
Wprowadzenie do Analizy 
Fibonacciego
Dowiedz się, jak korzystać z jednego z 
najbardziej popularnych narzędzi analizy 
technicznej, by uzyskać optymalne wyniki.

Ostrzeżenie przed ryzykiem: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem 
szybkiej utraty pieniędzy ze względu na dźwignię finansową. 73% i 70% rachunków inwestorów 
detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD odpowiednio z Tickmill UK Ltd i 
Tickmill Europe Ltd. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy 
możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. 

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinien być traktowany jako doradztwo 
inwestycyjne.
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Dla mniej doświadczonego tradera hasło „Fibonacci” może być niezrozumiałe i tajemnicze, 
ale nie martw się, naprawdę wszystko, co się za nim kryje, nie jest aż tak skomplikowane, 
jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. W tym eBooku zdekonstruujemy 
pojęcie Fibonacciego w sposób, który jest łatwy do zrozumienia. Wyjaśnimy w prosty 
sposób czym jest Fibonacci i jak jest on wykorzystywany w praktycznym handlu 
do interpretacji danych rynkowych i jak można go wykorzystać do osiągania 
zysków na rynkach.
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1. Fibonacci: Człowiek, mit, legenda

Zanim przejdziemy do podstaw stosowania Fibonacciego w handlu, warto krótko omówić jego historię. Leonardo de 
Pisano urodził się we Włoszech około 1170 roku, jego ojciec Guglielmo Bonacci (imię Fibonacci dosłownie oznacza 
syna - “Fi” - Bonacciego) był konsulem Pizy w śródziemnomorskim porcie Bugia, obecnie Bejaia, w Algierii. Leonardo 
studiował matematykę w Bugii u arabskiego nauczyciela i odbył liczne podróże do Syrii, Grecji i Egiptu, gdzie zdobył 
szeroką wiedzę na temat systemów numerycznych i obliczeń.
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Fibonacciemu przypisuje się wprowadzenie świata zachodniego do “Złotego 
Podziału” i sekwencji liczbowej Fibonacciego za sprawą dzieła “Liber Abaci” 
wydanego w 1202 roku. Warto zauważyć, że sekwencja ta była znana 
indyjskim matematykom już w szóstym wieku. Książka ta spopularyzowała 
hinduskie i arabskie sekwencje numeryczne, stając się jedną z najbardziej 
wpływowych książek na temat matematyki w średniowieczu.

2. Złoty podział
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3. Sekwencja Fibonacciego

W swojej książce Fibonacci wyjaśnił tajemniczą serię liczb, która została nazwana “Złotym Podziałem”, czyli tajnym kodem 
natury, a która ostatnio zyskała sławę w 2006 w przebojowym filmie “Kod Da Vinci”. W sekwencji Fibonacciego po cyfrach 0 
i 1 każda kolejna cyfra jest sumą poprzednich cyfr.

 Sekwencja ta działa w następujący sposób:

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

Tak więc jak widać 1+1=2, 1+2=3, liczba 55 w sekwencji jest sumą 21 i 34. Więc teraz, gdy mamy już podstawowe pojęcie 
kim jest Fibonacci i czym jest sekwencja Fibonacciego, powinniśmy w końcu zauważyć, że każda cyfra w sekwencji jest w 
przybliżeniu 1,618 razy większa od cyfry poprzedniej. Pamiętajmy o tym stosunku, będzie to ważne w dalszej części tego 
tekstu. Jest to liczba, która ma znaczenie w otaczającym nas świecie przyrody, powszechnie spotykana w architekturze 
stworzonej przez człowieka, nazywana “złotym prostokątem”. Uważa się, że tworzone przez nią kształty są naturalnie miłe 
dla oka, tworzą poczucie harmonii. Można ją również zaobserwować we wszystkich aspektach natury, od struktury i replikacji 
w kwiatach po skamieliny, a nawet muszelki.
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W tym momencie kluczowe jest zrozumienie, w jaki sposób obliczany jest współczynnik; 
Obliczenia są wykonywane poprzez podzielenie cyfry w sekwencji przez cyfrę, która 
następuje bezpośrednio po niej, więc wygląda to w sposób następujący:

5 podzielone przez 8 daje współczynnik 0,625 
13 podzielone przez 21 daje współczynnik 0,619 
89 podzielone przez 144 daje współczynnik 0,618

4. Sekwencja i wskaźniki Fibonacciego
Końcowy współczynnik w tej serii jest najważniejszym współczynnikiem i stanowi podstawę 
“Złotego Podziału”, jednak istnieją inne kluczowe współczynniki, na przykład gdy dzielimy cyfrę w 
sekwencji przez liczbę znajdującą się dwa miejsca po niej, więc otrzymujemy na przykład:

8 podzielone przez 21 daje współczynnik 0,382

Następnie podzielmy tę cyfrę przez cyfrę znajdującą się trzy miejsca po niej, a otrzymamy:

8 podzielone przez 34 daje współczynnik 0,236

W związku z tym mamy teraz pewne podstawowe współczynniki pochodzące z sekwencji Fibonacciego, a 
mianowicie 23,6%, 38,2% i 61,8%. Inwestorzy używają tych wskaźników do określenia poziomów zniesień w 
handlu; ceny charakteryzują się wysokim prawdopodobieństwem reakcji na tych poziomach. W międzyczasie, 
istnieje kilka innych kluczowych współczynników, na które inwestorzy zwracają uwagę. Oto one:

23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% i 78,6%.
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Warto wspomnieć, że poziom 50% nie ma szczególnego znaczenia w Fibonaccim, 
jednak inwestorzy zwracają na niego uwagę, ponieważ stanowi on połowę 
ewentualnego zwrotu. W ciągu lat inwestorzy zauważyli, że ceny mają tendencję 
do reagowania, gdy ceny wycofują się do połowy wcześniejszego zwrotu.

Teraz, gdy lepiej rozumiemy czym są liczby Fibonacciego i jak uzyskujemy poziom 
zniesień dzięki pozyskaniu współczynników z sekwencji Fibonacciego, przejdźmy 
do konkretów i sprawdźmy, jak wykorzystać te współczynniki w handlu.

Chociaż analiza Fibonacciego jest metodą powszechnie stosowaną i cieszącą 
się dużym uznaniem doświadczonych analityków technicznych, nie powinna być 
uważana za “magiczną różdżkę”, która w prosty sposób odblokuje tajemnice 
Twoich wykresów cenowych i pozwoli Ci zarobić fortunę na rynkach w ciągu jednej 
nocy. Analiza Fibonacciego powinna być uważana za część zestawu narzędzi 
handlowych, które pomogą Ci uzyskać przewagę na rynkach, gdy będziesz z 
nich odpowiednio korzystać. Na kolejnych stronach zademonstrujemy, w jaki 
sposób analiza Fibonacciego może dobrze służyć Tobie w określaniu z wysokim 
prawdopodobieństwem poziomów wsparcia i oporu, które z kolei mogą być 
wykorzystane do wprowadzania transakcji, a także pomóc w identyfikacji celów 
zysku.

5. Teoria poziomu 50%

NZD / USD 1-hour frame.
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6. Zniesienia Fibonacciego

W pierwszej części dowiedzieliśmy się o najczęściej stosowanych zniesieniach (23,6%, 
38,2%, 50%, 61,8% i 78,6%). Teraz przyjrzyjmy się, jak faktycznie rysować te kluczowe 
poziomy na naszych wykresach. 

Jak wiesz (a jeśli nie, to się na pewno wkrótce przekonasz), rynki bardzo rzadko poruszają 
się po linii prostej; częściej cena porusza się w jednym kierunku, a następnie wycofuje 
się albo dokonując tymczasowej korekty albo rozpoczynając zupełnie nowy trend. 
Zniesienia Fibonacciego są pomocne w udzielaniu inwestorom wskazówek co do tego, 
gdzie wycofanie może się zakończyć a gdzie może nastąpić wznowienie dominującego 
trendu. Aby narysować nasze zniesienia Fibonacciego na wykresie, musimy najpierw 
zidentyfikować szczyt i dołek ruchu.
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7. Użycie Zniesień Fibonacciego

Na poniższym wykresie można zaobserwować szczyt i dołek 
ruchu oznaczone niebieskimi strzałkami; po ich zidentyfikowaniu 
należy wybrać narzędzie Fibonacciego z programu do tworzenia 
wykresów. Narzędzie Fibonacciego jest standardowo dostępne 
w prawie wszystkich popularnych pakietach do tworzenia 
wykresów, takich jak MT4, i ma już domyślnie ustawione 
najpopularniejsze poziomy zniesień. Pakiet wykresów, którego 
używam, to TradingView.
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8. Zniesienia Fibonacciego w trendzie spadkowym

Narzędzie Fibonacciego można zastosować z po określeniu 
szczytu i dołka ruchu – zalecane jest określenie absolutnego 
szczytu i dołka dla świecy w celu uzyskania precyzyjnego odczytu. 
Jak widzisz na wykresie, po osiągnięciu dołka, cena ostro odbija  
do idealnej strefy zniesienia 50/61,8% przed powrotem do 
dominującego trendu i osiągnięciem kolejnego dołka.
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9. Zniesienia Fibonacciego w trendzie wzrostowym

Przyjrzyjmy się teraz przykładowi Zniesienia Fibonacciego w trendzie 
wzrostowym. Kiedy analizujemy wykres i określamy, że aktualny trend 
jest wzrostowy, na co wskazują wyższe szczyty i wyższe dołki, chcemy 
zidentyfikować najwyższy szczyt i najniższy dołek, aby narysować poziom 
Zniesienia Fibonacciego, jak pokazano na poniższym wykresie:

Na tym dziennym wykresie dolara australijskiego, szczyt i dołek są ponownie 
podświetlone niebieskimi strzałkami. Cena wycofuje się po osiągnięciu 
szczytu, dochodząc następnie do zniesienia 50%, a następnie wznawia 
trend wzrostowy i ostatecznie osiąga szczyt znajdujący się na wyższym 
poziomie od poprzedniego.
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10. Prosta strategia handlowa Fibonacciego

Tak więc, nauczyliśmy się jak i gdzie określać Zniesienia Fibonacciego; teraz zobaczmy 
jak możemy przekształcić naszą analizę w zyskowną strategię handlową, kierując 
się kilkoma prostymi zasadami. Oczywiście najważniejszym aspektem stosowania 
Zniesień Fibonacciego jest określenie najbardziej prawdopodobnych poziomów, na które 
należy zwrócić uwagę; generalnie, poziomy, których przestrzega większość analityków 
technicznych to poziomy 50/61,8%, ponieważ są one tak powszechnie śledzone przez cały 
rynek ale należy także uwzględnić inne poziomy. W przypadku innych zniesień, ich waga 
różni się w zależności od sytuacji. Na przykład poziom 23,6% ma tendencję do nabierania 
znaczenia jedynie w przypadku bardzo wydłużonych ruchów, podobnie jak poziom 38,2%. 
Poziom 78,6% ma znaczenie o tyle, że kiedy cena narusza to zniesienie, istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że istniejący trend zakończył się i prawdopodobnie rozpoczyna się 
nowy trend.
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11. 50% Wejście, 78,6% Stop i 0% Wyjście
Tak więc, z perspektywy handlowej zamierzamy 
zawrzeć transakcję, gdy cena osiągnie poziom 
zniesienia 50% i drugą pozycję, gdy cena osiągnie 
61.8% ze stopem poniżej poziomu 78.6%. Wyjdziemy 
z kolei z naszych transakcji po ponownym teście 
wcześniejszego szczytu lub dołka.

Spójrzmy na przykład krótkiej pozycji:

Tak więc, w tym przykładzie, tylko nasze zlecenie na 
poziomie 50% jest uruchomione, ceny konsolidują się 
przed wznowieniem trendu spadkowego i przejściem 
do naszego celu zysku, pozwalając nam na wyjście z 
pozycji z zyskiem na poziomie 193 pipsów.
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Przyjrzyjmy się teraz, jak działa ta 
strategia w przypadku długiej pozycji.
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12. Handel z trendem przy użyciu Fibonacciego
W tym przykładzie uruchomione jest tylko nasze zlecenie na poziomie 
50%; wzrost w celu przetestowania poziomu 50% napotyka silny popyt, 
a cena wznawia poprzedni trend wzrostowy, osiągając nasz cel zysku 
i pozwalając nam na wyjście z pozycji z zyskiem w wysokości 831 
pipsów. Wszyscy spostrzegawczy spośród Was z pewnością zauważą, 
że gdy cena wzrośnie do poziomu wyższego od poprzedniego szczytu, 
otrzymamy kolejne zniesienie. Zniesienie to pozwala nam na ponowne 
określenie naszych Zniesień Fibonacciego, od obecnego dołka, przy 
którym weszliśmy w poprzednią transakcję, do nowego szczytu.

Jak widać na wykresie, powtarzamy nasz proces handlowy, wprowadzając 
zlecenia kupna najpierw na poziomie 50% .9006 i na poziomie 61.8% 
.8890, umieszczając nasz ochronny stop 1 pips poniżej poziomu 78.6% 
na poziomie .8723. Po raz kolejny, cena wycofuje się do poziomu 50%, 
aktywując jedno z naszych zleceń kupna. Następnie, cena powraca do 
trendu wzrostowego i ponownie testuje poprzedni szczyt - opuszczamy 
wtedy naszą pozycję na poziomie celu zysku .9498, co pozwala nam na 
osiągnięcie zysku na poziomie 492 pipsów. Cena osiąga nowy szczyt, 
dlatego też powtarzamy nasz proces, obniżając nasze Zniesienia 
Fibonacciego od wcześniejszego dołka, przy którym wprowadziliśmy 
nasze ostatnie zlecenia kupna. Ponownie wprowadzamy nasze zlecenia 
kupna na poziomie 50% i 61,8%. Ruch cen przy nowych zleceniach nie 
uruchamia żadnego z naszych zleceń kupna.

www.tickmill.com

Otwórz konto demo Otwórz konto rzeczywiste

https://www.tickmill.com/pl/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=fibonacci-analysis_&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=fibonacci-analysis_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/pl/?utm_source=ebook&utm_medium=fibonacci-analysis_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/pl?utm_source=ebook&utm_medium=fibonacci-analysis_&utm_campaign=ebook_links


Ceny powracają do poziomu 38,2% przed osiągnięciem 
nowych szczytów, w związku z tym zmieniamy Zniesienia 
Fibonacciego, dołek pozostaje zakotwiczony i po prostu 
rozszerzamy Fibonacciego w celu uchwycenia nowego 
szczytu.

Wprowadzenie do Analizy Fibonacciego

| 17 |

www.tickmill.com

Otwórz konto demo Otwórz konto rzeczywiste

https://www.tickmill.com/pl/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=fibonacci-analysis_&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=fibonacci-analysis_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/pl/?utm_source=ebook&utm_medium=fibonacci-analysis_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/pl?utm_source=ebook&utm_medium=fibonacci-analysis_&utm_campaign=ebook_links


Wprowadzenie do Analizy Fibonacciego

| 18 |

Po raz kolejny, cena wycofuje się z nowego szczytu, 
zbliżając się do poziomu o pips bliżej nić poziom 
aktywujący nasze 50%, ale w rzeczywistości nie osiąga 
tego poziomu naszego wejścia, tworząc następnie nowy 
szczyt. Dlatego rysujemy nowe Zniesienia Fibonacciego 
od nowego dołka do nowego szczytu i wprowadzamy 
zlecenia kupna na poziomie 50% i 61,8%, z naszym 
ochronnym stopem umieszczonym 1 pips poniżej 
poziomu 78,6%.
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Ceny wycofują się, aktywując nasze pierwsze zlecenie 
kupna na poziomie 50%, po czym ponownie rosną, 
uruchamiając nasze zlecenia take profit na poprzednim 
szczycie, pozwalając nam na wypracowanie kolejnych 
162 pipsów zysku. Po raz kolejny dominujący trend 
zostaje wznowiony, a my obserwujemy nowy szczyt i 
nakreślamy nowe Zniesienia Fibonacciego od naszego 
poprzedniego punktu wejścia.
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W tym przypadku, cena wycofuje się, uruchamiając nasze oba 
zlecenia kupna na poziomach 50% i 61,8% i kieruje się do naszego 
poziomu stop wynoszącego 95,51, co oznacza dla nas stratę 
netto równą 169 pipsom. Podsumujmy więc, jak handlowaliśmy w 
tym trendzie wzrostowym – przygotowaliśmy sześć transakcji, z 
których uruchomionych zostały cztery, trzy zakończyły się zyskiem 
o łącznej wartości 1485 pipsów, jedna transakcja przyniosła stratę 
netto w wysokości 169 pipsów, co dało nam łączny zysk na poziomie 
1316 pipsów. Można również zauważyć, że w miarę rozwoju 
trendu, wahania obejmujące Zniesienia Fibonacciego zawężają się 
od dołków do szczytów, co pomaga chronić większość naszych 
zysków podczas handlu z Sekwencją Fibonacciego.

Teraz już wiesz, jak praktycznie używać Zniesień Fibonacciego. 
Pamiętaj, że ważne jest aby używać tego narzędzia jako części 
Twojego arsenału handlowego; nie jest to żaden “Święty Graal” 
handlu i najlepiej jest używać go jako części szerszego zestawu 
narzędzi, dlatego też przyjrzyjmy się jak możemy połączyć poziomy 
Zniesień Fibonacciego z innymi popularnymi narzędziami analizy, 
aby zapewnić dodatkowe potwierdzenie i zbieżność z naszymi 
poziomami Fibonacciego.
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13. Zbieżność między Fibonaccim i Linią Trendu

Jak widać na powyższym wykresie, cena zaczyna się rozwijać w 
kanale trendu spadkowego. Użycie naszego narzędzia do Zniesień 
Fibonacciego w połączeniu z liniami trendu zapewnia wysokie 
prawdopodobieństwo dołączenia do trendu spadkowego. Jak 
możemy zaobserwować, przecięcie linii trendu ze Zniesieniami 
Fibonacciego oferują nam punkty wejścia na poziomie 50% jak i 
61,8%. Możesz w ich sytuacji rozważyć zwiększenie wielkości 
transakcji w celu maksymalizacji zysków, biorąc pod uwagę 
dodatkowe potwierdzenie i wyższe przekonanie co do pomyślności 
tych transakcji.
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14. Fibonacci i średnie kroczące

Innym świetnym sposobem na szukanie odpowiednich punktów 
wejścia i wyjścia jest szukanie zbieżności między Zniesieniami 
Fibonacciego a średnimi kroczącymi. Co to są te średnie kroczące? 
Najczęściej są to średnie z ostatnich 50, 100 i 200 okresów. Kiedy 
trend rozwija się i ceny pozostają albo powyżej albo poniżej jednej 
ze średnich kroczących i cena powraca do linii średniej kroczącej, 
testując ją, istnieje prawdopodobieństwo, że znajdziesz tam poziom 
wsparcia. Jeśli możesz połączyć ten poziom ze Zniesieniem 
Fibonacciego, masz potencjalnie doskonały punkt wejścia w 
powstający lub ustalony trend, jak widać na poniższym wykresie

Jak widać, cena przełamuje się powyżej 50-okresowej średniej 
kroczącej, sugerując potencjał dla nowej fazy rozwoju trendu, a 
następnie wycofuje się, aby ponownie przetestować 50-okresową 
średnią kroczącą, która spełnia rolę wsparcia. Obserwujemy dołek 
przed przekroczeniem średniej a także szczyt, osiągnięty po jej 
przekroczeniu, dzięki czemu możemy narysować nasze poziomy 
Zniesień Fibonacciego. W tym przypadku poziom 50% pokrywa się 
ze średnią kroczącą, a cena osiąga poziom 50% w odległości pipsa, 
po czym odbija w górę, przechodząc do rozszerzonego trendu 
wzrostowego.
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15. Wnioski

Mamy nadzieję, że teraz widzisz siłę łączenia Zniesień Fibonacciego z innymi popularnymi formami analizy technicznej, 
dzięki czemu możesz uzyskać więcej pewności co do słuszności swoich działań. Jak w przypadku każdego narzędzia 
analizy technicznej, konwergencja lub konfluencja z innymi narzędziami naprawdę zwiększa potencjał osiągnięcia zysków 
w handlu.

Najlepszym sposobem na skorzystanie z analizy Fibonacciego jest poświęcenie czasu na naukę rozpoznawania huśtawek 
cenowych i prawidłowego rysowania Zniesień Fibonacciego. Z czasem będziesz zauważać te poziomy instynktownie. 
Pamiętaj, by używać tych poziomów wraz z dodatkową konfluencją, poprzednimi poziomami wsparcia i oporu, liniami 
trendu i średnimi kroczącymi. Oraz pamiętaj, jak mówi stare porzekadło “Praktyka czyni mistrza”!
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