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93   شماره جلسه

  استراتژی  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

سیگنال های فیبوناچی در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای
 (دستیار فارکس حرفه ای  در این جلسه ( سیگنال های فیبوناچی در اپلیکیشن

قصد داریم تا به 3 مورد را بررسی کنیم:

سیگنالهای فیبوناچی در نظر گرفته شده چیست؟
توضیحات سیگنال هایفیبوناچی مورد نظر چیست؟

نمونه های سیگنال فیبوناچی در اپلیکیشن

سیگنالهای فیبوناچی در نظر گرفته شده چیست؟

 بسیاری از معامالت در بازار فارکس و بورس بر اساس رابطه های امواج و میزان باز
استفادهمعامله گران در معامالت خود از ابزارهای فیبوناچیگشت ها انجام می شود. بیشتر

 می کنند و برای بیشتر افراد آشنا می باشد. در قسمت فیبوناچی از قسمت سیگنالهای
معامالتی 2 سیگنال را در نظر گرفته ایم که سیگنال های مورد نظر بازگشتی می باشند.
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OverLapped سیگنال هم پوشانی
Line Trend سیگنال روند

این سیگنال ها از فیبوناچی بازگشتی استفاده می کنند و برای تاییدات بازگشت از موارد
زیر استفاده شده

کندل استیک معتبر
RSI اسیالتور

Stochastic اسیالتور

توضیحات سیگنال های فیبوناچی مورد نظر چیست؟

OverLapped سیگنال هم پوشانی

در این سیگنال از 2 فیبوناچی با تنظیمات متفاوت استفاده شده تا 2 فیبوناچی با سایزهای
مختلف را در بر گیرد به این صورت 2 موج با هم برسی می شوند که در یک جهت بوده اما

با هم هم نبال مناقط یا مناطقی که لول های فیبوناچیطول آنها با هم فرق دارد. به د
 پوشانی داشته باشند و در منطقه مورد نظر با یکی از تاییدات بیان شده، سیگنال خرید یا

فروش صادر شود.

نوع بازار : روند – رنج – روند سریع
نماد معامالتی : همه نمادها.

ابزارها : فیبوناچی بازگشتی – کندل استیک – اسیالتورهای RSI و استوکستیک
تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : 2 لول فیبوناچی به همراه یکی از تاییدات باال
فروش : 2 لول فیبوناچی به همراه یکی از تاییدات باال

حد سود :

خرید : به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن.
فروش: به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن.

حد ضرر :

خرید : زیر کندل ژاپنی معتبر.
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فروش : باالی کندل استیک ژاپنی معتبر.

تاییدات :

CCI الگوهای کالسیک واگرایی مخفی مثبت و منفی – اسیالتور –

 سیگنال خرید : در جفت ارز دالر استرالیا دالر آمریک AUDUSD شاهد افزایش قیمت
بودیم. این حرکت با دو زیگزاگ متفاوت مشخص شده که طول آنها با هم فرق می کند.
بعد از حرکت نزولی قیمت شاهد کندل استیک پوششی Engulfing بودیم که در لول ها

%50 و %61.8 فیبوناچهای بازگشتی قرار دارد. انتظار داریم تا با رسیدن قیمت به نطقه
ورود، قیمت تا حد سود مورد نظر پیش رود

 سیگنال فروش : در جفت ارز یورو دالر شاهد یک ریزش بودیم که 2 فیبوناچی بازگشتی
متفاوت برای آن در نظر گرفته شده.در روند صعودی بعد از آن قیمت به لول های 61.8%

 بودیم. انتظارکندل استیک ابر سیاه Cloud Darkو %78.6 بازگشت کرده و شاهد تشکیل
 داریم تا بازار در روند نزولی به حد سود مورد نظر برسد.
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Line Trend سیگنال روند

 سیگنال فیبوناچی می باشد که در بازار بعد از حرکت و تشکیل یک موج شروع به بازگشت
لول های فیبوناچی بازگشتی Fibonacci و یکی از در تقاطع خط حمایتکرده و

Retracement  ،قرار گرفته. اگر در این حالت یکی از تاییدات بیان شده نیز موجود باشد
سیگنال مورد نظر صادر می گردد.

نوع بازار : روند – رنج – روند سریع
نماد معامالتی : همه نمادها.

ابزارها : فیبوناچی بازگشتی – کندل استیک – اسیالتورهای RSI و استوکستیک
تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : لول فیبوناچی و خط روند به همراه یکی از تاییدات باال
فروش : لول فیبوناچی و خط روند به همراه یکی از تاییدات باال

حد سود :

خرید : به اندازه کندل استیک
فروش: به اندازه کندل استیک
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حد ضرر :

خرید : زیر کندل ژاپنی معتبر.
فروش : باالی کندل استیک ژاپنی معتبر.

تاییدات :

CCI الگوهای کالسیک واگرایی مخفی مثبت و منفی – اسیالتور –

سیگنال خرید: در جفت ارز یورو ین ژاپن در یک روند رنج قرار داریم و بازار بعد از ریزش
در آخرین موج همزمان در لول 78.6 فیبوناچی و خط حمایتی قرار گرفته و با تایید یک کندل

 مواجه شده. سیگنال ایید کندل Bottom Tweezerصعودی پوششی Engulfing و ت
 مورد نظر صادر شده و انتظار داریم تا حدود سود ما پیش رود.

 سیگنال فروش : در نمودار یورو دالر کانادا با افزایش قیمت تا حدود %78.6 فیبوناچی
بازگشته و در همین زمان خط روند نزولی نیز موجود است. در تقاطع این دو با یک کندل

استیک Cloud Dark مواجه می شویم. انتظار روند نزولی را خواهیم داشت.
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در اختیار اپلیکیشن دستیار حرفه ای به صورت رایگان سیگنالهای فیبوناچی مورد نظر در
 عموم قرار گرفته که می توانید دانلود و آنها را استفاده کنید.
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