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Leonardo Fibonacci (1170-1250 p.Kr) 

Itaaliast pärit Leonardo Fibonaccit peeti keskaja kõige andekamaks matemaatikuks, keda tunti 

ka inimesena kes Araabia numbrid Euroopasse tõi ning seetõttu ka pea võimatu näiva 

matemaatika lihtsamaks tegi. Reisides noorena Vahemere ääres ning kohates palju kaupmehi 

tähele pannes kuidas nad kasutasid aritmeetikat, tegi ta oma suurimad avastused. Leonardo 

Fibonaccil olevat ka suured mõjutused 10-ndal sajandil elanud Egiptuse matemaatikul Abū 

Kāmil Shujāʿ ibn Aslamil. 

„Liber Abaci“ 

Tänaseni pole leitud mitte ühtegi koopiat Leonardo Fibonacci kirjutatud raamatust Liber Abaci 

(Arvutamise raamat). Sel raamatul oli revolutsiooniline mõju, sest just see andis suure tõuke 

kommertslikku raamatupidamisse. Sealt leidis nii kaalud ja mõõtühikud, intressimäärade 

arvutuse, rahavahetuse, kasumiarvutused, ruutjuure, arvude jada, geomeetrilised arvutused, 

kuldlõike, mida kasutame tänase päevani.  

Fibonacci numbrite kasutamine tänapäeval 

Selleks, et kuldlõike arvutust mõista 
on numbrid joonisele jaotunud 
järgmiselt: 

0+1=1 

1+1=2 

2+1=3 

3+2=5 

5+3=8 

8+5=13 

Joonis 1 Kuldlõige 

Kuldlõike leiame nii inimeste, loomade, taimede anatoomilisest ehitusest kui ka majanduses. 

Kõige paremini iseloomustab teokarp kuldlõike relevantsust. Samuti kasutavad kogenud 

kunstnikud ning muusikud kuldlõiget, et luua kunstiteos mis oleks inimese silmale ning kõrvale 
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nauditavam. Selleks, et majandust ette ennustada on võtnud paljud majandusteadlased 

kasutusse Fibonacci arvujada. 

Peamine Fibonacci numbrite võti mida Joonis 1 kaasa võtta leitakse sedasi kui 2 jagada 3-ga, 3 

jagada 5-ga, 5 jagada 8-ga, 8 jagada 13-ga ja nii edasi – siis vastus tuleb alati ligikaudu 0.618 

ehk eelmine number arvujadast on alati ligikaudu 61.8% järgmisest.  

Kui jätta arvujadast 1 number vahele ning jagada teist numbrit neljandaga ehk 2 jagada 5-ga 

või 3 jagada 8-ga siis on alati ligikaudne vastus 0.382. Seega üle-eelmine arv on alati 38.2% 

ülejärgmisest. 

Selleks, et saada 23.6% suhe arvude jadas peab jätma 2 arvu vahele. Seega arvutuskäik näeks 

välja järgmine – 2 jagada 8-ga, 3 jagada 13-ga.  

 

 

Joonis 2 Näide munast 

Selliseid näiteid kus me leiame geomeetrilised seosed võime välja tuua lõputult, kuid nagu näha 

siis joonis koosneb võrdkülgsetest ruutudest. Imeline ajatu matemaatiline avastus mida võib 

saada kasutada ka 500 aasta pärast. 
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Joonis 3 Eiffeli torn      Joonis 4 Taj Mahal 

Meeldejäävad ehitised meie igapäevaelust. Kuldlõike mudel on saanud parimate arhitektide 

igapäevaseks tööriistaks. 

 

Fibonacci majanduses 

Tehniliste kauplejate seas on Fibonacci vastupanupunktid üsna populaarsed. Tehnilises 

analüüsis märgitakse ära peamiselt turu tipud ning madalikud. Kui turu tipud ning madalikud 

on joonistatud siis seejärel otsitakse võimalikud toetus- ja taastumistasandid mis võivad 

kattuda 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% ja 100%. (Oluline: 50% ei ole tegelikult Fibonacci 

arvujadade suhe. Paljud kauplejad kasutavad 50%, sest turul nähakse vahel vastavat liikumist) 

Neid on oluline teada, sest palju kauplejad joonistavad toetustasandeid, et leida taastumisalad, 

paigutada peata kaotus ning kasumi välja võtmise ala. Lisaks märgitakse ka kriitilised punktid 

Fibonacci tööriistaga turule, et näha kus turuhind võib pöörduda vastassuunda ning tekitades 

lühiajalise suunamuutuse. See võib olla kasulik neile kauplejatele kelle strateegia on vastu 

trendi kauplemine.  

Fibonacci tööriista kasutamine on väga subjektiivne. Kauplejad kasutavad tööriista erinevatel 

viisidel. Kauplejad kes saavutavad kasumeid kasutades Fibonacci tööriista leiavad, et tööriist 

on väga efektiivne aga samal ajal kaotavad kauplejad ütlevad, et tööriista ei saa usaldada.  

Niisiis on kasutatakse Fibonacci tööriista, et leida turul ma mingisugune matemaatiline seos 

kuid see ei tohiks saada peamiseks strateegia alustalaks. 
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Joonis 5 Tron/US Dollar Fibonacci 

Jooniselt näeme kuidas Tron’i hind on tipust langenud ning reageerinud 23.6% juures ja seejärel 

38.2% peal, edasi liikus hind täpselt 61.8% peale. Joonis 5 on väga hea näide kust leiame 

matemaatilise seose krüptoturult. 

 

Joonis 6 Fibonacci trend 

Antud joonise põhjal võib tihti selgineda kui tugev või nõrk on trend. Kui turustruktuur eirab 

Fibonacci tasandeid siis järelikult muudab trend suunda. Alati on turul ka erandeid, seega tuleks 

leida lisaks Fibonacci tööriistale veel turul kinnitusi. 
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Joonis 7 EURUSD Kerge trend Fibonacci järgi 

Näha on, et esimeselt madalpunktilt teise kõrgemale tipule mõõtes on turuhind alla jõudnud 

50% peale Fibonacci suhtes mispuhul on tegu kerge trendiga.  

 

Joonis 8 EURUSD Tugev trend Fibonacci järgi 

Antud juhul on näha kui tugevalt on trend edasi üles liikunud. Mõõtes Fibonacci tööriistaga 

kõrgemast madalpunktist kõrgema tipuni on näha, et hind on tulnud 38.2% peale tulnud ning 

sealt uuesti tugevalt üles liikunud.  
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Joonis 9 EURUSD Nõrk trend Fibonacci järgi 

Joonisel on näha kuidas hind on kaks korda tulnud 61.8% peale, mis on saanud hinna 

toetustasandiks. Lisaks võib välja lugeda kuidas trend üles enam väga tugevalt ei liigu.  

 

Kuidas kasutada Fibonacci tööriista? 

 

Joonis 10 Tradingview 

Vajutage Tradingview’is vasakul olevale ikoonile.  

 

Joonis 11 Tradingview 

Seejärel valige „Fib Retracement“ 
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Joonis 12 Fibonacci joonistamine 

Juhul kui on tegemist tõusva trendiga siis tõmmake Fibonacci turu madalpunktist kõrgema 

tipuni. Seejärel vajutage paremat hiireklikki ning valige õiged sätted. 

  

Joonis 13 Fibonacci sätted 

Valige „Settings“ ning vajutage selle peale. 



 

10 
 

 

Joonis 14 Fibonacci sätted 

Valige endale Joonisel 14 olevad numbrid, et oleks kooskõlas enda omadega. Seejärel head 

kasutamist! 

 

Sõnastik 

1) Pakkumine/pakkumise ala - Supply, Supply zone 

2) Nõudlus/nõudluse ala-  Demand, Demand zone 

3) Madalpunkt – Low 

4) Tipp – High 

5) Madalam madalpunkt – Lower low 

6) Kõrgem madalpunkt – Higher Low 

7) Madalam tipp – Lower High 

8) Kõrgem tipp – Higher High 

9) Taastumistasand- Resistance 

10) Tugitasand/toetustasand- Support 
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