برسد
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:اصالح صعودی

 با متصل کردن کف و قله نوسان قبیل در نمودار ما و ترسیم فیبوناچی اصالحی، می توانیم سطوح فیبوناچی را که برای درک
ض نقاط خرید احتمایل را پس از تکمیل روند اصالحی، ببینیم .عمق اصالح استفاده می کنیم و همچن�ی

:اصالح نزویل

 با متصل کردن قله و کف نوسان قبیل در نمودار ما و ترسیم فیبوناچی اصالحی، می توانیم سطوح فیبوناچی را که برای درک
ض ض نقاط فروش احتمایل را پس از تکمیل روند اصالحی ببینیم، که در تصویر زیر ن�ی  عمق اصالح استفاده می کنیم و همچن�ی

:نشان داده شده است
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 این است که به شما اجازه می دهد سطوح فیبوناچی را مطابق با نیازهایتان MT5 ییک از بزرگ ترین مزایای استفاده از
.سفار�ش سازی کنید

 این است که به شما اجازه می دهد سطوح فیبوناچی را مطابق با نیازهایتان MT5 ییک از بزرگ ترین مزایای استفاده از
.سفار�ش سازی کنید

 نحوه ویرایش یا حذف ابزار فیبوناچی
 اکنون روی سطر کلیک کنید تا گزینه هایتان را ببینید. اگر می خواهید سطر فیبوناچی را حذف کنید، »حذف« را انتخاب کنید تااصالحی در نمودار

.از نمودار برداشته شود

 را )Properties( »اگر می خواهید سطر فیبوناچی را ویرایش کنید، پس از فعال شدن روی آن کلیک راست کنید، و »مشخصات
.انتخاب کنید
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فیبوناچی

 گزینه های مربوط به تغی�ی رنگ و سبک سطر را خواهید دید و اگر بخواهید می توانید )Common( »در »برگه متداول
ض اضافه کنید .توضیحی به آن ن�ی

 اکنون برای مثال، همان طور که در تصویر زیر می بینید من رنگ زرد را انتخاب کردم و سطر فیبوناچی به رنگ زرد
ض ترتیب می توانید آن را به رنگ دلخواهتان تغی�ی دهید .تغی�ی تغی�ی کرد. به هم�ی

، ض ض به نقطه چ�ی ض شکل می توانید با استفاده از گزینه ها�ی که در تصاویر زیر نشان داده شده است، سبک سطر را ن�ی  به هم�ی
، نازک یا کلفت تغی�ی دهید ض .خط چ�ی
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فیبوناچی

.برگه بعدی که در این قسمت می بینید، »سطوح« است. از این برگه برای اهداف زیر می توانید استفاده کنید

»اضافه کردن سطوح فیبوناچی جدید با کلیک کردن روی دکمه »افزودن •
»حذف کردن سطوح فیبوناچی با کلیک کردن روی دکمه »حذف •

»بازنشا�ض تنظیمات با کلیک کردن روی دکمه »پیش فرض ها •
ح • )تغی�ی تنظیمات و سطوح فعیل )سطح و �ش

تغی�ی سبک سطر مربوط به سطوح فیبوناچی واقعی •

ض می توانید رنگ سطرهای مربوط به سطوح فیبوناچی اصالحی را با استفاده از گزینه زیر تغی�ی دهید .همچن�ی

ض ترتیب ض تغی�ی کرده است. به هم�ی  در تصویر زیر می توانید ببینید که رنگ سطرهای مربوط به سطوح فیبوناچی اصالحی به س�ب
.می توانید آن را به رنگ دلخواهتان تغی�ی دهید
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فیبوناچی

ها« است که به ندرت از آن استفاده می شود، بنابراین آن را توضیح نمی دهیم .برگه بعدی »پارام�ت

 می رویم. این برگه بسیار جالب و برای استفاده از تحلیل هم زمان چند )Visualization( »به برگه بعدی، یع�ض »نحوه نمایش
.چارچوب زما�ض مفید است

ض دلیل به�ت است نمودار را ساده و ض امر تمرکز کردن را دشوار می کند. به هم�ی  گاهی اوقات نمودار کمی شلوغ می شود و هم�ی
 خلوت نگه داریم. در این مواقع، گزینه نحوه نمایش )که نه فقط برای سطوح فیبوناچی، بلکه برای همه ابزارها، مطالعات،

.قابل اعمال است( می تواند مفید باشد MT5 اندیکاتورها در

ید.  اساساً این ابزار به شما اجازه می دهد درباره چارچوب های زما�ض که می خواهید آبجکت در آن نمایش داده شود تصمیم بگ�ی
« انتخاب شده است، یع�ض فیبوماچی ای که ترسیم می کنید، در همه  به طور پیش فرض، »نمایش در همه چارچوب های زما�ض

ی شده  چارچوب های زما�ض که انتخاب کنید نمایش داده می شود. با این حال، اگر تیک این گزینه را بردارید، مناطق خاکس�ت
.فعال می شوند و شما می توانید قسمت های موردنظرتان را انتخاب کنید

ح دادیم. حاال، بیایید یک قدم جلوتر برویم MT5 بسیار خب، سطوح فیبوناچی اصالحی و نحوه استفاده از آن ها را در .�ش
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فیبوناچی

�ش فیبوناچی گس�ت
ی قیمت از نظر مس�ی روند ادامه دار در �ش برای پیش بی�ض جهت گ�ی  بر خالف سطوح فیبوناچی اصالحی، سطوح گس�ت

 سطوح احتمایل استفاده می شوند.  به عبارت دیگر سطوح اصالحی، نقاط احتمایل پایان روند اصالحی را نشان می دهند،
�ش به شما نشان می دهند که روند ادامه دار احتماالً در کجا به پایان خواهد رسید. این اطالعات می تواند برای  سطوح گس�ت

ض نقطه خروج/سطح هدف استفاده کنند .معامله کنندگان بسیار مفید باشد زیرا می توانند از آن برای تعی�ی

وع روند ، پیدا کردن نقطه پایان برای کل یک روند/چرخه و نقطه احتمایل �ش �ش  مورد استفاده دیگر سطوح فیبوناچی گس�ت
.اصالحی عمیق است

�ش استفاده می شود. رایج ترین آن ها %61.8،  %100،  %161.8،  و گاهی 261.8%  از سطوح مختلفی در ابزار فیبوناچی گس�ت
« هستند .است. %61.8 و %161 به اعتقاد بسیاری افراد، »سطوح طال�ی

)C(

)B(

�ش 0% سطوح گس�ت

�ش 50% سطوح گس�ت

�ش 100% سطوح گس�ت

�ش 150% سطوح گس�ت

�ش از 3 نقطه قیمت  سطوح گس�ت
در نمودار استفاده می کنند

M4Markets ونییک کتاب الک�ت

فیبوناچی

)A(
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فیبوناچی

�ش را در  چگونه باید فیبوناچی گس�ت
نمودار ترسیم کرد؟

روند صعودی

،در روند صعودی ادامه دار

.جا�ی که روند آغاز می شود، را پیدا کنید ،)A( کف نوسان .1

.جا�ی که روند متوقف شده و روند اصالحی نزویل را آغاز کرده است، پیدا کنید ،)B( قله نوسان .2

.مربوط به روند اصالحی )جا�ی که روند اصالحی متوقف شده است( را پیدا کنید )C( کف نوسان .3

�ش که در روند صعودی ادامه دار ترسیم شده آورده شده است. نقطه ای که با  در تصویر A در اینجا مثایل برای فیبوناچی گس�ت
وع روند را نشان می دهد. نقطه  قله نوسان، یع�ض جا�ی است که روند B زیر مشخص شده است، کف نوسان و نقطه �ش

وع شده است. نقطه .کف نوسان روند اصالحی را نشان می دهد C متوقف شده و روند اصالحی نزویل �ش

روند نزویل

.این روند دقیقاً نقطه مقابل روند صعودی است

.جا�ی که روند آغاز می شود، را پیدا کنید ،)A( قله نوسان .1
جا�ی که روند متوقف شده و روند اصالحی صعودی آغاز شده است، پیدا کنید ،)B( کف نوسان .2

.جا�ی که روند اصالحی متوقف شده است، را پیدا کنید ،)C( قله نوسان روند اصالحی .3

�ش که در روند نزویل ادامه دار ترسیم شده آورده شده است. نقطه ای که با  در تصویر A در اینجا مثایل برای فیبوناچی گس�ت
وع روند را نشان می دهد. نقطه  کف نوسان، یع�ض جا�ی است که روند B زیر مشخص شده است، قله نوسان و نقطه �ش

وع شده است. نقطه .قله نوسان روند اصالحی را نشان می دهد C متوقف شده و روند اصالحی صعودی �ش

نکته معامال�ت
ان چند واحد با سطح ض ، واگرا�ی را لحاظ کنید. گاهی اوقات قیمت به م�ی �ش ض سطح گس�ت  همیشه در باال/پای�ی

 موردنظر متفاوت خواهد بود و گاهی اوقات از آن سطح عبور می کند و کمی به روند خود ادامه می دهد. ما به
.دنبال محدوده اطراف این سطوح هستیم و نه دقیقاً همان سطح
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فیبوناچی

  به احتمال زیاد می توانید ابزار فیبوناچی اصالحی را به طور پیش فرض در نوار ابزار پیدا کنید و این یع�ض ابزار فیبوناچی
�ش اضافه نشده است گس�ت

�ش به نوار ابزار، مراحل زیر را دنبال کنید: برای اضافه کردن ابزار فیبوناچی گس�ت

روی ابزار فیبوناچی اصالحی در نوار ابزار کلیک راست کنید و »سفار�ش سازی« را انتخاب کنید . .1

�ش را در کدام قسمت  ابزار فیبوناچی گس�ت
« را پیدا و روی آن کلیک کنید سپس روی دکمه »وارد کردنمی توانم پیدا کنم؟ MT5 پلتفرم �ش  )Insert( »در پنجره باالپر در بخش سمت چپ »فیبوناچی گس�ت

.کلیک کنید

�ش باید در بخش سمت راست در قسمت »انتخاب شده« ظاهر شود اکنون فیبوناچی گس�ت
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فیبوناچی

�ش باید در نوارابزار ظاهر شده باشد. نماد آن به این شکل است ض پنجره باالپر، دکمه فیبوناچی گس�ت اکنون پس از بس�ت

« را انتخاب �ش ض می توانید به برگه »وارد کردن« و پس از آن »ابزارها« بروید و در منوی کشو�ی ابزار »فیبوناچی گس�ت  همچن�ی
.کنید

، برای ترسیم آن روی نمودار باید مراحل زیر را انجام دهید : �ش :پس از انتخاب دکمه فیبوناچی گس�ت

وع کنید A روی دکمه موس کلیک کنید و آن را نگه دارید و از نقطه .1 .�ش
.دکمه موس را رها کنید ،B پس از رسیدن به نقطه .2

.را با دقت انتخاب کنید C حاال باید نقطه .3
�ش را با دو بار کلیک روی آن فعال کنیم .4  .برای انجام این کار باید فیبوناچی گس�ت
.را انتخاب کنید C پس از فعال شدن، می توانید آن را به اطراف بکشید و نقطه . .5
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فیبوناچی

مثال روند نزویل مثال روند صعودی

ض سطوح کسب سود به ما کمک کنند �ش می توانند در پیش بی�ض سطوح هدف احتمایل و تعی�ی .در مثال باال می توانید به وضوح ببینید چگونه سطوح فیبوناچی گس�ت

M4Markets ونییک کتاب الک�ت

فیبوناچی
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فیبوناچی

�ش سطوح مهم فیبوناچی گس�ت
61.8%, 100%, 138.2%, 161.8%, 200%, 238.2%, 261.8% 

:اما تمرکز اصیل روی این سطوح است
61.8%, 100%, 161.8%, 261.8% 

« هستند .همانطور که قبالً اشاره کردیم، %61.8 و %161 به اعتقاد بسیاری افراد، »سطوح طال�ی

سطوح مهم
�ش  فیبوناچی گس�ت
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فیبوناچی

فعال �ش غ�ی مثال فیبوناچی گس�ت

، ابتدا باید برای فعال کردن آن روی آن دو بار کلیک کنید تا دایره ها/نقطه ها �ش  برای ویرایش یا حذف ابزار فیبوناچی گس�ت
.ظاهر شوند

�ش فعال  مثال فیبوناچی گس�ت

�ش را   چگونه می توانم ابزار فیبوناچی گس�ت
ویرایش یا حذف کنم؟
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فیبوناچی

 زما�ض که ابزار فعال است، روی آن کلیک راست کنید تا گزینه های ویرایش و حذف آن را ببینید. برای حذف کردن آن،
کا�ض است روی گزینه »حذف« که در تصویر زیر نشان داده شده است کلیک کنید

بروید )Properties( »برای ویرایش آن به »مشخصات
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فیبوناچی

�ش را پیدا خواهید کرد. برای انجام این موارد می توانید از   در برگه »سطوح«، تنظیمات مربوط به سطوح واقعی فیبوناچی گس�ت
آن ها استفاده کنید

افزودن/حذف کردن سطوح •
بازنشا�ض تنظیمات به حالت پیش فرض •

ویرایش سطوحی که قبالً اضافه شده اند •
ویرایش رنگ و سبک خط های استفاده شده برای ترسیم سطوح •

 همانند ییک از ابزارهای »فیبوناچی اصالحی« که در باال مشاهده کردید، گزینه های عمومی در این قسمت یکسان هستند. در
.برگه »متداول« تنظیمات مربوط به تغی�ی رنگ، سبک، و انواع خط را خواهید دید

https://secure.m4markets.com/register/
https://secure.m4markets.com/register/


نمای�ش بازیک حساب باز کنید M4Markets با26  افتتاح حساب

M4Markets ونییک کتاب الک�ت

فیبوناچی

�ش مثال فیبوناچی گس�ت

روند صعودی

 در این مثال، قیمت از سطح %61.8 عبور کرده و تا سطح %100 به روند صعودی ادامه داده است. در این نقطه به
 سطح حمایت رسیده و روند بازگش�ت نزویل را آغاز می کند. همانطور که در اینجا مشاهده می کنید، سطوح فیبوناچی

�ش در واقع به عنوان سطوح مقاومت برای قیمت عمل می کنند .گس�ت

روند نزویل

�ش %100 تبعیت می کند. پس از روند اصالحی،  در این مثال، قیمت روند بازگش�ت را آغاز می کند و کامالً از سطح گس�ت
 قیمت همچنان به مس�ی نزویل ادامه می دهد تا به %161.8 برسد و از آنجا دوباره با تبعیت از آن سطح، به روند صعودی باز

�ش  هر دو  به عنوان سطوح حمایت برای قیمت و  می گردد. همانطور که در اینجا مشاهده می کنید، سطوح فیبوناچی گس�ت
سطوح پیش بی�ض برای نقاط هدف احتمایل عمل می کنند
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فیبوناچی

امنیت وجوه

یان ما در حساب های مجزا نگه داشته می شود و ما  وجوه مش�ت
ض ارائه می دهیم .پوشش مانده منفی را ن�ی

دامنه وسیع روش های واریز وجه

ترین بانک ها و ارائه دهندگان  واریز آ�ض و برداشت �یع با معت�ب
.پرداخت در �ا� جهان

و در این یان پی�ش  پشتیبا�ن مش�ت
صنعت

و در این صنعت یان پیسش پشتیبا�ض مش�ت

ن هزینه معامال�ت پای�ی

دهای اندک از 0.0 پیپ و 0 دالر را آغاز کنید.  معامالت با اس�پ
د خام یا پریمیوم را انتخاب  ییک از حساب های استاندارد، اس�پ

وع به معامله کنید .کنید و با حداقل 5 دالر واریز، �ش

ایط معامال�ت منحرصبه فرد �ش

 اجرا سفارش فوق العاده �یع بدون وقفه، بدون مظنه دهی مجدد، و
بدون احتمال رد کردن سفارشات

طیف وسیعی از بازارهای مختلف

.معامله جفت ارزها، کاالها، شاخص ها و سهام با یک کلیک

 M4Markets چرا

M4Markets ونییک کتاب الک�ت

فیبوناچی

https://secure.m4markets.com/register/
https://secure.m4markets.com/register/


نمای�ش بازیک حساب باز کنید M4Markets با28  افتتاح حساب

M4Markets ونییک کتاب الک�ت

فیبوناچی

 ثبت نام کنید و نمایه تان را به
تأیید برسانید

 گام 3
وع  برای �ش

معامالت

تماس با ما

با ما در تماس باشید

در صورت وجود هرگونه پرسش یا ابهام

وع به  دانلود پلتفرم و �ش
معامله

 برگه ،)Trader’s Menu( در منوی معامله کننده
 »دانلودها« را انتخاب کنید و پلتفرم موردنظرتان

وع به  را دانلود کنید. پلتفرم را راه اندازی کنید و �ش
.معامله کنید

ی  فرم ثب نام ما را تکمیل کنید و به پرتال مش�ت
� پیدا کنید. پروفایل اقتصادی تان را تکمیل  دس�ت
 کنید، مدارک الزم را آپلود کنید و پروفایلتان را به

.تأیید برسانید

 باز کردن »حساب زنده« و
واریز وجه

 باز کردن حساب زنده« را در برگه »حساب ها««
 انتخاب کنید و حسا�ب را انتخاب کنید. در برگه
 وجوه روی »واریز وجه« کلیک کنید و روش وایز

.وجه را انتخاب کنید

3 2 1

ایمیل بزنید
support@m4markets.com

به وب سایت � بزنید
+442035197268

ید با ما تماس بگ�ی
m4markets.com

با ریسک باالی از دست دادن �مایه همراه است CFD معامالت محصوالت

M4Markets ونییک کتاب الک�ت

فیبوناچی
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https://twitter.com/m4_markets
https://www.instagram.com/m4markets/
https://www.facebook.com/m4markets
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https://t.me/M4Markets_Official
https://www.youtube.com/channel/UCE5C3tznQdyCJQiQLMEhMdA

