به نام خدا

َظثت  ٔ PHIايٕاج انيٕت
ايٕاج انيٕت اس اتشارْاي يتذأل تزاي تيغ تيُي رَٔذْاي يياٌ يذت ٔ تهُذ يذت طٓى يي تاػذ کّ ايزٔسِ در تيٍ تکُيکال کارْا عزفذاراٌ تظياري
پيذا کزدِ اطت .در ادايّ طؼي خٕاْى کزد تّ تزرطي تزخي اس اتشارْاي ُْذطي کّ در پثغ تيُي اْذاف سياَي ٔ ليًتي ايٕاج انيٕت تّ کار يي
رٔد ٔ يثُاي اؿهي آَٓا َيش َظة فيثَٕاچي PHIيي تاػذ تپزداسو:

زتًا ًّْ ػًا تا طزی يؼزٔف فيثَٕاچی آػُایی داریذ:
.... ,55, 34, 21 , 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1

یکی اس َکاتی کّ در يٕرد طزی اػداب آٔر فيثَٕاچی ٔخٕد دارد ایٍ اطت کّ َظة اػذاد يٕخٕد در طزی فيثَٕاچی ( )..... 8/ 5 ٔ 5/ 3 ٔ 3/ 2 ٔ 2/ 1تّ
ؿٕرت يداَثی تّ یک ػذد ًْگزا يی ػَٕذ .ایٍ زذ يداَثی یک ػذد اؿى (گُگ) تٕدِ کّ ْيچگاِ ًَی تٕاٌ آٌ را تّ ؿٕرت دليك تياٌ
کزد( .) 1.61803398875...يا ایٍ َظثت را تّ ؿٕرت رَذ ػذِ ًَ 1.618ایغ ييذْيى .ايا ًْٕارِ تّ یاد خٕاْيى داػت کّ ایٍ ػذد دارای خغایی
َظثت تّ ػذد اؿهی يی تاػذ(تّ دنيم رَذ کزدٌ).
ایٍ َظثت اس اتتذای پيذایغ َايٓای تظياری را تّ خٕد دیذِ اطت luca pacialoدر لزٌ ػاَشدْى تّ َسٕ يثانغّ آييشی ایٍ َظثت را يک َظثت انٓی
َاييذ گزچّ در ًْاٌ سياٌ ایٍ َظثت تست َايٓای دیگزی ياَُذ َظثت عالیی َيش ػُاختّ ييؼذ .کپهز طتارػُاص يؼٕٓر آنًاَی َظثت فيثَٕاچی
را تّ ياَُذ گْٕزی در ػهى ُْذطّ ييذاَذ .اس دیذ خثزی ایٍ َظثت را تا ززف یَٕایًَ PHI:φایغ ييذُْذ.
φ=1.618
ػذد  PHIتُٓا ػذدی َيظت کّ تزای يسمماٌ ( ٔ ْيًُغٕر يؼايهّ گزاٌ) زایش اًْيت اطت تهکّ ػکض ایٍ ػذد َيش اًْيت خاؿی تزخٕردار اطت.
PHI/1= 0.618
يدذدا تٕخّ ػًا را تّ ایٍ َکتّ خهة ييکُى کّ اس آَدا کّ خٕد  PHIیک ػذد اؿى يی تاػذ يؼکٕص آٌ َيش یک ػذد اؿى خٕاْذ تٕد نذا ػذد 0.618
دارای خغای رَٔذ ػذٌ(َظثت تّ يمذار ٔالؼی ) PHI/ 1يی تاػذ.
پض اس يؼزفی َظثت  PHIييتٕاٌ يی تٕاٌ طزی خذیذ ریاضی را کّ تّ َٕػی َؼات گزفتّ اس طزي فيثَٕاچی يی تاػذ تّ عيك سیز يؼزفی کزد:
... ٔ 6.854 ٔ 4.236 ٔ 2.618 ٔ 1.618ٔ 1 ٔ 0.618
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یکی اس رٔػٓایی کّ ييخٕاو در ایٍ َٕػتّ تا اطتفادِ اس َظثت PHIيؼزفی کُى تؼييٍ اْذاف سياَی ليًت ْظتغ .يُظٕر اس اْذاف سياَی  ،سياَی
در آیُذِ اطت کّ در آٌ اتفاق خاؿی در ليًت طٓى رش خٕاْذ داد .اگز يا لادر تاػيى کّ رٔسْایی را در آیُذِ کّ ليًت در آٌ سياٌ تّ ْذف خاؿی
ييزطذ یا رَٔذ ليًت تغييز خٓت يی دْذ پيغ تيُی کُيى لذو تشرگی در آَانيش يُغمی تاسار تزداػتّ ایى .يُغك ایٍ َٕع تسهيم َيش تّ ایُـٕرت اطت
کّ ازتًال تغييز رَٔذ ليًت(ػزٔع ايٕاج خذیذ انيٕت) در تاسِ ْای سياَی کّ يمذار آَٓا تزاتز تا اػذاد يٕخٕد در طزی فيثَٕاچی تا َظثت
عالیی( ) ... ٔ 6.854 ٔ 4.236 ٔ 2.618 ٔ 1.618ٔ 1 ٔ 0.618اطت تظيار تاال اطت.
در ػكهی کّ تّ پيٕطت آيذِ اطت یک يثال طادِ اس پيغ تيُی تغييز رَٔذ تا اطتفادِ اس َظثت PHIايذِ اطت.
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ٔلتی کّ يا يمذار فاؿهّ سياَی اس پيک  Aتا پيک  Bرا تّ رٔس( یا ٔازذ سياٌ ْز چّ تاػذ) تذاَيى آَگاِ يی تٕاَيى تا ضزب ایٍ فاؿهّ در َظثت = PHI
 1.618یک زذص اس سياٌ ٔلٕع َمغّ  Cداػتّ تاػيى.
 Cدر ایُدا ْذف سياَی فيثَٕاچی َاييذِ يی ػٕد .در زميمت در ایُدا اس َظثتٓای  2.618ٔ 1تزای یافتٍ َمغّ  Cاطتفادِ ػذِ اطت .ایٍ سياَی
اطت کّ در آٌ تاسار اَتظار تغييز خٓت ليًت را دارد .پيغ تيُی اْذاف سياَی فيثَٕاچی دليما يؼخؾ ًَيکُذ کّ در رٔس يؼخؾ ليًت ليًت در أج
اطت یا در لؼز .ليًت يی تٕاَذ در دٔ زانت تاػذ .يثال در ػكم فٕق يا یک تزکية  High-High-Lowداریى کّ  Cدر َمغّ  Lowلزار گزفتّ اطت .ايا
ایٍ تزکية يی تٕاَذ تّ ؿٕرتَ High-High-Highيش تاػذ کّ َؼاٌ دُْذِ ایداد یک رَٔذ تزگؼتی رٔ تّ پایيٍ در ْذف سياَی يٕرد َظز يی تاػذ.
تزای اطتفادِ اس ایٍ رٔع َزو افشار  Elwaveاتشاری تست ػُٕاٌ  time rulerدارد کّ ييتٕاٌ تزای اْذاف سياَی اس آٌ اطتفادِ ًَٕد .تزای ًََّٕ يٍ
ًَٕدار ليًتی ْپکٕ را در ػكم لزار دادِ او  .در ػكم فٕق َؼاٌ دادو کّ چگَّٕ تزای ايٕاج  primaryیک زانت  Low-Low-Lowدر يمادیز 1.618 ٔ 1
رش دادِ اطت .در ًْيٍ ػكم يی تٕاٌ يٕارد دیگزی اس ایٍ دطت َيش يؼاْذِ ًَٕد.
اس رطى اْذاف سياَی تزای لظًتٓای يختهف ًَٕدار ٔ یافتٍ َماعی کّ اْذاف سياَی گَٕاگٌٕ تز ْى يُغثك يی ػَٕذ يی تٕاٌ تّ اْذاف لاتم
اػتًادتزی دطت یافت.
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دٔييٍ اتشاری کّ يی خٕاو تا اطتفادِ اس َظثت
اطپيزال خٕاْيى ػُاخت.

 PHIيؼزفی کُى اػكال زهشَٔی ػكم( ْ ) spiralظتُذ.يا اس ایٍ تّ تؼذ أَٓا رٔ تست ًٌْٕ َاو

َسِٕ ػكم گيزی اطپيزال ْا:
ػكم سيز را در َظز تگيزیذ.

در ػكم يذكٕر يظتغيم  ABCDرا يظتغيم  PHIييُايُذ .دنيم أٌ ْى ایُّ کّ در يظتغيم َظثت ضهغ
ْظتغ .یؼُیAB/BC=1.168 :

 ABتّ َ ًٌْٕ BCظثت يؼزٔف PHI

زاال اگّ در ضهغ  ABایٍ يظتغيم َمغّ  Eرٔ عٕری اَتخاب کُيى کّ َظثت  AEتّ  EBتزاتز تا  PHIتاػذ ٔ اس َمغّ  Eتز ضهغ  ABػًٕدی رطى کيُى تا
ضهغ  DCرٔ در َمغّ  Fلغغ کُّ َتيدّ زاؿم تؼکيم يزتغ  ٔ AEFDیک يظتغيم  PHI EBCFييؼٕد .اگز ایٍ ػًم را تّ ؿٕرت يتُأب در ػكم ایداد
ػذِ تكزار کُيى ًْيُغٕر تّ يزتغ ْا ٔ يظتغيم ْای کٕچکتزی ييزطيى کّ در َٓایت تثذیم تّ َمغّ يی ػَٕذ کّ يا ایٍ َمغّ را تاَ Oؼاٌ دادیى.
زال اگز در يزتغ ْای تؼکيم ػذِ در ایٍ طاختار رتغ دایزِ ْای رطى کُيى کّ ػؼاع آٌ تّ اَذاسِ ضهغ يزتغ تاػّ َٓا یتا ػكم ایداد ػذِ یک
اطپيزال خٕاْذ تٕد.
يزكش ایٍ اطپيزال رٔ کّ َمغّ ْ Oظت تؼضی ٔلتٓا لغة اطپزال يی َايُذ.
َكتّ خانة ایُداطت کّ اگز کٕچکتزیٍ يزتغ ای کّ در ایٍ ػكم تؼکيم ػذِ داری عٕل ضهغ  dتاػذ .عٕل ضهغ يزتغ تؼذی َيش  dتٕدِ  ،ضهغ يزتغ
تؼذی  ، d2تؼذی  ... d3خٕاْذ تٕد .یؼُی ًٌْٕ طزی أنيّ فيثَٕاچی:
.....ٔ 8d ،5d ،3d ،2d ،d ،d
خٕب در يٕرد اطپيزال َكتّ دیگّ ای کّ ٔخٕد دارِ ایُّ کّ اخشای يختهف اطپيزال کّ در داخم يزتغ ْا لزار دارَذ اس َظز طایش تّ اَذاسِ  PHIگظتزع
پيذا کزدٌ .انثتّ ایٍ گظتزع يی تَّٕ تّ اَذاسِ ْز کذٔو اس اػذاد طزی  PHIیؼُی  ...ٔ 2.618 ، 1.618 ، 1 ، 0.618تاػّ(در ایُـٕرت َسِٕ تؼکيم
يزتغ ٔ يظتغيهٓا تا َظثتٓا خذیذ اَداو ييؼّ) .يا اطپيزال رٔ تا ْز َظثتی کّ طاختّ ػذِ تاػّ تست ػُٕاٌ کهی اطپيزال PHIييؼُاطيى.
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کاربرد اسپیرال ها در تعیین اهداف قیمتی و زمانی امىاج الیىت
تزای ایٍ يُظٕر السيّ تا َگاْی تّ ًَٕدار سيز تكُيذ.

در اطپيزال دٔ َمغّ زایش اًْيت ْظتُذَ .مغّ  Xکّ يزكش اطپيزال ْظت ٔ َمغّ  Aکّ تّ َاو َمغّ ػزٔع خٕاَذِ يی ػٕد .تزای اطتفادِ اس
اطپيزال َمغّ ػزٔع ٔ يزكش آَزا يؼًٕال تز یکی اس ايٕاج  1یا  2يُغثك يی کُُذ(چّ در يٕخٓای ؿؼٕدی ٔ چّ در يٕخٓای َشٔنی) .تّ عٕری کّ َمغّ
يزكش تز اتتذای يٕج لزار گزیذ .گزدع اطپيزال زٕل َمغّ يزكش يی تٕاَذ ْى درخٓت ػمزتّ ْای طاػت ٔ ْى در خٓت ػكض آٌ اَداو پذتزد.
ًْاَغٕر کّ لثال ْى اػارِ کزدیى گظتزع اطپيزال يی تٕاَذ تا ضزیة ْز یک اس اػذاد يٕخٕد در طزی PHIاَداو پذیزد ايا آَچّ کّ تيؼتز کارتزد دارد
اطپيزانی اطت کّ تا ضزیة  1.618گظتزع یاتذ(ياَُذ آَچّ کّ در ًَٕدار ػكم دٔ َؼاٌ دادِ ػذِ اطت) .پض اس رطى اطپيزال ْز َمغّ در آٌ ایٍ
لاتهيت را دارد کّ تّ ػُٕاٌ ْذف سياَی ٔ ليًتی یکی اس ايٕاج انيٕت تّ زظاب تيایذ.
تٕخّ کُيذْ :ذف سياَی ٔ ليًتی .یؼُی يشیتی کّ اطپيزال ْا دارَذ ایٍ اطت کّ تٕاَایی تخًيٍ اْذاف سياَی ٔ ليًتی را تّ ؿٕرت ًْشياٌ دارَذ.

تزای دطت یاتی تّ اْذاف يؼتثزتز يی تٕاٌ اطپيزال ْای يختهفی رطى کزد ٔ طپض اس َماعی کّ ایٍ اطپيزال ْا تا ْى تزخٕرد دارَذ تزای تـًيى
گيزی اطتفادِ ًَٕد (.رٔذ فيثَٕاچی ٔ فزأر رٔ کّ تّ یاد داریٍ؟!!)
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تزای درک تيؼتز يٕضٕع در طٕييٍ ًَٕدار پيٕطت یک ًََّٕ اطپيزال را تزای ًْاٌ ًَٕدار ْپکٕ در ايٕاج
ايٕاج پُدى ٔ طٕو تا اطپيزال دلت کُيذ.

 primaryرطى کزدِ او .تّ َماط تزخٕرد

کانال phi
کاَال  phiکّ تست ػُٕاٌ کاَال فيثَٕاچی ْى ػُاختّ يی ػَٕذ خشٔ یکی دیگز اس اتشارْای يؼتمّ اس َظثت ْ phiظتُذ .ایٍ کاَانٓا اس تزطيى چُذ
خظ يٕاسی تيٍ لهّ ْا ٔ کفٓای ليًتی تؼکيم ييؼَٕذ.
تزای رطى  base lineتایذ اتتذای ػزٔع يٕج أل را تّ اَتٓای يٕج پُدى يتـم ًَٕد .خظ دیگز را کّ يٕاسی خظ أل اطت عٕری رطى ييکُُذ کّ اس
تهُذتزیٍ لهّ (در طزی ايٕاج َشٔنی) یا اس پایيٍ تزیٍ کف (در طزی ايٕاج ؿؼٕدی ) ػثٕر کُذ .زال در ایٍ زانت خغٕط يٕاسی تؼذی تّ گَّٕ ای رطى
يی ػَٕذ کّ ػزف آَٓا (تا خظ َ ) out side parallel lineظثتٓای يٕخٕد در طزی  phiرا تؼکيم دُْذ.
خٕب زاال ایٍ خغٕط يٕاسی تّ چّ دردی يی خٕرَذ؟! اس ایٍ خغٕط تزای یافتٍ ييشاٌ تـسير ايٕاج انيٕت اطتفادِ ييؼٕد .تّ ایٍ يؼُی کّ پض اس
پایاٌ يٕج پُدى اَتظار تز ایٍ اطت کّ ْذف ايٕاج تـسيسی در َمغّ نًض یکی اس ایٍ خغٕط يٕاسی تاػذ .اطتفادِ اس ایٍ خغٕط يٕاسی در کُار
درؿذْای تـسيسی يی تٕاَذ کًک تشرگی در پيغ تيُی اْذاف ليًتی يٕخٓای تـسيسی تاػذ.
يتذأنتزیٍ درؿذْای تـسيسي (فيثَٕاچی) 61.8 ٔ 50 ٔ 38.2يی تاػُذ.
نذا یک رٔع يُاطة تزاي يافتٍ ْذف ايٕاج تـسيسي اطتفادِ اس تماعغ َظثتٓای تـسيسی فيثَٕاچی تا کاَال phiيی تاػذ.
اتشار  phi-chennelدر َزو افشارْاي يتذٔال تکُيکي ٔخٕد َذارد .يا الالم يٍ َذيذِ او.
يکي اس َزو افشار تکُيکال خاؽ کّ ايٍ اتشار را در اختيار يا لزار ييذْذ َزو افشار  fibotraderيي تاػذ .ايٍ َزو اسار تٕطظ ػخـي تّ َاو  fischerکّ اس
تُياٌ گذاراٌ اؿهي اتشار  phiتٕدِ اطت يٓيا ػذِ.

خٕب آخزیٍ اتشاری کّ در ارتثاط تا َظثت PHIيی خٕاو يؼزفی کُى ْ ellipseا (تيضی) ْظتُذ.
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ًْاَغٕر کّ يی دَٔيى تيضی يکاٌ ُْذطی َماعي اس ؿفسّ ْظتغ کّ يدًٕع فاؿهّ أَٓا اس دٔ َمغّ ثاتت یکظاٌ تاػّ.
تّ ػکم سیز دلت کُيذ.

يغاتك تا تؼزیف تيضی داریى:

در ایٍ تيضی  S1S2 , S3S4لغزْای تيضی يی تاػُذ .اَچّ کّ در يٕرد تيضی ْایی کّ يا يی خٕاْيى در تسهيم ْایًاٌ اس آٌ اطتفادِ کُيى زایش
اًْيت اطت َظثت الغار تيضی تّ یکذیگز يی تاػذ تّ ػثارت ریاضی آَچّ کّ تزای يا يٓى اطت َظثت سیز اطت:

يا یک تيضی را تست ػُٕاٌ تيضی  PHIيی ػُاطيى کّ در آٌ َظثت الغار تيضی تّ یکذیگز یکی اس اػذاد يٕخٕد در طزی  PHIیؼُی ٔ 1 ٔ 0.618
 ... ٔ 2.618 ٔ 1.618تاػذ .دایزِ َٕع خاؿی اس تيضیْ PHIظت کّ در آٌ َظثت الغار تزاتز تا یک اطت.
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ػکم سیز َؼاٌ دُْذِ إَاع يختهف اس تيضی ْایْ PHIظتغ.
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کاربرد بیضی در تحلیل قیمتها و امىاج الیىت:
اؿٕال يسذٔدِ تيضی يی تٕاَذ تّ ػُٕاَی يزسی تزای ْذف ليًتی يٕخٓای يختهف تّ زظاب تيایذ .تّ ػکم سیز دلت کُيذ:

در تزخی اس يٕارد يی تٕاٌ اس تزکية چُذیٍ تيضی تزای پيؼثيُی ليًتٓا اطتفادِ کزد .تغٕریکّ يثال اْذاف ليًتی کٕتاِ يذت را تا اطتفادِ اس
تيضيٓای کٕچکتز ٔ اْذاف ليًتی تشرگتز را تا اطتفادِ اس تيضيٓای تشرگتز پيغ تيُی کزد .تزای پٍٓ یا تاریک کزدٌ تيضی ْا يی تٕاٌ اس تيضيٓایی تا
َظثتٓای يختهف يٕخٕد اس طزی  PHIاطتفادِ کزد.
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اس تزکية تيضي ْا تا طايز اتشار PHIيي تٕاٌ تّ َتايح يؼتثز تزي َيش رطيذ .يثال سيز ًََّٕ اي اس تزکية تيضي تا اطپيزال را َؼاٌ يي دْذ:

َٕیظُذِ  :آلای پذراو آسادی
يُثغ http://www.iranhere.com :
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