
 

 سیگنال های فیبوناچی در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای :

 راه های تحلیل که امروزه در بازار های مالی استفاده میشود بر اساس امواج فیبوناچی میباشد یکی از پر استفاده ترین 

 از دو روش استفاده میکند :دستیار فارکس حرفه ای برای ارائه این سیگنال اپلیکیشن 

  OVERLAPPED سیگنال همپوشانی 

  TREND LINEسیگنال روند 

 .ستیک میباشد التور آر اس آی و اسیالتور استوکااسی، تاییدات سیگنالی که در آن استفاده میشود کندل استیک معتبر 

 ود.یا همان اصطالحاً روش بازگشتی محسوب میشدقت داشته باشید که این روش سیگنال فقط برای بازگشت میباشد 

 

 overlappedهمپوشانی  :روش اول 

 

 . وند سریع  ر  -  رنج  - :روند نوع بازا ر مناسب

 

 . همه نماد ها  نماد معامالتی :

 

 .  stochasticو   rsiاسیالتور های  –کندل استیک  -فیبوناچی بازگشتی   ابزار ها :

 

 .همه بازه های زمانی  تایم فریم :

 

 : نقطه ورود

 لول فیبوناچی به همراه یکی از تاییدات باال  2خرید : 

 لول فیبوناچی به همراه یکی از تاییدات باال  2فروش : 

 

  حد سود :

 .خرید : به اندازه کندل استیکی که روی آن سیگنال صادر شده 

 .فروش : به اندازه کندل استیکی که روی آن سیگنال صادر شده 

 

 : حد ضرر

 .اپنی معتبر که بر روی آن سیگنال صادر شدهخرید : زیر کندل ژ

 .فروش :باالی کندل استیکی که بر روی آن سیگنال صدر شده است  

 

 .الگو های کالسیک CCI  –اسیالتور  –واگرایی مخفی مثبت و منفی  :تاییدات 
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در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای مراجعه برای مشاهده مثال های مربوطه به این روش میتونید به جلسه مربوطه سیگنال های فیبوناچی 

 کنید .

 

 

  trend lineروش دوم : سیگنال روند 

 

 .روند سریع  –رنج  –: روند  نوع بازار

 

 . : همه نماد ها نماد معامالتی

 

  . و استوکستیک  rsiاسیالتور های  –کندل استیک  – retracement: فیبوناچی بازگشتی یا همان فیبوناچی  ابزار ها

 

 : همه بازه های زمانی . تایم فریم ها

 

 نقطه ورود :

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

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

 

 حد سود در این روش :

 .خرید : به اندازه کندل استیکی بر روی آن سیگنال صادر شده  

 .ش : به اندازه کندل استیکی که بر روی آن سیگنا صاد شده فرو

 حد ضرر :



  .خرید : زیر کندل استیکی که بر روی آن سیگنال صادر میشود
 . فروش : باالی کندل استیکی که بر روی آن سیگنال صادر میشود 

 

 . الگو های کالسیک -  CCIاسیالتور  –واگرایی مخفی مثبت و منفی  تاییدات :

 

 
 

برای مشاهده مثال های مربوطه به این روش میتونید به جلسه مربوطه سیگنال های فیبوناچی در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای مراجعه 

 کنید .

 

 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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