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Інтернет трейдінг — торгівля за допомогою вживання електронного 
зв'язку через інтернет. Торгівля на форекс ведеться за допомогою телефонного 
зв'язку і через термінали комп'ютерної мережі. Форекс, являючись найбільш 
мобільним фінансовим ринком, миттєво відстежує всі найцікавіші науково-
технічні досягнення і упроваджує їх в практику бізнесу. 

Виникнення і розвиток інтернет трейдінга можна вважати новою віхою в 
розвитку торгівлі на всіх фінансових ринках. Форекс використовує 
динамічність і мобільність комп'ютерних мереж з максимальною ефективністю. 
Зараз інтернет трейдінг дозволяє торгувати всім бажаючим з будь-якої точки 
світу і у будь-який момент часу.  
 Інструменти Фібоначчі використовують в своїй торгівлі досить велика 
кількість трейдерів. Крім природних закономірностей, простежується дія чисел 
Фібоначчі і на фінансових ринках.  
Системи, що Дінаполі виклав у своїй книзі - мають велику практичну цінність. 
Досить цікаві його міркування щодо тренда і напряму руху ціни.   
 Те, що на денному графіку схоже на корекцію ринку, яка супроводжує 
висхідний рух - на годинному графіку може виглядати як величезна яма.  
«Напрямок руху» - це поняття, що часто фігурує у ДіНаполі.  
Воно відрізняється від тренда тим, що скасовує цей самий тренд.  
Це означає, що коли «напрямок» вказує вниз, а тренд - йде вгору, можна 
очікувати того, що наступне рух ринку - буде спрямовано вниз. 
 Наступне визначення, введене ДіНаполі – напрямок - це концепція, що 
визначає, подібно тренду, рух ринку вгору або вниз. Напрям відрізняється від 
тренду двома особливостями - у першому, напрямок скасовує тренд (тобто 
якщо напрямок вниз, а тренд вгору, очікується, що подальший хід ринку вниз. 
По-друге - критерії, які визначають напрямок, відрізняються від тих, що 
визначають Тренд.  

Мета роботи: Розглянути основні поняття рівнів ДіНаполі для 
подальшого використання їх у механічній торговій системі. 
 Джо ДіНаполі використовує аналіз Фібоначчі для виявлення максимально 
точних логічної цілей для взяття прибутку. Ці цілі з прибутку розраховуються 
за допомогою деяких методів Фібоначчі. Даний підхід є власним методом 
автора і в основному подягає в визначенні найефективнішого способу 
використання методів Фібоначчі.  
 Рівні ДіНаполі застосовуються, причому з дуже високою точністю, до 
будь-яких графіків - від однохвилинних до річних, можливо - і більш довгих.  
 
 


