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Fibonacci retracement vymyslel Leonardo Bonacci známy pod menom Fibonacci, ktorý sa narodil
v Pise roku 1170. Fibonacci bol syn bohatého obchodníka. Stal sa veľmi talentovaným
matematikom a v stredoveku bol považovaný za nejtalentovanějšího talianskeho matematika.
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Čo je Fibonacci?

Fibonacciho postupnosť je súbor čísel, ktoré začínajú buď číslom 1 alebo číslom 0, potom nasleduje
ďalšie číslo 1 a ďalej vzorec pokračuje tak, že každé ďalšie číslo sa rovná súčtu dvoch predchádzajúcich
čísel.
 
V dnešnej dobe sú Fibonacciho hladiny využívané k obchodovaniu akcií, futures, komodít, kryptomien
alebo Forexu. Fibonacci retracement je jeden z najlepších nástrojov technickej analýzy. Jeho silné
hladiny supportov a rezistencií sú presné a explicitné. Naviac Fibonacci ponúka veľmi presne definované
body pre vstupy a výstupy do / z obchodov. Fibonacci retracement je odvodený z čísel Fibonacciho
postupnosti.

Fibonacciho postupnosť

Čísla Fibonacciho postupnosti sú nasledujúce: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,
987, 1597, atď. Táto séria čísel je vytvorená súčtom predchádzajúcich dvoch čísel:
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Technick%C3%A1_anal%C3%BDza
https://admiralmarkets.cz/education/articles/forex-indicators/fibonacci-retracement-forex


0 + 1 = 1
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 = 5
3 + 5 = 8 atď.
 
Pokiaľ tento výpočet aplikujeme na vyššie čísla, dostaneme rovnakú postupnosť:
89 + 144 = 233,
144 + 233 = 377 atď.
 
Asi Vás zaujíma, prečo sú tieto Fibonacciho čísla tak dôležité. Tu je niekoľko dôvodov, vrátane:
●     Fibonacciho postupnosť je v grafoch silne rešpektovaná, pretože ju využíva mnoho obchodníkov.
●     Fibonacciho postupnosť je využívaná na výpočet Fibonacci retracement, Fibonacci cieľov, čo sú
hladiny často využívané na finančných trhoch.
●     Tieto čísla sa využívajú nielen na finančných trhoch, ale môžeme ich pozorovať všade okolo nás: v
kryštálových formáciách, pri hraní na hudobné nástroje, v raste králikov a dokonca aj v špirále DNA.
Ľudské telo samotné je plné Fibonacciho vzťahov.
 

Fibonacci Fan Stratégia

Fibonacci Fan stratégia sa skladá z troch čiar v centre čísel Fibonacci retracement. Patria sem:
●     38.2%
●     50.0%
●     61.8%.

Veľmi často je hladina vo Fibonacci Fan na úrovni 61.8% hlavným supportom. Aplikovaním tohto
pravidla by sme mohli mať dobrú šancu na vstup do obchodu, ktorý by bol založený čisto na Fibonacci
Fan tradingu.
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Fibonacci Fan je indikátor, ktorý je dostupný v obchodnej platforme MetaTrader 4 (MT4) a MetaTrader 5
(MT5) v predvolenom nastavení, takže ho máte priamo k dispozícii.
Akonáhle cena prerazí hladinu 38.2%, obvykle nastáva pohyb ku hladine 61.8%. Môžeme teda vstúpiť
do obchodu na hladine 38.2%, pričom naším cieľom je úroveň 61.8%. Toto pravidlo najlepšie funguje v
trende, však môže byť využité aj proti trendu.
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