
فيبوناتيش تحليل  إىل  مقدمة 

تحذير من املخاطر: عقود الفروقات )CFDs( هي أدوات مالية مركبة تنطوي عىل مخاطر مرتفعة قد 

تؤدي إىل خسارة األموال برسعة بسبب الرافعة املالية. تتعرض %73 و %70 من حسابات مستثمري 

التجزئة لخسارة األموال عند التداول عىل عقود الفروقات )CFDs( مع Tickmill UK Ltd و 

Tickmill Europe Ltd, عىل التوايل. يجب عليك أن تراعي مدى فهمك لكيفية عمل عقود الفروقات 

)CFDs(, ومدى قدرتك عىل تحّمل املخاطر املرتفعة التي قد ينجم عنها خسارة أموالك.

تُقدم هذه املواد بهدف توفري املعلومات فقط, وال يجب اعتبارها نصائح استثامرية.

تعلّم كيفية استخدام أحد أشهر أدوات التحليل 
الفني  للحصول عىل أفضل النتائج.
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يعترب سامع مصطلح “تصحيح فيبوناتيش” مربكاً ومخيفاً بالنسبة للمتداول املبتدئ. لكن ال تقلق، فهو 

ليس معقداً أو محرياً إىل الدرجة التي تظنها. سنقوم يف هذا الكتاب اإللكرتوين بتفكيك مفهوم فيبوناتيش 

بطريقة يسهل فهمها, وسنرشح بعبارات بسيطة ماهية فيبوناتيش, وكيفية استخدامه يف التداول 

العميل لإلحاطة ببيانات السوق, باإلضافة إىل كيفية االستفادة منه لتحقيق األرباح من األسواق.

مقدمة
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فيبوناتيش: الرجل، الخرافة، االسطورة
 Leonardo“ قبل أن نبدأ يف رشح األساسيات حول كيفية استخدام فيبوناتيش يف التداول، من املفيد أن نعطي ملحة موجزة عن تاريخه وخلفيته. ولد

 ”Pisan“ اسم فيبوناتيش يعني حرفياً “ابن” بوناتيش( قنصالً لجمهورية( ”Guglielmo Bonacci“ يف إيطاليا نحو عام 1170، وكان والده ”de Pisano

يف ميناء عىل البحر املتوسط يدعى “ Bugia”، وأصبح يطلق عليه اآلن اسم “بجاية”، يف الجزائر. درس “ Leonardo” الرياضيات يف “Bugia” عىل 

يد أحد االساتذة العرب, وسافر إىل سوريا واليونان ومرص حيث اكتسب معرفته الواسعة بالنظم العددية وحساب التفاضل والتكامل.
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الذهبية النسبة  .2

يرجع الفضل إىل فيبوناتيش يف تعريف العامل الغريب “بالنسبة الذهبية” ومتتالية فيبوناتيش العددية 

يف كتابه “Liber Abaci” الذي نرش عام 1202. ومن الجدير بالذكر أن هذه املتتالية كانت معروفة 

لدى علامء الرياضيات الهنود منذ القرن السادس. لذا عرَّف هذا الكتاب باملتتالية العددية الهندية 

العربية ونرشها يف الغرب، مام جعله أحد أكرث كتب الرياضيات تأثرياً يف العصور الوسطى.
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.3

يف كتابه، رشح فيبوناتيش متتالية عددية غامضة تم اإلشارة إليها باسم “النسبة الذهبية” أو الرمز الرسي للطبيعة، وقد اكتسبت شهرتها مؤخراً من خالل الفيلم الضخم 

“The Da Vinci Code” الذي صدر عام 2006. يف هذه املتتالية وبعد أول عددين )وهام 0 و 1( يصبح كل عدد مساوي ملجموع العددين السابقني له.

املتتالية عىل النحو التايل:

0،1،1،2،3،5،8،13،21،34،55،89،144،233،377،610،987

لذا وكام ترى فإن 1 + 1 = 2. وأيضاً 1 + 2 = 3. وكذلك الرقم 55 يف املتتالية هو مجموع 21 و 34. إذاً, اآلن وبعد أن أخذنا فكرة أساسية عن شخصية فيبوناتيش وماهية متتالية 

فيبوناتيش، يجب أن نالحظ أن كل عدد يف املتتالية أكرب مبقدار 1.618 مرة تقريباً عن العدد السابق له. وستكون هذه النسبة مهمة ملا سنرشحه الحقاً, وهي ذات داللة يف الطبيعة من 

حولنا، وسنجدها بشكل شائع يف الهندسة املعامرية البرشية, حيث يشار إليها باسم “املستطيل الذهبي”. ويعتقد بأن األشكال التي تعتمد عىل هذه النسبة تكون مريحة للعني بطريقة 

طبيعية، وتخلق إحساساً باالنسجام. كام ميكن أيضاً رؤية هذه النسبة يف جميع جوانب الطبيعة من بنية األزهار وكيفية تكاثرها, إىل األحافري, وحتى أصداف البحر.  

متتالية فيبوناتيش )أعداد فيبوناتيش(
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فيبوناتيش4. متتالية ونسب 

يف هذه املرحلة من الرضوري أن نفهم كيفية حساب النسبة. ويتم ذلك عن طريق تقسيم كل عدد من املتتالية عىل العدد الذي يليه, كام يف األمثلة التالية:

5 مقسومة عىل 8 تعطي النسبة 0.625

13 مقسومة عىل 21 تعطي النسبة 0.619

89 مقسومة عىل 144 تعطي النسبة 0.618

تعترب النسبة األخرية من السلسة السابقة )0.618( أهم نسبة, وهي تشكل أساس “النسبة الذهبية”. لكن هناك نسب 

هامة أخرى, عىل سبيل املثال عندما تقسم عدداً ما من املتتالية عىل العدد الذي يليه بخانتني ستحصل عىل:

8 مقسومة عىل 21 تعطي النسبة 0.382

وإذا قسمت عدداً ما من املتتالية عىل العدد الذي يليه بثالث خانات ستحصل عىل:

8 مقسومة عىل 34 تعطي النسبة 0.236

وبالتايل, أصبح لدينا اآلن بعض النسب األساسية املستمدة من متتالية فيبوناتيش, وهي ٪23.6, ٪38.2, ٪61.8. ويستخدم 

املتداولون هذه النسب لتحديد مستويات التصحيح يف التداول. حيث أن هناك احتاملية كبرية ألن تتفاعل األسعار مع 

هذه املستويات. يف نفس الوقت، هناك بعض النسب الرئيسية األخرى التي يهتم بها املتداولون، منها:

.78.6٪ ,61.8٪ ,50٪ ,38.2٪ ,23.6٪
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نظرية مستوى التصحيح 550٪.
من الجدير بالذكر أن مستوى ٪50 ليس له أهمية محددة وفقاً ملتتالية فيبوناتيش، لكن املتداولني يهتمون 

بهذا املستوى ألنه ميثل منتصف مسافة االتجاه السعري السابق ، فعىل مر السنني الحظ املتداولون أن 

األسعار خالل مرحلة التصحيح متيل لالرتداد عندما تصل إىل منتصف الحركة السعرية السابقة.

اآلن بعد أن فهمنا بشكل أفضل ماهية أرقام فيبوناتيش, وكيف نستمد مستويات التصحيح عرب استخالص 

النسب من متوالية فيبوناتيش, دعونا نبدأ العمل ونحدد كيفية استخدام هذه النسب يف التداول.

عىل الرغم من أن تحليل فيبوناتيش يستخدم عىل نطاق واسع ويحظى باحرتام كبري من قبل املحللني الفنيني الخرباء، لكن 

ال يجب اعتباره “العصا السحرية” التي ستكشف لك أرسار الرسوم البيانية, لتتيح لك تحقيق ثروة من األسواق بني عشية 

وضحاها . يجب النظر إىل تحليل فيبوناتيش عىل أنه جزء من مجموعة أدوات التداول التي متنحك أفضلية يف األسواق 

عند استخدامها بالشكل الصحيح. سنوضح يف الصفحات القادمة كيف ميكن لتصحيحات فيبوناتيش أن تساعدك جيداً يف 

تحديد مستويات الدعم واملقاومة املرجحة، والتي ميكن استخدامها لدخول الصفقات, وتحديد مناطق جني األرباح.
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تصحيحات فيبوناتيش )ارتدادات فيبوناتيش(6.

لقد تعلمنا يف القسم األول مستويات التصحيح األكرث استخداماً )23.6٪, 38.2٪, 50٪, 61.8٪, 78.6٪(. 

اآلن لنلِق نظرة عىل كيفية رسم هذه املستويات الرئيسية عىل املخطط البياين بصورة عملية.

كام تعرف, أو كام ستتعلم حتامً، فمن النادر أن تتحرك األسواق يف خط مستقيم. يف أغلب األحيان يتحرك السعر يف اتجاه 

معني ثم يرتاجع, إما بشكل تصحيحي بعكس االتجاه األسايس, أو سيعكس اتجاهه كلياً ليبدأ اتجاه جديد. وتصحيحات 

فيبوناتيش مفيدة يف إعطاء املتداولني فكرة حول املنطقة املحتملة النتهاء التصحيح ومواصلة االتجاه األصيل. لرسم 

تصحيحات فيبوناتيش عىل املخطط البياين يجب علينا أوالً أن نحدد قمة واضحة ثم قاع واضح، أو بالعكس.
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استخدام أدوات تصحيح فيبوناتيش7.

ميكنك أن ترى عىل الرسم البياين أدناه قمة وقاع مشار إليهام باألسهم الزرقاء. مبجرد 

أن تقوم بتحديدهام، ستختار أداة فيبوناتيش من برنامج الرسم البياين الخاص بك 

)منصة التداول(. وتكون أداة فيبوناتيش متامثلة تقريباً يف جميع منصات التداول, ومنها 

منصة MT4, حيث تتضمن هذه األداة مستويات التصحيح األكرث شيوعاً, والتي تم 

.TradingView إضافتها بشكل افرتايض. منصة الرسم البياين التي أستخدمها هي
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تصحيحات فيبوناتيش يف االتجاه الهابط8.

يتم رسم أداة فيبوناتيش من القمة إىل القاع. لكن تأكد من رسمها عىل أعىل 

نقطة من القمة وأدىن نقطة من القاع لتحصل عىل قراءة دقيقة. وكام ترى من 

الرسم البياين، فبعد أن رسم السعر القاع, ارتد بقوة إىل منطقة التصحيح املثالية 

٪50/61.8 قبل أن يستأنف اتجاهه الهابط األصيل ويسجل قيعاناً جديدة.
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تصحيحات فيبوناتيش يف االتجاه الصاعد9.
اآلن لنلِق نظرة عىل مثال حول التصحيح يف االتجاه الصاعد. عندما نحلل الرسم البياين ونجد أن االتجاه 

الحايل صاعد كام هو واضح من القمم املتصاعدة والقيعان املتصاعدة، نقوم بتحديد أدىن نقطة من 

القاع وأعىل نقطة من القمة لرسم مستويات فيبوناتيش، كام هو موضح يف الرسم البياين أدناه: 

عىل هذا الرسم البياين اليومي الخاص بالدوالر االسرتايل، متت اإلشارة إىل القاع والقمة 

باألسهم الزرقاء أيضاً. وكام نرى فقد ارتد السعر من القمة، وملس مستوى التصحيح 50٪ 

قبل أن يستأنف اتجاهه الصاعد, ليخرتق يف النهاية مستوى القمة السابقة. 
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تصحيحات فيبوناتيش يف االتجاه الصاعد10.

إذاً, تعلمنا كيف وأين نرسم مستويات تصحيح فيبوناتيش. لرنى اآلن كيف ميكننا أن نحّول تحليلنا إىل اسرتاتيجية تداول 

مربحة، مع بعض القواعد البسيطة. من الواضح أن الجانب األهم يف استخدام مستويات فيبوناتيش هو تحديد املستويات 

املرجح تفاعل السعر معها ليك نركز عليها. بشكل عام، املستويات التي يلتزم بها معظم املحللني الفنيني هي مستويات 

٪50/61.8، ألنها متبعة عىل نطاق واسع. لكن هناك مستويات تصحيح أخرى مهمة أيضاً. عىل سبيل املثال، يكون مستوى 

٪23.6 ذو أهمية يف الحركات السعرية الكبرية فقط، وكذلك األمر بالنسبة ملستوى ٪38.2. أما مستوى ٪78.6 فتتجىل 

أهميته يف أنه عند وصول السعر إليه نكون أمام احتامل كبري لفشل التصحيح الحايل, وبدء اتجاه جديد عىل األرجح.
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دخول عند %50, وقف خسارة عند %78.6, خروج عند 110%.

إذاً، من منظور التداول سندخل الصفقات عند وصول السعر إىل 

مستويات فيبوناتيش. حيث سندخل الصفقة األوىل عند مستوى 

٪50, والصفقة الثانية إذا وصل السعر إىل مستوى التصحيح 61.8٪, 

مع وضع وقف الخسارة قبل مستوى ٪78.6، وسنخرج من صفقاتنا 

عند قيام السعر بإعادة اختبار القاع أو القمة السابقة.

لنأخذ مثال عىل صفقة بيع:

إذاً، يف هذا املثال ستتفعل فقط صفقتنا األوىل عند مستوى 50٪، 

وسيدعمها السلوك السعري قبل استئناف االتجاه الهابط وتحرك 

السعر نحو هدفنا, لنخرج من صفقتنا بربح قدره 193 نقطة.
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اآلن دعونا نلقي نظرة عىل كيفية عمل 

االسرتاتيجية بالنسبة لصفقة رشاء.
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التداول مع االتجاه باستخدام فيبوناتيش12.

يف هذا املثال مل تتفعل سوى صفقتنا األوىل عند مستوى ٪50, وترافق اختبار السعر 

ملستوى ٪50 مع طلب قوي, لذا استأنف السعر اتجاهه الصاعد السابق ليصل إىل 

هدفنا ونخرج بربح قدره 831 نقطة. سيالحظ صاحب النظرة الثاقبة أنه مبجرد 

اخرتاق السعر للقمة السابقة حصل تصحيح جديد, سمح لنا بإعادة رسم مستويات 

فيبوناتيش من القاع األخري )الذي دخلنا منه صفقتنا السابقة( إىل القمة الجديدة

كام ترى عىل الرسم البياين، ميكن تكرار عملية التداول عرب دخول صفقة رشاء 

أوىل عند مستوى ٪50 بسعر 9006, وصفقة رشاء ثانية عند مستوى ٪61.8 بسعر 

8890، ووضع وقف الخسارة تحت مستوى ٪78.6 بنقطة واحدة عند سعر 8723. 

ومرة أخرى، يرتد السعر إىل مستوى ٪50 ليفعل أوىل صفقات الرشاء. ثم يستأنف 

اتجاهه الصاعد ويعيد اختبار القمة السابقة, لنغلق صفقتنا عىل الهدف عند سعر 

9498 وبربح 492 نقطة. يتابع السعر ارتفاعه لتحقيق قمة جديدة، وبالتايل نكرر 

عمليتنا ونعيد رسم مستويات فيبوناتيش من القاع السابق )الذي دخلنا منه صفقتنا 

السابقة( إىل القمة الجديدة. ثم نعيد إدخال أوامر الرشاء الجديدة عند مستويات 

٪50 و ٪61.8. لكن التصحيح التايل فشل يف تفعيل أي من صفقات الرشاء..
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ترتد األسعار إىل مستوى ٪38.2 قبل أن تواصل ارتفاعها لتحقيق قمم 

جديدة، وبنفس االسلوب نعيد رسم مستويات فيبوناتيش، بينام القاع 

األخري ثابت, أي نقوم ببساطة مبد أداة فيبوناتيش إىل القمة الجديدة.
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ومرة أخرى، يرتد السعر من القمة الجديدة ويقرتب ليصبح عىل 

بعد نقاط قليلة من مستوى ٪50, ولكنه ال يلمس فعلياً مستوى 

دخولنا قبل أن يعود ليسجل قمة جديدة أخرى، وبناًء عىل ذلك 

نعيد رسم مستويات فيبوناتيش من القاع الجديد إىل القمة الجديدة 

ونضع أوامر الرشاء الجديدة عند مستويات ٪50 و ٪61.8، مع 

وضع وقف الخسارة تحت مستوى ٪78.6 بنقطة واحدة.
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تنخفض األسعار لتفعل أول صفقة رشاء عند مستوى ٪50, قبل أن تصعد 

مرة أخرى وتفعل أمر جني األرباح عند القمة السابقة لنخرج بربح 162 

نقطة أخرى. مرة جديدة، يستأنف االتجاه الصاعد طريقه، وتتشكل قمة 

جديدة, فنقوم بإعادة رسم مستويات فيبوناتيش من نقطة دخولنا السابقة.
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اآلن, يرتاجع السعر ليفعل صفقتي الرشاء عند املستويني ٪50 و ٪61.8, ثم يتجه مبارشة 

نحو أمر وقف الخسارة عند سعر 95.51, لينتج عن ذلك خسارة صافية قدرها 169 

نقطة. إذاً دعونا نلخص كيفية تداولنا عىل االتجاه الصاعد. قمنا بوضع 6 صفقات, 

تفعل منها 4 صفقات, 3 منهم حققت الهدف مبجموع ربح بلغ 1485 نقطة, وصفقة 

واحدة رضبت وقف الخسارة مبقدار 169 نقطة, وبهذا يكون إجاميل الربح 1316 

نقطة. ستالحظ أيضاً أنه مع متدد االتجاه أصبحت مستويات فيبوناتيش أضيق وهذا 

يساعد عىل حامية معظم مكاسبنا عند التداول اعتامداً عىل متوالية فيبوناتيش.

اآلن أصبح لديك نظرة عامة حول كيفية االستخدام الفعال للتحليل اعتامداً 

عىل تصحيحات فيبوناتيش. تذكر أنه من الرضوري استخدام هذه األداة كجزء 

من ترسانة التداول الخاصة بك, فهي ليست “الكأس املقدسة’’ للتداول, 

وأفضل استخدام لها يكون كجزء من مجموعة أدوات أوسع، لذا دعونا 

نلقي نظرة عىل كيفية دمج مستويات فيبوناتيش مع بعض أدوات التحليل 

الشائعة األخرى، للحصول عىل تأكيد إضايف ملستويات فيبوناتيش.
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التقاء خطوط فيبوناتيش مع خطوط االتجاه13.

كام ترى يف مثال الرسم البياين أعاله، بدأ السعر بالتحرك ضمن قناة هابطة. إن 

دمج أداة تصحيح فيبوناتيش مع خطوط االتجاه يوفر فرصة عالية االحتامل 

للدخول الصحيح مع االتجاه الهابط. كام نرى، فإن التقاء خط االتجاه مع 

تصحيح فيبوناتيش أعطانا نقاط دخول عند مستويات ٪50 و ٪61.8. وعندما 

تحصل مثل هذه التقاطعات ميكنك التفكري يف زيادة حجم صفقتك من أجل 

زيادة األرباح، بسبب حصولك عىل تأكيد إضايف سيعزز من ثقتك بالصفقة.
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املتحركة14. واملتوسطات  فيبوناتيش 

هناك طريقة رائعة أخرى لدخول للصفقات, وهي انتظار التقاء مستويات فيبوناتيش 

مع املتوسطات املتحركة. ما هي هذه املتوسطات املتحركة؟ هي يف الغالب متوسطات 

حسابية لفرتات زمنية سابقة ) فرتة 50 أو 100 أو 200(. فعندما يتشكل اتجاه سعري 

معني بحيث تدل عليه األسعار التي تتحرك فوق أو تحت املتوسط املتحرك, ثم 

يعود السعر الختبار املتوسط املتحرك فهناك احتامل أن ميثل هذا املتوسط مستوى 

دعم. إذا استطعت ربط هذا املستوى مع مستويات فيبوناتيش، سيصبح لديك نقطة 

دخول رائعة يف االتجاه الناشئ أو املتشكل كام ترى يف الرسم البياين أدناه.

كام ترى، فقد اخرتق السعر املتوسط املتحرك )50( صعوداً ليشري إىل احتامل بدء مرحلة جديدة 

من االتجاه الصاعد، ثم تراجع إلعادة اختبار هذا املتوسط املتحرك كدعم للسعر. مبجرد أن 

نرى القاع الواقع تحت املتوسط املتحرك والقمة املتشكلة فوقه ميكننا رسم مستويات تصحيح 

فيبوناتيش, فنجد أن مستوى فيبوناتيش ٪50 يتقارب مع املتوسط املتحرك, وعندما يرتد السعر 

هبوطاً فإنه يالمس مستوى ٪50 متاماً قبل أن ينطلق صعوداً ضمن اتجاه صاعد قوي.
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أفكار ختامية 15.

نأمل أنك تدرك اآلن قوة الدمج بني مستويات فيبوناتيش وأشكال التحليل الفني الشائعة األخرى لزيادة ثقتك مبستويات فيبوناتيش. وكام 

هو الحال مع أي أداة تحليل فني، فإن التقاء أو اجتامع عدة أدوات يزيد بالفعل من احتاملية تحقيق نتائج مربحة من الصفقات.

أفضل طريقة لالستفادة من تحليل فيبوناتيش هي بتخصيص بعض الوقت لتعلّم كيفية تحديد االتجاهات السعرية, وكيفية الرسم الصحيح ملستويات 

فيبوناتيش. ومع الوقت ستكتسب املهارة الكتشاف هذه االتجاهات بنظرة رسيعة وبشكل غريزي. وتذكّر إضافة تأكيد إىل أفضل مستويات فيبوناتيش، 

كدعم أو مقاومة سابقة، أو خطوط اتجاه, أو متوسطات متحركة, فجميعها جيدة. يقول املثل القديم “التدريب خري وسيلة لإلتقان”!
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تفضل بزيارة مدونتنا

ادخل اآلن

مصدرك املستمر ألفكار السوق اليومية!
هل استمتعت بقراءة هذا الكتاب اإللكرتوين؟ تفضل بزيارة مدونتنا لتكتشف 

املزيد من األفكار املثرية لالهتامم حول التداول واألسواق العاملية؟

أكرث من 15 خبريأكرث من 6000 مشاركة 

تحليل يومي فني وأسايس  7 لغات
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لتعليم ا

تعليميةندوات ميدانية )محارضات(ندوات إلكرتونية )ويبنار( إلكرتونيةمقاطع فيديو  كتب 

الفوركسإنفوغرافيكس )رسوم تصويرية( الشائعةاملدونةمصطلحات  األسئلة 
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