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Trung tâm Kinh doanh tiền tệ

Khối tiền tệ
LỜI NÓI ĐẦU

Phương pháp phân tích kỹ thuật hiện nay trên thế giớ chủ yếu dựa trên nền tảng những lý thuyết sau:
Lý thuyết về chu kỳ thị trường: Lý thuyết cho rằng thị trường có những xu hướng, có xu hướng chính, xu
hướng hiện tại và xu hướng phụ với mức độ dài hạn và ngắn hạn khác nhau ứng với từng xu hướng. Và vì
có những xu hướng khác nhau như vậy nên thị trường sẽ thường xuất hiện trường hợp đảo chiều xu
hướng (trend reversal) và hình thành nên đỉnh và đáy của các đồ thị giá. Nhiệm vụ của nhà phân tích kỹ
thuật là phải dự đoán được khi nào xu hướng thị trường đảo chiều, đỉnh và đáy ở đâu.
Lý thuyết thị trường tài chính và chu kỳ kinh doanh: Các nhà đầu tư của thị trường tài chính sẽ có những
phản ứng tâm lý khác nhau ứng với các thông tin cơ bản về nền kinh tế đồng thời bản thân họ cũng có
những kỳ vọng về triển vọng của nền kinh tế. Vì vậy, nhà đầu tư trên thị trường tài chính đặc biệt quan
tâm đến chu kỳ kinh doanh, nhất là giai đoạn mà nền kinh tế không ở trong tình trạng ổn định hoặc cân
bằng, vì ở những thời điểm đó họ mới có thể tìm kiếm được lợi nhuận từ giao dịch một cách nhanh chóng.
Lý thuyết Dow: đây là lý thuyết lâu đời nhất về xác định các xu hướng chính trên thị trường. Lý thuyết này
có sáu nguyên tắc cơ bản. Các nguyên tắc này có thể tóm tắt như sau: thay đổi trong mức giá đóng cửa
phản ánh tất cả tâm lý và nhận định về thị trường của các thành viên tham gia; các thị trường đang tăng
giá và giảm giá có ba giai đoạn biến động: biến động chính, biến động thứ cấp và biến động phụ; tất cả
những dấu hiệu chỉ báo trong các giai đoạn này như đường biểu diễn giá, mối quan hệ giá/khối lượng
giao dịch cung cấp các chỉ dẫn hữu ích về việc đảo ngược xu hướng thị trường; và những chỉ dẫn đó sẽ
được khẳng định là hữu ích (hay đáng tin cậy) hay không thông qua việc phân tích đường trung bình.
Các công cụ để phân tích kỹ thuật đã phát triển trong hơn một thế kỷ qua, tuy nhiên, để thuận tiện cho
việc sử dụng và truyền đạt thông tin, người ta có thể chia ra hai nhóm công cụ sau: nhóm công cụ về đồ
thị và cách đọc đồ thị (charting), và nhóm công cụ về qui tắc quyết định (mechanical rules).
Trong nội dung bài này P.KDNH xin đưa ra một số đường cơ bản mà các nhà giao dịch ở nhiều nước trên
thế giới đang sử dụng, giúp quý khách hàng hiểu rõ các đồ thị và cách sử dụng chúng.
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BIỂU ĐỒ NẾN NHẬT
1. Giới thiệu về nến Nhật
a. Định nghĩa: Candlestick (hay còn được gọi là candle – nến Nhật) được sử dụng bởi người
Nhật từ thế kỉ 17. Nguyên tắc của Candle rất đơn giản và được đúc kết từ những yếu tố sau:
‑

“Như thế nào” (Biến động giá) quan trọng hơn “Tại sao” (tin tức , tác động của thị trường)

‑

Tất cả các thông tin đều được hiển thị trên giá.

‑

Người mua và người bán trên thị trường dựa trên tác động của kì vọng và cảm xúc (hay tham
vọng và sự sợ hãi.

‑

Biến động giá không phản ánh giá trị thật.

b. Đặc điểm: Candestick được xây dựng bởi 4 yếu tố :


giá mở (open)



giá đóng (close)



giá cao (high)



giá thấp (low)
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Khung candle hay còn gọi là thân candle có màu trắng hay đen tùy vào mức giá. Nếu giá
đóng cao hơn giá mở, ta có candle trắng. Nếu giá đóng thấp hơn giá mở, ta có candle đen.
Đường kẻ phía trên và phía dưới thân candle thể hiện giá cao nhất / thấp nhất của candle và
còn được gọi là chân candle hay còn gọi là bóng của candle. Phần thân thể hiện giá giao dịch
mở đầu và kết thúc trong 1 khung thời gian (1 phút, 5 phút, 15 phút … 1 ngày, 1 tuần) trong
khi phần chân (phần bóng) thể hiện phần giá giao dịch nằm ngoài phạm vi giá mở và giá
đóng.

c.

Mua–Bán:

-

Thân candle càng dài, sức mua / sức bán càng mạnh. Ngược lại, thân candle ngắn thể hiện
biến động giá thấp.

‑

Candle trắng thể hiện sức mua. Thân càng dài, sức mua càng mạnh, là dấu hiệu người mua
kì vọng cao vào thị trường lên. Nếu nhìn vào tổng quan hơn, khi thị trường đang trong xu
hướng xuống, candle trắng dài cho thấy người mua đang xác lập điều khiển thị trường và kì
vọng giá lên trở lại.

‑

Candle đen thể hiện sức bán. Thân càng dài, sức bán càng mạnh, là dấu hiệu người bán kì
vọng cao vào thị trường xuống. Nếu nhìn vào tổng quan hơn, khi thị trường đang trong xu
hướng lên, candle đen dài cho thấy có người bán đang xác lập điều khiển thị trường và kì
vọng giá xuống.
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d. Cuộc chiến giữa mua và bán:
-

Candle thể hiện cuộc chiến tranh giành vị thế giữa mua (người kì vọng thị trường lên), và bán
(người kì vọng thị trường xuống) trong 1 khoảng thời gian xác định. Có thể so sánh cuộc
chiến này với 1 trận đá bóng giữa 2 đội bóng, mà chúng ta có thể gọi là đội MUA và đội BÁN.
Điểm thấp nhất của candle cho thấy đội BÁN đã dồn bóng đến “cấm địa” của đội MUA và
điểm cao nhất của candle cho thấy đội MUA đang áp đảo. Càng gần điểm thấp nhất, đội
BÁN càng chiếm ưu thế, và càng gần điểm cao nhất, đội MUA càng tỏ ra áp đảo. Có 6 tình
huống của mô hình candlestick:

(i).

Candle trắng dài cho thấy đội MUA kiểm soát bóng trong suốt trận đấu.

(ii).

Candle đen dài cho thấy đội BÁN kiểm soát bóng trong suốt trận đấu.

(iii).

Candle ngắn và không có chân (hoặc chân ngắn), cho thấy không đội nào kiểm soát
được bóng và giá hầu như không thay đổi so với lúc ban đầu.

(iv).

Candle với chân phía dưới dài cho thấy đội BÁN kiểm soát phần đầu trận đấu, nhưng đã
bị mất phần kiểm soát vào bên đội MUA vào cuối trận và đội MUA giằng co trở lại.

(v).

Candle với chân phía trên dài cho thấy đội MUA kiểm soát phần đầu trận đấu, nhưng đã
bị mất phần kiểm soát vào bên đội BÁN vào cuối trận và đội BÁN giằng co trở lại.
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Candle với cả 2 phần chân đều dài cho thấy cả đội MUA và đội BÁN đều có giai đoạn
kiểm soát trận đấu, nhưng không ai áp đảo được đối phương, và kết quả là vẫn giằng co
nhau.

2. Các loại nến cơ bản
a. Marubozu: hình Marubozu chỉ có thân mà không có bóng. Đây là dấu hiệu xác lập 1 xu
hướng rất mạnh.
-

Marubozu màu trắng có nghĩa là bên bán bị bên mua mạnh hơn nuốt chửng. Ngược lại nếu
hình Marubozu đen thì người mua chiếm thế chủ động.

b. Spinning top: Thân nhỏ mà bóng dài cho ta biết là cuộc thương lượng của hai phe mua bán
chưa phân thắng bại, giá cả đang còn tranh chấp. Sau 1 xu hướng dài, hình tượng này cho
biết , bên mua / bên bán đã yếu thế dần và có dấu hiệu xu hướng sẽ đảo chiều.

c.

Doji: Hình Doji xuất hiện khi mức giá đóng cửa xấp xỉ mức giá mở cửa, doji trông như 1 gạch
ngang nằm giữa phạm vi giá, là dấu hiệu cho thấy người mua và người bán đang do dự.
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Bạn sẽ cần tới một trong bốn hình tượng sau đây để xác nhận sự thay đổi xu hướng:

d. Hình hammer, inverted hammer, hangging man và shooting star cho ta biết giá đang đổi
ngược xu hướng (reversal), cần phải mua hay bán ngay trước khi trễ.

-

Cụ thể là hình Hammer và Inverted Hammer ngược theo Doji báo hiệu sự thắng thế của
người mua và giá cả từ đây có thể sẽ đổi hướng từ giảm sang tăng, ít nhất là trong ngắn hạn.

-

Trong khi đó hai hình tượng hanging man và shooting star cảnh báo trước người bán có thể
đã thắng thế người mua và giá cả có nhiều khả năng sẽ đi xuống.
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e. Candle kết hợp:
-

Mô hình Candles được tạo thành từ nhiều candle liên tục, và có thể được gộp chung
thành 1 candle lớn hơn. Candle gộp sẽ thể hiện 1 cách đơn giản hơn so với mô hình
candles, dựa trên nguyên tắc:

-

Giá mở là giá mở của candle đầu

-

Giá đóng là giá đóng của candle cuối

-

Giá high và giá low là Giá cao nhất và thấp nhất của mô hình.
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3. Các mô hình nến đảo chiều
-

Có rất nhiều candle là dấu hiệu xu hướng đảo chiều, nhưng dưới đây tôi giới thiệu đến các bạn
những candle thông dụng nhất.

-

Các dấu hiệu xu hướng đảo chiều thường xảy ra trong 1 xu hướng tăng (hoặc giảm) thông thường
cho thấy giá đã chạm mức resistance (hoặc support). Các dấu hiệu này đóng vai trò báo hiệu
quan trọng, và bạn có thể dựa vào nó dùng kèm với các chỉ số indicator thích hợp để đặt lệnh ra /
vào thị trường.
3.1 Dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng giá (bullish reversal)
a. Bullish Engulfing:
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b. Piercing pattern:

c. Bullish Hamari:
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d. Hammer:

e. Morning Star:
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3.2 Dấu hiệu xu hướng đảo chiều xuống giá (bearish reversal)
a. Bearish Engulfing:

b. Dark Cloud Cover:
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c. Shooting Star:

d. Bearish Hamari:
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e. Evening Star:
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MỨC CHẶN DƯỚI MỨC CHẶN TRÊN (SUPPORT & RESISTANCE):
1. Support và Resistance:
a. Định nghĩa:
-

Support và resistance là đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung và cầu. Trên thị
trường tài chính, giá cả phụ thuộc vào sự tăng giảm của cung và cầu. Cung tăng đồng nghĩa
với xu hướng giảm, kì vọng giá giảm và việc bán. Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng, kì
vọng giá tăng và việc mua. Những từ này được dùng với ý nghĩa như nhau. Khi nhu cầu tăng
giá sẽ tăng còn khi cung tăng thì giá sẽ giảm. Khi cung và cầu đạt mức cân bằng thì giá sẽ
ổn định.

b. Support là gì?
-

Support là mức giá mà tại đó người ta cho rằng nhu cầu đủ nhiều để mức giá không giảm
mạnh. Khi giá giảm đến mức support hoặc rẻ hơn nữa thì người mua sẽ có khuynh hướng
mua tiếp và ngược lại người bán sẽ không bán. Trước khi giá giảm tới mức support, hiện
tuợng cầu vượt quá cung xuất hiện và hiện tượng này sẽ ngăn giá giảm xuống dưới mức
support.
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Support không phải luôn ở mức ổn định và việc mức support giảm báo hiệu cung vượt quá
cầu. Khi đó người ta có xu hướng bán nhiều hơn mua. Mức support bị phá vỡ và mức support
mới thấp hơn dự báo người bán đang mất hy vọng và họ sẵn sàng bán với giá thấp. Thêm
vào đó, người mua sẽ không mua cho đến khi giá giảm dưới support hoặc giảm so với mức
trước đó. Khi mức support bị phá vỡ, 1 mức support khác thấp hơn sẽ được thiết lập.
Mức support được thiết lập căn cứ vào đâu?

-

Mức support thường thấp hơn mức giá hiện tại nhưng thông thường sẽ an toàn nếu giao dịch
gần mức support hoặc tại mức support. Kỹ năng phân tích không phải là ngành nghiên cứu
chính xác và đôi khi rất khó xác định mức support chính xác. Hơn nữa, sự chuyển dịch giá có
thể đột biến và tụt xuống dưới mức support 1 cách đột ngột. Đôi khi không hợp lý khi cho
rằng mức support bị phá vỡ nếu giá giảm gần 1/8 so với mức support. Vì lý do này nhiều nhà
giao dịch và đầu tư đã tạo ra vùng support.

c.

Resistance là gì?

-

Resistance là mức giá mà tại đó người ta cho rằng việc bán ra đủ nhiều để giữ giá không
tăng mạnh. Khi giá tăng đến mức resistance thì người bán có khuynh hướng tiếp tục bán và
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người mua thường dừng lại. Trước khi gía chạm tới mức resistance thì cung sẽ vượt quá cầu,
ngăn giá tăng trên mức resistance.

-

Resistance thường không giữ nguyên và mức resistance bị phá vỡ dự báo cầu vượt quá
cung. Việc mức resistance bị phá vỡ cho thấy người ta mua nhiều hơn bán. Mức resistance bị
phá vỡ và mức resistance mới cao hơn cho thấy người mua sẵn sàng mua ngay cả với giá
cao. Hơn nữa, người bán sẽ không bán cho đến khi giá tăng trên mức resistance hoặc tăng
hơn trước đó. Khi mức resistance bị phá vỡ thì 1 mức resistance mới cao hơn sẽ được thiết
lập.
Mức resistance được thiết lập căn cứ vào đâu?

-

Mức resistance thường cao hơn mức giá hiện tại nhưng thông thường giao dịch tại mức
resistance hoặc gần mức này là an toàn. Thêm vào đó, sự chuyển dịch giá có thể đột biến và
tăng trên mức resistance 1 cách đột ngột. Đôi khi thật bất hợp lý khi cho rằng mức resistance
bị phá vỡ nếu giá tăng gần 1/8 so với mức resistance được thiết lập. Vì vậy nhiều nhà giao
dịch và đầu tư thường sử dụng vùng resistance.

d. Phương pháp nào để thiết lập support và resistance?
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Support và resistance giống như những hình ảnh phản chiếu trong gương và có nhiều điểm
chung.

-

Mức cao và mức thấp: Support có thể được thiết lập dựa vào mức thấp trước đó và tương tự,
resistance có thể được tạo bởi mức cao trước đó.

-

Biểu đồ trên biểu diễn phạm vi giao dịch rộng từ tháng 1-99 đến tháng 3-2000. Support được
tạo nên bởi mức thấp tháng 10 gần mức 33. vào tháng 12, giá cổ phần quay lại mức support
vào khoảng 33-35 và mức thấp là gần 34. Cuối cùng vào tháng 2 giá cổ phần 1 lần nữa quay
lại mức support và mức thấp là gần 33 1/2.

-

Sau mỗi lần mức support dội lên, giá giao dịch cổ phần lại tăng lên mức resistance. Mức
resistance ban đầu được tạo nên từ mức support là 42. 5 đã bị phá vỡ ở tháng 9. Sau khi
mức support bị phá vỡ thì nó trở thành mức resistance. Từ mức thấp của tháng 10, giá cổ
phần tăng đến mức resistance mới(mà trước đó là mức support)khoảng gần 42.5. Khi giá cổ
phần không vượt qua 42.5 thì lúc đó mưc resistance được xác định. Giá cổ phần sau đó tăng
đến mức 42. 5 2 lần nữa rồi lại giảm dưới mức resistance 2 lần.
Support = Resistance
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Một điều cơ bản của kỹ năng phân tích là mức support có thể chuyển thành mức resistance.
Khi giá giảm dưới mức support thì mức support ấy có thể trở thành mức resistance. Mức
support bị phá vỡ báo hiệu cung vượt qua cầu. Do đó, nếu giá quay trở lại mức này thì cung
có thể sẽ tăng.

-

Ngược lại mức resistance cũng có thể sẽ chuyển thành mức support. Khi giá vượt qua mức
resistance, có thể sẽ xuất hiện sự thay đổi của cung và cầu. Việc mức resistance bị phá vỡ
chứng tỏ cầu đã vượt quá cung. Nếy giá quay trở lại mức này, có thể cầu sẽ tăng và mức
support có thể được xác định.

-

Trong biểu đồ trên, giá cổ phần phá vỡ mức resistance là 935 ở tháng 5-1997 và vượt trên
mức resistance trong hơn 1 tháng sau. Sau lần thứ 2 mức support là 935, mức giá này được
thiết lập.

2. Đường xu hướng (Trendline)
a. Đặc điểm:
-

Có thể nói đường xu hướng (trendline) là kỹ thuật phân tích được sử dụng rộng rãi nhất hiện
nay bởi tính hiệu quả cao của nó.
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Đường xu hướng nếu được vẽ đúng thì độ chính xác sẽ rất cao. Đáng tiếc là có nhiều nhà
phân tích không vẽ đúng hoặc cố vẽ đường xu hướng bám thật chặt các mức giá thay vì
chúng ta nên vẽ một cách tương đối xoay quanh những điểm mốc.

-

Một cách đơn giản, đường xu hướng đi lên được vẽ chạy dọc theo các đáy của các mức sàn
còn đường xu hướng xuống được vẽ chạy dọc theo những đỉnh của khu vực mức trần.

b. Kết luận:
-

Cho dù có nhiều kỹ thuật khác nhau về biểu đồ thì không hẳn một phương pháp sẽ tốt hơn
phương pháp khác. Dữ liệu có thể giống nhau nhưng mỗi phương pháp có cách trình bày
riêng với những ưu và khuyết điểm khác nhau. Khi tất cả được nói và làm, kỹ năng phân tích
sự biến động giá là yếu tố phân loại nhà đánh giá có thành công hay không. Lựa chọn sử
dụng biểu đồ nào còn phụ thuộc vào sở thích cá nhân và cách giao dịch hay đầu tư riêng của
mỗi người. Môt khi bạn đã chọn được dạng biểu đồ thì nên kèm theo đó những dự đoán và
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học cách tốt nhất để dự đoán. Chìa khóa để phân tích biểu đồ là quyết tâm, đặt trọng tâm và
sự thống nhất:


Quyết tâm: Học những điều cơ bản về phân tích biểu đồ, ứng dụng kiến thức đã học
thường xuyên.



Trọng tâm: Giới hạn số lượng biểu đồ, dấu hiệu và cách thức thực hiện của bạn. Học
cách sử dụng chúng và cách sử dụng chúng cho thật tốt.



Sự thống nhất: Duy trì những dạng biểu đồ bạn dùng và nghiên cứu chúng thường xuyên
(nghiên cứu mỗi ngày nếu có thể).

3. Kênh xu hướng:
-

Nếu chúng ta tìm hiểu sâu hơn một chút về đường xu hướng, và vẽ thêm 1 đường song song
với đường xu hướng lên hoặc xu hướng xuống, chúng ta sẽ tạo ra được một kênh xu hướng.

-

Để tạo ra 1 kênh đi lên, bạn vẽ 1 đường song song với đường xu hướng xuống sau đó dịch
chuyển chúng đến vị trí sao cho chúng chạm vào những điểm thấp nhất trong giai đoạn gần
đây. Tốt nhất là bạn nên vẽ đường này ngay lúc vẽ đường xu hướng.

-

Cũng tương tự như vậy cho việc tạo ra 1 kênh xu hướng đi xuống, bạn vẽ 1 đường song song
với đường xu hướng xuống và dịch chuyển chúng đến vị trí sao cho chúng chạm vào những
điểm đỉnh trong một giao đoạn gần đây . Bạn cũng nên vẽ đường này cùng lúc với việc vẽ
đường xu hướng.

-

Khi giá chạm vào đường kênh dưới đáy thì có thể đó là khu vực thích hợp để mua. Ngược lại,
khi giá chạm vào đường kênh phía trên thì có vẻ đó là khu vực thích hợp để cân nhắc bán.
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4. Nhận diện xu hướng (phần 1):
-

Nếu có 1 vấn đề muôn thưở chưa rõ ràng đối với người giao dịch thì đó là “xu hướng”. Tùy
thuộc vào người bạn hỏi, bạn sẽ có câu trả lời khác nhau.Cho dù câu trả lời của họ thế nào
bạn cũng đừng lo lắng, thật sai lầm nếu bạn tin là có 1 câu trả lời chính xác về cách thức giao
dịch. Sai lầm trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ làm giảm sự thành công đáng kể.

-

Điều đầu tiên là việc nhận ra khung thời gian thích hợp để quyết định giao dịch. Đối với tôi chỉ
có 3 sự lựa chọn đó là dựa vào các đồ thị mỗi 60 phút, mỗi 4 giờ hoặc các đồ thị hằng ngày,
đây là 3 khung thời gian tốt nhất bạn nên theo để giao dịch. Tuy nhiên, đa số những người
giao dịch dựa vào đồ thị 60 phút. Vì vậy, đến lúc đó hãy xem xét nó thật đơn giản. Tôi sẽ
không quyết định trong những khung thời gian mà có sự không rõ ràng.

a. Ví dụ:
Xu hướng trên những đồ thị sau đây là gì?
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Xu hướng hiện tại của vùng tô màu vàng là gì?
-

Theo lẽ thường, đó là 1 câu hỏi hơi mưu mẹo 1 chút, câu trả lời đơn giản là không đủ thông
tin để gọi tên xu hướng đó. Chắc chắn rằng những biến động cuối cùng là đi lên cho dù toàn
bộ giá vẫn trong hướng thấp đi.
Hãy thêm thông tin cho đồ thị này
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Tôi không cảm thấy có 1 sự đứt quãng trên hoặc dưới đường biến động trung bình có thể
khiến xu hướng thị trường thay đổi, chỉ là 1 sự thay đổi trên đường dốc.

-

Đây là điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi, đường trung bình dốc lên, và đó cũng là
1 xu hướng.

-

Bằng cách thêm 1 đường dịch chuyển trung bình (MA), người ta có thể phân tích xu hướng
“hiện hành” tốt hơn. Hãy nhớ rằng, bạn không nên quá quan tâm đến những diễn biến nhiều
giờ trước nhưng bạn cần quan tâm đến những gì xảy ra cách đây từ 4 đến 6 giờ.

-

Nếu không có đường dịch chuyển trung bình, gần như không thể nhận diện đúng xu hướng
thị trường.

5. Nhận diện xu hướng (phần 2)
-

Trong bài trước ta đã bàn về phương pháp quyết định 1 xu hướng trước khi giao dịch trong thị
trường ngoại hối. Đây là những bước tiếp cận cơ bản giúp chúng ta hiểu về xu hướng thị
trường. Và tự nhiên, hạn chế của sự tiếp cận 1 chiều này là nó chỉ liên quan đến những quyết
định về xu hướng trong 1 khung thời gian nào đó.

-

Cách tiếp cận này có thể thích hợp với 1 số người giao dịch, tôi thấy rằng sẽ hiệu quả hơn
nếu tìm ở những khung thời gian đa dạng như 1 cách để tăng khả năng thành công ở 1 giao
dịch.

a. Ví dụ 1:
-

Đầu tiên, hãy xem lại những gì đã bàn lần trước về xu hướng trên đồ thị về tỷ giá EUR/USD
dưới đây là gì?
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Xu hướng hiện hành là gì?
-

-

Thật ra có 2 câu trả lời :


Không rõ ràng.



Hướng xuống.

Giá thấp hơn đường dịch chuyển trung bình có độ dốc nghiêng hướng xuống. Đây không phải
là đồ thị thể hiện 1 xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, câu trả lời của bạn là gì nếu cùng lúc bạn
thấy đồ thị 240 phút đối lập với đồ thị 60 phút cho thấy dấu hiệu đi lên?
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Xu hướng ở đây là gì?
-

Ở đây, chỉ có 1 câu trả lời: xu hướng đang lên.

-

Vì vậy, khi bạn dùng các phân tích từ 2 khung đồ thị khác nhau thì bạn sẽ có 1 chút lúng
túng. Đây là 1 phần của giao dịch, nó mang tính ‘nghệ thuật’ nhiều hơn tính ‘khoa học’ và sau
đó làm nổi lên những hạn chế nghiêm trọng của sự tiếp cận thuần túy máy móc. Nếu chúng
ta biết thêm từ loạt bài này, thì sẽ có cái nhìn rõ hơn về sự phân biệt có thể mang tính chủ
quan như thế nào

b. Ví dụ 2:
-

Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng 3 khung thời gian để phân tích. Trong khi đồ thị 240
phút và đồ thị hằng ngày có hướng xuống rõ ràng thì đồ thị 60 phút có thể giới hạn chuyển
động về 1 phía nhờ vào những điều kiện kỹ thuật của nó.
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Xu hướng đang xuống, nhưng 1 xu hướng đối lập đang bắt đầu
26
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Trong khi xu hướng đang lên, đường xung lượng ( momentum) hướng xuống và đường EMA
50 ngày đã bị xuyên qua ( đường màu đỏ )

-

Kết hợp các dấu hiệu 1 cách tốt nhất.

-

Câu trả lời ở đây là gì? Hãy chờ thêm thông tin.
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FIBONACI:
Chúng ta sẽ tìm hiểu 2 loại Fibonacci chính là Fibonacci thoái lui (retracement) và Fibonacci mở rộng
(extension).
1. Cách tính:
-

Trước tiên là 1 vài giới thiệu đôi chút về nhà toán học Leonard Fibonacci.

-

Leonardo Pisano (1170-1250), tên thường gọi là Fibonacci một nhà toán học người Ý, đã
sáng tạo ra các chuỗi thuộc số mang tên ông. Từ trái qua phải sau 2 số đầu tiên , giá trị gia
tăng dần trong chuỗi số mà mỗi số sau được quyết định bởi tổng của 2 số liên tiếp phía trước.

-

Ví dụ : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 số kế tiếp là 610….

-

Bỏ qua một vài con số đầu tiên trong dãy số, nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kì con số nào với con
số kế tiếp ngay sau nó, kết quả sẽ là 0.618. Ví dụ : 34/55 = 0.618.

-

Nếu bạn lấy tỉ lệ luân phiên giữa các số , lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp
sau nó, kết quả sẽ là 0.382. Ví dụ, 34/89 = 0.382. Và đặc biệt: 1-0.618 = 0.382.

-

Những tỉ lệ này được gọi là tỉ lệ vàng. Và bây giờ, chúng ta sẽ đi vào vấn đề của Fibonacci

-

Các mức Fibonacci thoái lui : 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

-

Các mức Fibonacci mở rộng : 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

-

Bạn sẽ không cần phải biết cách tính tất cả các mức Fibonacci trên. Phần mềm giao dịch của
bạn sẽ làm diều đó giúp bạn. Nhưng tất nhiên sẽ tốt hơn nếu bạn làm quen dần với những lý
thuyết cơ bản này.

-

Các nhà giao dịch sử dụng các mức Fibonacci thoái lui như các mức kháng cự và hỗ trợ hiệu
quả. Họ sử dụng các mức này để vào lệnh mua / bán hoặc xác định mức chặn lỗ. Trong khi
đó, các mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xác định mức lấy lợi nhuận.
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Các phần mềm biểu đồ thường có sẵn công cụ vẽ Fibonacci thoái lui và Fibonacii mở rộng.
Để vẽ Fibonacci vào biểu đồ, bạn cần xác định điểm thấp nhất và điểm cao nhất trong 1 xu
hướng của thị trường.

2. Fibonacci thoái lui:
-

Trong xu hướng lên hay xuống, chúng ta có thể mua hay bán khi thị trường thoái lui tại những
mức ủng hộ (support) hay mức kháng cự (resistance) của Fibonacci thoái lui (Fibonacci
retracement).

-

Các mức này được vẽ từ điểm thấp nhất tới một điểm cao nhất trong xu hướng tăng lên trước
đó. Các mức thoái lui sẽ xuất hiện và cho bạn biết rõ tỉ lệ của từng mức. Chúng ta hãy xem
các ví dụ cụ thể khi thị trường đang trong xu hướng đi lên.

a. Ví dụ 1:
-

Đây là chart của cặp tiền USD/JPY. Chúng ta vẽ mức Fibonacci Thoái lui bằng cách chọn từ
điểm giá thấp nhất 110.78 vào ngày 07/12/05 và kéo đến đỉnh giá cao nhất tại 112.27 ngày
07/13/05. Sau đó chúng ta sẽ thấy các mức Fibonacci sẽ được tính toán và vẽ ra. Các mức
Fibonacci Thoái lui gồm 111.92 (0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500) và 111.35 (0.618).

-

Bây giờ chúng ta sẽ mong muốn tỉ giá USD/JPY sẽ thoái lui chạm 1 trong các mức hỗ trợ , và
nhà đầu tư sẽ có thể đặt lệnh BUY tại những mức cản này để chờ giá sau khi chạm mức hỗ
trợ sẽ tiếp tục đi lên.
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Bây giờ chúng ta hãy xem chuyện gì đã xảy ra. Tỉ giá lùi ngược lại, qua khỏi mức 0.236 và
tiếp tục qua mức 0.382 nhưng không có nến nào đóng cửa dưới mức 0.382. Sau đó, thị
trường tiếp tục đi lên. Có thể thấy rõ ràng là BUY tại mức 0.382 là một quyết định vào lệnh
tốt.

b. Ví dụ 2:
-

Bây giờ chúng ta xem nếu thị trường đang trong xu hướng xuống thì chúng ta có thể sử dụng
Fibonacci Thoái lui như thế nào. Hình minh họa là biểu đồ sau (1 giờ) của cặp tiền EUR/USD.
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Như bạn thấy, đỉnh giá cao nhất tại 1.3278 vào ngày 02/28/05 và đáy thấp nhất giá 1.3169.
Các mức Fibonacci Thoái lui gồm có 1.3236 (0.618), 1.3224 (0.500). 1.3211 (0.382), và
1.3195 (0.236). Nhà đầu tư sẽ chờ đợi giá lui về các mức fibonacci và vào lệnh SELL, họ
mong đợi giá sẽ tiếp tục xuống sau khi chạm vào các mức kháng cự này.

-

Bây giờ hãy xem giá đi về đâu nhé. Quả là một ngày tươi đẹp. Tỉ giá dường như đã phục hồi
nhưng chỉ chớm mức 0.500 và nến đóng cửa dưới mức cản 0.500 này. Ở nến tiếp theo, bạn
có thể thấy xu hướng xuống được tiếp diễn. Bạn cũng có thể SELL thêm tại mức 0.382
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c.

Ví dụ 3:

-

Sau đây là 1 ví dụ khác. Hình minh họa sử dụng biểu đồ GBP/USD. Chúng ta có đỉnh giá tại
1.7438 vào ngày 07/26/05 và đáy giá tại 1.7336 vào ngày tiếp theo. Các mức Fibonacci được
vẽ ra là 1.7399 (0.618), 1.7387 (0.500), 1.7375 (0.382) và 1.7360 (0.236). Nhìn vào biểu đồ,
dường như giá đã cố gắng phá mức 0.500 vài lần, nhưng cuối cùng không thành công. Như
vậy đặt 1 lệnh SELL tại mức 0.500 liệu có phải là một quyết định đúng?

32

Trung tâm Kinh doanh tiền tệ
-

Khối tiền tệ

Nếu bạn vào lệnh SELL tại đây, bạn đã bị lỗ !. Nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Giá thấp nhất
lúc nãy dường như là đáy của xu hướng xuống vừa rồi và sau đó thị trường đã phục hồi , đi
lên vượt trên cả mức giá đỉnh cao cũ.

-

Qua những ví dụ trên, có thể thấy khi thị trường đang trong xu hướng đi lên, Fibonacci Thoái
lui sẽ cho chúng ta biết những mức ủng hộ (support), cũng như khi thị trường trong xu hướng
xuống, Fibonacci Thoái lui sẽ cho biết những mức kháng cự (resistance) . Và như vậy, rõ
ràng là chúng ta có thể tìm thấy những vị trí để đặt lệnh. Không có cách nào để biết chắc
chắn trước mức Fibonacci Thoái lui nào dẽ trở thành mức ủng hộ / kháng cự. Có vẻ như mức
0.236 là một mức ủng hộ / kháng cự yếu, trong khi những mức còn lại thì trở thành mức ủng
hộ/ kháng cự thường xuyên hơn. Dù các biểu đồ trên cho thấy thị trường thường hay lùi về
mức 0.382 thì cũng không có nghĩa là giá sẽ luôn đổi hướng mỗi khi chạm mức này. Có lúc
giá chạm mức 0.500 rồi đổi chiều, cũng có khi chạm mức 0.618 rồi mới đổi chiều. Và cũng rất
đáng tiếc là có những trường hợp giá hoàn toàn bỏ qua những gì mà Fibonacci Thoái lui tính
toán. Hãy luôn nhớ rằng, thị trường không phải lúc nào cũng chạm mức Fibonacci thoái lui
sau đó quay lại xu hướng cũ.
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Việc đặt Stop loss cũng là cả 1 vấn đề. Dường như vị trí tốt để đặt Stop loss là dưới điểm
thấp của Fibonacci Thoái lui trong xu hướng đi lên và đặt trên điếm cao của Fibonacci Thoái
lui trong xu hướng đi xuống. Tuy nhiên, bạn cũng cần hiểu rõ nếu bạn chấp nhận có thể lỗ
một khoảng như vậy thì nếu lời bạn phải có lời bao nhiêu là xứng đáng. Người ta thường gọi tỉ
lệ này là tỉ lệ phần thưởng / rủi ro.

3. Fibonacci mở rộng:
-

Tiếp theo chúng ta sẽ học cách vẽ các mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion). Để vẽ
Fibonacci mở rộng, chúng ta cần xác định 3 điểm A, B, C, phía dưới là hình mô tả :

-

Chúng ta đo khoảng cách từ điểm A đến điểm B khi đáy hình chữ “V” đã được tạo ra. Tuy
nhiên, để xác định được mục tiêu, bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ
“V” mới). Chỉ khi điểm C đã hình thành, chúng ta mới có đầy đủ 3 điểm cần thiết để xác định
mức Fibonacci mở rộng.

-

Các mục tiêu lấy lợi nhuận



Từ điểm C :


Mục tiêu 1 = 0.618 lần khoảng cách từ điểm A đến điểm B
34

Trung tâm Kinh doanh tiền tệ

Khối tiền tệ



Mục tiêu 2 = 1.000 lần khoảng cách từ điểm A đến điểm B



Mục tiêu 3 = 1.618 lần khoảng cách từ điểm A đến điểm B



Tất nhiên, tỉ giá có thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trên. Tuy nhiên, nếu bạn muốn
sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiêu tiềm năng thì đây chính là cách để
tìm ra chúng. Rất đơn giản, chỉ cần bạn hiểu cách vẽ 3 điểm A, B, C là bạn có thể làm
được.

-

Tóm tắt các bước:
Bước 1.

Xác định một xu hướng bắt đầu từ điểm nào đến điểm nào: điểm A và điểm B

Bước 2.

Chờ điểm C hình thành

Bước 3.

Khi điểm C đã hình thành, dùng công cụ vẽ Fibonacci mở rộng (Fibonacci
Expansion), xác định điểm A, điểm B và điểm C

Bước 4.

Hãy xem, bạn đã nhìn thấy các mục tiêu lấy lợi nhuận từ các mức Fibonacii mở
rộng.

a. Ví dụ 1: The EURUSD 4 Hour Chart

b. Ví dụ 2: The USDCHF 4 Hour Chart
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Một vài gợi ý khi sử dụng Fibonacci mở rộng
-

Khi sử dụng các mục tiêu của Fibonacci mở rộng, bạn có thể thanh khoản ½ khối lượng
giao dịch. Như vậy nếu khi giá vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua các mức mục tiêu, bạn
vẫn có thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thêm lợi nhuận.

-

Và hãy nhớ, trong mọi tình huống, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc giao dịch thật nghiêm
ngặt và bám sát kế hoạch của mình.
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ĐƯỜNG TRUNG BÌNH DI ĐỘNG
1. Định nghĩa:
-

Một đường trung bình di động là đường chạy mềm mại theo biểu đồ giá, được đo từ mức giá
đóng cửa của các nến trong một giai đoạn gần nhất.

[1]

-

Như các đường chỉ dẫn khác, một đường trung bình di động được ứng dụng trong việc dự
đoán hướng giá trong tương lai. Bằng cách nhìn vào độ nghiêng của đường trung bình di
động, bạn có thể dự đoán khái quát về hướng giá sẽ dịch chuyển.

-

Như chúng tôi đã nói, đường trung bình di động là đường chạy mềm mại theo biểu đồ giá. Có
nhiều loại đường trung bình di động khác nhau, và mỗi loại sẽ “làm mềm mại” biểu đồ theo
cách riêng của nó. Nhìn chung, đường càng êm, càng trơn nhẵn ít gồ ghề thì càng không
bám sát giá hiện tại mà phản ứng chậm hơn. Đường trung bình càng nhấp nhô nhiều thì càng
thay đổi nhanh với mức giá hiện tại.

2. Đường trung bình SMA – EMA:
a. Đường trung bình di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
-

Trong tất cả các loại đường trung bình di động thì đường trung bình di động đơn giản là loại
đường đơn giản nhất. Về nguyên tắc, một đường trung bình di động đơn giản được tính bằng
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cách lấy giá đóng cửa của một giai đoạn X trước đó rồi chia lai cho X. Để dễ hiểu, chúng tôi
sẽ giải thích bằng ví dụ:

-

Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 1 giờ, bạn cần cộng 5
mức giá đóng cửa của 5 giờ cuối cùng rồi chia lại cho 5.

-

Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 10 phút, bạn cần cộng 5
mức giá đóng cửa của 50 phút cuối cùng rồi chia lại cho 5.

-

Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 30 phút, bạn cần cộng 5
mức giá đóng cửa của 150 phút cuối cùng rồi chia lại cho 5.

-

Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 4 giờ … ok , ok … bây
giờ thì chắc chắn là bạn biết phải cộng và chia số liệu nào rồi.

-

Hầu hết các phần mềm giao dịch đều có thể tính toán các số liệu này giúp bạn. Chúng tôi chỉ
giải thích với bạn những đều trên để giúp bạn hiểu cách tính những đường trung bình di động
này được thực hiện như thế nào. Điều này rất quan trọng vì khi bạn đã hiểu nó được tính toán
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thế nào, bạn sẽ chọn được những đường trung bình di động có thông số phù hợp với cách
chơi của bạn nhất.
-

Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khác, đường trung bình di động thường cho thấy
dấu hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường. Vì các số liệu trong quá khứ xác lập nên
đường dịch chuyển trung bình nên chúng được xem là một công cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ
là công cụ đi theo xu hướng, chúng không có khả năng dự báo cho các xu hướng trong tương
lai.

Trên đây là một ví dụ về đường trung bình di động.
-

Trong ví dụ trên, bạn thấy 3 đường trung bình di động đơn giản khác nhau. Bạn có thể thấy
rõ, đường trung bình di động dài hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giá thị trường, điều đó giải
thích vì sao đường SMA 62 cách xa giá hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 và SMA 5. Đó là
bởi vì SMA 62 được xác lập từ mức giá đóng cửa của 62 nến trước đó và chia lại cho 62. Số
lượng nến được cộng và chia càng nhiều thì đường càng phản ứng chậm hơn so với giá hiện
tại của thị trường.
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Các đường trung bình di động trong biểu đồ này cho chúng ta cái nhìn tổng quát về xu hướng
của thị trường. Thay vì bạn chỉ quan tâm vào mức giá hiện tại, đường trung bình di động cho
bạn một góc nhìn rộng hơn, và từ đó, bạn có thể dự đoán hướng dịch chuyển sắp tới của thị
trường.

3. Moving Average:
-

Trong bài trước, chúng ta đã học về 2 loại đường trung bình di động: đường trung bình di
động đơn giản và đường trung bình di động hàm mũ. Trong bài học này, chúng ta sẽ tiếp tục
tìm hiểu về các cách sử dụng đường trung bình di động để tìm ra điểm vào thị trường cũng
như điểm thoát khỏi thị trường khi giao dịch vàng, forex.

a. Sử dụng theo xu hướng
Cách 1:
-

Vì đường trung bình di động thường cho dấu hiệu chậm trễ nên thường được sử dụng khi thị
trường có xu hướng rõ ràng và không nên sử dụng khi xu hướng chưa được xác lập. Cách
này được gọi là dùng đường trung bình di động giao dịch theo xu hướng.

-

Cách căn bản đơn giản nhất là là Buy khi từ dưới phá lên trên đường trung bình di động và
SELL khi giá từ trên phá xuống và vượt qua đường qua đường trung bình di động. Các nhà
đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến có mức giá đóng cửa trên đường trung bình di
động để BUY và chờ đợi 1 nến có mức giá đóng cửa dưới đường trung bình di động để SELL.
Ví dụ sau minh họa cho cách sử dụng trên:
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Cách 2:
-

Xác định support và resistance: Cách thứ hai các nhà giao dịch thường sử dụng là dùng
đường trung bình di động để xác định các mức cản trên (resistance) và cản dưới (support),
khi giá phá vỡ các mức cản này, có thể báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra.
Xem ví dụ trên biểu đồ sau:
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Cách 03: Sử dụng 2 đường trung bình di động cắt nhau.
-

Cách cuối cùng mà các nhà giao dịch thường sử dụng đó là vẽ 1 đường trung bình di động
dài hạn và 1 đường trung bình di động ngắn hạn trên cùng 1 biểu đồ và giao dịch theo sự cắt
nhau của 2 đường này. Cách vào lệnh ở đây là đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo
những thay đổi của xu hướng. Và vì thế, nhà đầu tư sẽ BUY khi đường trung bình di động
ngắn hạn cắt từ dưới lên trên đường dài hạn và SELL khi đường trung bình di động ngắn hạn
cắt từ trên xuống dưới đường dài hạn

b. Ví dụ minh họa

-

Như vậy, bạn đã hiểu các cách ứng dụng đường trung bình di động trong giao dịch. Trong
bào học tiếp theo, chúng ta sẽ học về 1 đường tín hiệu được xây dựng dựa trên những đặc
điểm của đường trung bình di động, gọi là: Đường trung bình di động đồng quy/phân kì.

V.

CÁC ĐƯỜNG CHỈ DẪN THÔNG DỤNG
1. Bollinger Bands
a. Định nghĩa: Bollinger bands được sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường. Nói
nôm na, công cụ này sẽ cho chúng ta biết thị trường đang bình lặng hay sôi động. Khi thị
trường bình lặng, dải bollinger sẽ thu hẹp, khi thị trường sôi động, dải bollinger sẽ mở rộng.
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Bạn có thể xem trong ví dụ bên dưới, khi thị trường ít biến động, dải bolliger khép lại, nhưng
đến khi tỉ giá lên cao, dải bolliger trải rộng ra.
b. Sự bật lại dải Bollinger:
-

Một điều bạn nên biết về dải Bollinger là khi giá luôn có chiều hướng quay trở lại khu vực
giữa của dải Bollinger. Hãy nhìn vào ví dụ bên dưới, bạn có thể cho tôi biết tỉ giá sẽ tiếp tục di
chuyển về đâu không?

-

Nếu bạn nói giá sẽ xuống, bạn đã đoán đúng. Như hình vẽ tiếp theo, tỉ giá quay trở lại khu
vực giữa của dải.

[3]

-

Khi giá chạm vào các đường bollinger phía trên và dưới, chúng thường bị bật trở lại đó là vì
dải Bollinger hoạt động như những mức hỗ trợ và kháng cự (support và resistance). Giá di
chuyển phía trong dải Bollinger càng lâu bao nhiêu thì dải Bollinger này càng mạnh bấy
nhiêu. Nhiều nhà giao dịch thiết lập cho mình cách chơi dựa trên đặc điểm bật lại của dải
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Bollinger, chiến thuật này được sử dụng tốt nhất khi thị trường bập bềnh (sideway) và không
có xu hướng rõ ràng.
-

Tiếp theo chúng ta hãy xem những cách sử dụng dải Bollinger khi thị trường có xu hướng rõ
ràng

c.

Bollinger thắt chặt

-

Khi dải Bolliger ép chặt lại, nó thường báo hiệu một dấu hiệu phá vỡ sắp xảy ra. Nếu nến phá
vỡ dải trên, giá thường sẽ tiếp tục lên cao, nếu nến phá vỡ dải phía dưới, giá thường tiếp tục
xuống thấp.

[

-

Nhìn biểu đồ trên, bạn thấy dải Bolinger thắt chặt lại. Tỉ giá vừa phá vỡ dải Bollinger phía
trên. Dựa trên những thông tin này, bạn dự đoán giá sẽ tiếp tục di chuyển về đâu?
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Nếu câu trả lời của bạn là “giá lên”, bạn đã đúng. Đây là hiện tượng thường gặp sau một
khoảng thời gian dải Bollinger bị thắt chặt. Bạn có thể sử dụng tín hiệu này để giao dịch, hiện
tượng này không xảy ra mỗi ngày, nhưng bạn có thể tìm được vài dấu hiệu 1 tuần nếu bạn
theo dõi kỹ biểu đồ 15 phút (M15).

-

Như vậy bạn đã hiểu về dải Bollinger và biết cách sử dụng chúng. Thực ra có khá nhiều cách
để sử dụng Bollinger Bands, nhưng trên đây là 2 cách thông dụng nhất mà bạn có thể tham
khảo. Bây giờ thì bạn có thể cất công cụ này vào hành trang của mình và chúng ta sẽ tiếp tục
tìm hiểu công cụ mới trong bài học tiếp theo.

2. Đường trung bình di động đồng quy phân kỳ MACD:
-

Trong bài này, chúng ta học vè đường trung bình di động đồng quy phân kỳ Moving Average
Convergence Divergence (MACD). Đây là một đường chỉ dẫn được xây dựng từ các đường
trung bình di động. Nó là một chỉ dẫn đơn giản và dễ nhận thấy nhất, được sử dụng như một
chỉ dẫn xu hướng (trend) cũng như chỉ dẫn động lượng (momentum).

-

Đường MACD được phát triển bởi Gerald Appel, được vẽ bởi 2 đường cong:
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Đường cong thứ nhất là sự khác biệt giữa hai đường trung bình di động hàm mũ (EMA)
riêng rẽ. Appel đề nghị sử dụng một đường trung bình di động hàm mũ 12 và đường còn
lại là 26. Sau đó lấy kết quả của (EMA26-EMA12) chính là đường cong thứ nhất.



Đường cong thứ hai chính là đường trung bình di động hàm mũ 9. EMA 9 còn được gọi là
đường dấu hiệu (signal line).

a. Ví dụ về MACD trên biểu đồ

-

Khi đường MACD trên vạch 0, điều đó có nghĩa là EMA 12 đang ở trên EMA26. Khi đường
MACD ở dưới vạch 0, điều đó có nghĩa EMA12 đang ở phía dưới EMA26. Nhà đầu tư sẽ nhìn
đường MACD khi nó ở trên mức 0 và trên mức 0 càng nhiều có nghĩa là khoảng cách dương
giữa EMA12 và EMA26 càng rộng. đây là một dấu hiệu động lượng gia tăng trong phân tích
kỹ thuật. Ngược lại, khi đường MACD dưới mức 0 và rơi xuống sâu sẽ thông báo khoảng cách
âm giữa EMA12 và EMA26 đang tăng mạnh, một dấu hiệu giảm động lượng trong phân tích
kỹ thuật.

b. Ví dụ về đường MACD lên cao và xuống thấp
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The purpose of the 9 period exponential moving average line is to further confirm bullish
changes in momentum when the MACD crosses above this line and bearish changes in
momentum when the MACD crosses below this line.

-

Tác dụng của đường EMA9 dùng để ra các quyết định mua bán. Dấu hiệu BUY sinh ra khi
MACD tăng lên, nó dịch chuyển đi lên và vượt lên trên đường dấu hiệu EMA9. Dấu hiệu
SELL sinh ra khi đường MACD dịch chuyển đi xuống và vượt xuống dưới đường dấu hiệu
EMA9.

c.

Ví dụ về đường dấu hiệu Signal line EMA9
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Gần đây các nhà giao dịch cũng như các phần mềm giao dịch vẽ thêm histogram vào MACD.
MACD histogram là một biểu thị thay đổi khoảng cách giữa MACD và EMA9 của MACD.
MACD histogram trên mức 0 khi đường MACD nằm phía trên đường signal line EMA9 và
MACD histogram dưới mức 0 khi đường MACD nằm phía dưới đường signal line EMA9. Khi
giá tăng lên, histogram phát triển lớn hơn tốc độ dịch chuyển của giá gia tăng mạnh và co
cụm lại khi giá tăng chậm lại. Nguyên tắc hoạt động đó sẽ chậm lại khi giá rơi xuống. Khi nó
phản ứng lại với sự dịch chuyển của tốc độ giá thì đó chính là lí do tại sao các nhà đầu tư tin
vào MACD histogram dựa trên mức độ đo lường chỉ dẫn động lượng. Phần lớn các nhà đầu
tư sử dụng chỉ dẫn MACD thường xuyên để đo lường sức mạnh dịch chuyển giá hơn là xác
định hướng của một xu hướng.

d. Ví dụ về MACD histogram:
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CÁC MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ:
1. Mô hình biểu đồ là gì?
‑

Hãy tưởng tượng chúng như những chiếc máy dò mìn. Một khi bạn có nó trong tay, bạn có
thể dò ra được những điểm mà tại đó, biều đồ sẽ “bùng nổ”.Biết trước những điểm mà thị
trường bùng nổ sẽ cho bạn cơ hội kiếm tiến, tất nhiên là thế.

‑

Trong bài viết này P.KDNH chỉ cung cấp cho bạn những thông tin và kiến thức cơ bản về các
mô hình biểu đồ với mục tiêu bạn có thể nắm vững và nhận diện chính xác được chúng.
Chúng tôi chia các loại mô hình biểu đồ thành 2 nhóm: nhóm mô hình tiếp diễn và nhóm mô
hình đảo ngược.

2. Các mô hình tiếp diễn

-

Các mô hình tiếp diễn xảy ra cho biết xu hướng thị trường có khuynh hướng tiếp tục duy trì.
Khi nào biến động giá còn tuân theo 1 xu hướng xác định và không phá vỡ đường xu hướng
đó, thì xu hướng đó vẫn còn sức mạnh và là 1 xu hướng tiếp diễn. Ngoài ra còn có 1 số mô
hình biến động giá cũng cho thấy xu hướng vẫn còn tiếp tục.

a. Mô hình cờ tăng (bullish flag)
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Mô hình cờ tăng xuất hiện khi thị trường đang có 1 xu hướng tăng mạnh, và có thể bị gián
đoạn bởi 1 sự tạm nghỉ hoặc biến động ít (sideways) do việc giao dịch giảm trong 1 vài nến
(candles), và sau đó thị trường tiếp tục 1 xu hướng mạnh tiếp diễn. Khoảng gián đoạn chống
lại xu hướng chính có thể diễn ra trong vài ngày.

‑

Thị trường có đặc thù là luôn dao động giữa 1 chu kì các điểm dao động cao và chu kì các
điểm dao động thấp, và đó là lý do tại sao mô hình cờ là 1 dạng thị trường chậm lại 1 nhịp để
xác định lại mức trước khi quay trở lại xu hướng tăng.

[3]

b. Mô hình cờ giảm (Bearish flag) - Mô hình cờ giảm xuất hiện khi thị trường đang có 1 xu
hướng giảm mạnh, và có thể bị gián đoạn bởi 1 sự tạm nghỉ hoặc biến động ít ( sideways) do
việc giao dịch giảm trong 1 vài nến ( candles), và sau đó thị trường tiếp tục 1 xu hướng giảm
mạnh tiếp diễn. Cũng như mô hình cờ tăng, vùng “cờ” là thời gian ngắn thị trường củng cố và
xác định trước khi trở lại với 1 xu hướng giảm mạnh.
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[4]

c.

Tam giác đối xứng hay cờ hiệu (pennants) - 1 trong những mô hình tam giác phổ biến – tam
giác nhọn là mô hình tiếp diễn. Giá có khuynh hướng dao động ngày càng yếu, với điểm cao
và điểm thấp ngày càng có biên độ nhỏ dần và giá hướng đển đỉnh nhọn của tam giác. Sự
phá vỡ của giá ra khỏi mô hình tam giác theo 1 hướng thì xu hướng đó sẽ nổi trội hơn – và
trong ví dụ phía trên, giá xuống mạnh.

d. Tam giác giảm (descending triangle) – 1 trong những mô hình tam giác hiệu quả báo trước
sự tiếp diễn của xu hướng giảm. Thị trường đang nóng lòng tìm kiếm 1 xu hướng mua khi đã
chạm mức cản (support) rất nhiều lần trong vài candle liên tiếp. Nhưng đỉnh của các nên
trong dãy ngày càng thấp hơn và giá hướng đến điểm mũi nhọn trong tam giác. Và cũng như
các mô hình tam giác khác, khi người mua quyết định rằng họ không thể giữ giá lâu hơn nữa
tại mức chặn đáy của tam giác này, giá sẽ phá vỡ mức cản, và kì vọng giá sẽ tiếp tục xuống
theo xu hướng trội hơn.
e. Tam giác tăng (Ascending triangle) – Tam giác tăng ngược lại với tam giác giảm. Người bán
giữ giá tại mức chặn trên (resistance) của tam giác nhưng người mua tiếp tục đẩy giá lên cao
hơn, tạo nên mức giá thấp của nến sau cao hơn nến trước cho đến khi mức chặn trên bị phá
vỡ. Cũng giống như các tam giác khác, giá sẽ tiếp diễn theo xu hướng trội hơn sau khi phá vỡ
mức cản.
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Chiếc tách và tay cầm ( cup and handle or cup and saucer) : Thị trường giảm đột ngột , sau
đó giao dịch với mức độ thấp trong 1 thời gian ngắn, và sau đó tăng đột ngột tạo thành 1 hình
chữ U dạng cái tách. Sau đó giá tiếp tục đánh võng tạo thành cái tay cầm phía bên phải cái
tách, chạm mức cản trên (resistance) 1 vài lần. Khi giá đã đủ xung lực để phá vỡ mức cản ,
nó sẽ tiếp tục bứt phá mạnh tạo mức cao hơn với khối lượng lớn, và đôi khi có thể tạo ra 1
khoảng trống (gap) tại điểm bứt phá để xác định 1 xu hướng tăng mạnh.

[5]

3. Các mô hình đảo chiều
‑

Như cái tên của nó, đây là những mô hình đổi chiều cho thấy dấu hiệu xu hướng đã kết thúc
và thị trường đã sẵn sàng đổi sang 1 xu hướng khác ngược với hướng ban đầu, hoặc có thể,
dao động ngắn (sideways) trong 1 thời gian.

‑

Cùng với mô hình tiếp diễn, đường xu hướng (trendline) là mô hình cơ bản để xem xét. Nếu
giá phá vỡ đường xu hướng, và tiếp tục bứt phá, đây là sự xác nhận của 1 sự đổi chiều xu
hướng. Luôn nhớ rằng, tất cả các mô hình đều có thể áp dụng cho mọi khung thời gian (time
frames) – theo giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc có thể theo biểu đồ phút.

a. Mô hình 2 đỉnh – (double tops):
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Hiện tượng này xuất hiện khi giá đạt đến một điểm cao rõ rệt, vượt hẳn điểm trước đây, sau
đó quay lại điểm đó và lại vượt lên. Khi thời gian 2 đỉnh liên tiếp của sự tăng giá này cách
nhau càng lâu thì càng thể hiện khả năng tăng giá của đồ thị này. Sự biến đổi của mô hình
này tương tự như hiện tượng mà người ta gọi là mô hình các đỉnh “M” hay 1-2-3 đợt sóng
tăng giá. Tuy nhiên, sự tăng giá thứ 2 thường thấp hơn sự tăng giá đầu tiên đối với mô hình
này. Trong hầu hết các trường hợp, những điểm quyết định thường là những điểm tăng giá,
đó là những điểm đánh dấu khả năng xuất hiện một mức giá trần mong đợi, và một mức giá
thấp tạm thời. Nếu giá giảm xuống thấp hơn mức đó, đó là sự xác nhận đỉnh mô hình và dấu
hiệu khuyên bạn nên bán.

b. Mô hình 2 đáy (double bottom):
-

Nguyên tắc của mô hình này giống như sự ngược lại của mô hình 2 đỉnh. Tương tự mô hình
này được gọi là mô hình các đáy “W” hoặc 1-2-3 đợt sóng giảm giá. Trong tất cả các trường
hợp của mô hình này, giá đạt đến một mức thấp rõ rệt, có sự bật lên 1 chút, sau đó rớt xuống
mức thấp để thử lại 1 lần nữa, và cuối cùng tăng trở lại. Khi giá vượt khỏi mức cao tạm thời,
khi đó đáy mô hình được xác nhận và thị trường nên bán.
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[1]

c.

Mô hình đảo ngược các đỉnh “đầu và vai” (Head-and-shoulders top reversal):

-

Mô hình đảo ngược khuynh hướng truyền thống này xuất hiện khi thị trường tạo ra một điểm
cao mới (left shoulder), giảm xuống, tăng lên đến đỉnh mới cao hơn (head) và giảm trở lại,
sau đó tăng tới 1 đỉnh cao mới sau 1 thời gian có thể là bằng với đỉnh bên trái (left shoulder)
và sau đó thì giảm trở lại. Điểm mấu chốt ở đây là “1 đường tiệm cận” – “neckline” hoặc là 1
đường nằm ngang mà có thể nối 2 điểm thấp trên đồ thị.

[2]

-

Khi giá rớt xuống thấp hơn “neckline”, đó là dấu hiệu kết thúc sự tăng giá và có khả năng bắt
đầu 1 đợt giảm giá của thị trường. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp giá có khuynh hướng đi
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ngược với xu hướng thị trường vì vậy sự dừng lại chưa tạo ra một xu hướng giảm giá ngay.
Đôi khi điểm dừng lại của đường tiệm cận xuất hiện như 1 sự gián đoạn hoặc báo hiệu 1 xu
hướng giảm giá mạnh, ủng hộ cho sự đảo ngược về giá.
-

Mô hình “đầu và vai” là một trong nhiều loại mô hình đồ thị khác nhau mà được sử dụng để
hoạch định cho chiến lược về giá. Các nhà phân tích đo lường khoảng cách từ đỉnh “head”
đến đường tiệm cận của đồ thị sau đó trừ đi khoảng cách từ điểm ngừng của đường tiệm cận
để tính toán xem giá có thể giảm đến mức nào.

d. Mô hình đảo ngược các đáy “đầu và vai” (Head-and-shoulders bottom reversal) :
-

Có thể nói mô hình 2 đáy là nghịch đảo của mô hình 2 đỉnh, các đáy “vai và đầu” thì cũng
giống các đỉnh “vai và đầu” nhưng ngược lại. Điều này có nghĩa là giá trượt xuống 1 mức thấp
(left shoulder), tăng trở lại sau 1 thời gian, sau đó giảm xuống đến 1 mức thấp hơn (head), lại
tăng trở lại và sau cùng là hạ xuống lần nữa đến 1 mức thấp xấp xỉ với mức “left shoulder”
(right shoulder).

[3]

-

Đường tiệm cận của đồ thị rất quan trọng. Khi giá vượt khỏi đường tiệm cận này, mô hình đảo
ngược kết thúc và 1 xu hướng tăng tiềm năng có thể xuất hiện. Cùng với các đỉnh ” vai và
đầu”, có thể có 1 vài giao dịch về phía sau và phía trước theo cả 2 phía của đường tiệm cận
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khi thị trường quyết định chọn hướng đi, và khoảng cách giữa đường tiệm cận và đỉnh “head”
có thể được sử dụng để dự đoán xem giá có thể biến động như thế nào.
e. Mô hình “sụt giá theo 1 mũi nhọn” (Falling wedge):
-

Mô hình này xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng đồng loạt giảm giá và các loại giá
cao giảm nhanh hơn các loại thấp, giống như dạng mũi nhọn. Người bán có thể đẩy giá đến
mức thấp hơn nhưng do có 1 lượng mua hỗ trợ để giữ thị trường không bị giảm giá thấp hơn.
Cuối cùng sức mạnh của bên bán bắt đầu cạn dần và không thể khiến giá thị trường giảm
thấp hơn nữa, và thị trường bắt đầu bật dậy khi thế lực của bên bán vượt hẳn bên mua.
Những mô hình như thế này thường có hướng tăng giá và là điềm báo có 1 sự thay đổi
khuynh hướng thị trường.

[5]

f.

Mô hình “tăng giá theo 1 mũi nhọn” (Rising wedge):

-

Mô hình này ngược lại với mô hình trên và xuất hiện khi thị trường ở xu hướng tăng giá. Người
mua tiếp tục đẩy đẩy các loại giá thấp trong ngày lên, nhưng người mua đã giữ cho giá thị
trường không lên quá cao. Sau cùng việc mua đã giảm và người bán nắm thị trường, và đẩy
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giá xuống thấp hơn mũi nhọn tạm thời của xu hướng tăng giá. Những mô hình như thế này
thường có hướng giảm giá và là điềm báo có 1 sự thay đổi khuynh hướng thị trường.

[6]

g. Mô hình “kim cương” (diamond pattern):
-

Đây là 1 mô hình hiếm thấy xuất hiện thường xuất hiện những thị trường giá cao. Sự hay thay
đổi tăng lên ở các mức giá cao hơn, tạo ra 1 phạm vi của giá trần và giá sàn trong 1 giao dịch
rộng hơn để tạo nên 1 đoạn rộng nhất của mô hình ” kim cương”. Sau đó sự thay đổi này
giảm xuống về phía phải của các mức giá cao và dãy biến động giá trở nên hẹp hơn khi xu
hướng giống như dạng “mô hình tam giác” để kết thúc diễn biến của mô hỉnh ” kim cương”.
Sự hay thay đổi theo hướng thấp, cao, thấp liên tiếp nhau này thường tự tạo ra chiều hướng
của mình đến khi kết thúc.
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[7]

-

Như vậy, các bạn đã tìm hiểu xong các mô hình tiếp diễn và các mô hình đảo chiều cơ bản.
Để làm quen với việc nhận diện ra các mô hình này trên biểu đồ, bạn cần thời gian tập luyện.
Bạn nên bắt đầu bằng việc xem lại các biểu đồ trong quá khứ và thử tìm xem các mô hình
này đã xuất hiện như thế nào. Khi đã quen với việc nhận diện ra chúng, bạn sẽ nắm bắt được
nhiều cơ hội giao dịch tốt.
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PIVIOT POINT

1. Giới thiệu về Pivot Point
-

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng pivot points để tìm ra những mức hỗ trợ
(support) và kháng cự (resistance) quan trọng. Bạn có thể hiểu một cách đơn giản như sau:
pivot point và các mức support/resistance của nó là các khu vực mà tại đó, hướng di chuyển
của giá có thể sẽ thay đổi.

-

Pivot points được sử dụng rất hiệu quả cho các nhà giao dịch ngắn hạn, những người luôn
tìm kiếm các cơ hội trên từng bước biến động nhỏ của thị trường.

-

Pivot points được sử dụng cho cả 2 cách chơi : bật trở lại sau khi chạm các ngưỡng cản
(rang-bound) và phá vỡ mức cản (breakout). Các nhà giao dịch theo trường phái rang-bound
sử dụng pivot points để tìm ra các điểm đảo chiều. Các nhà giao dịch theo trường phái
breakout sử dụng pivot points để nhận diện những mức then chốt mà một khi mức này bị phá
vỡ, sẽ có một sự “bùng nổ” xảy ra trên thị trường.

-

Dưới đây là ví dụ về pivot points được vẽ trên biểu đồ EUR/USD , khung thời gian 1 giờ

[2]
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2. Cách tính pivot point.
‑

Pivot Point và các mức support, resistance đi cùng với nó được tính bằng cách sử dụng giá
mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Thị trường
Forex là thị trường 24h, và hầu hết các nhà giao dịch sử dụng giờ đóng cửa là 4h chiều ngày
hôm trước theo giờ New York (4:00pm EST).

‑

Công thức tính Pivot Point như sau :



Pivot point (PP) = (High + Low + Close)/3



Các mức Support và Resistance được tính theo Pivot Point như sau :




Mức Support và Resistance thứ nhất :


First support (S1) = (2*PP) – High



First resistance (R1) = (2*PP) – Low

Mức Support và Resistance thứ hai :


Second support (S2) = PP – (High – Low)



Second resistance (R2) = PP + (High – Low)
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[5]

3. Cách sử dụng Pivot Point:
a. Phương pháp Breakout:
‑

Pivot Point được sử dụng trước tiên để tìm điểm vào thị trường, nhờ vào các mức Support và
Resistance của nó. Những biến động giá mạnh nhất thường xảy ra tại khu vực pivot point.

‑

Chỉ khi giá chạm mức pivot point, bạn sẽ có thể quyết định nên BUY hay SELL, đặt take
profit và stop loss tại đâu. Thông thường, nếu giá ở phía trên pivot, đó là khu vực giá lên, nếu
nằm dưới pivot, đó là khu vực giá xuống.

‑

Nếu giá quanh quẩn ở khu vực pivot point và đóng cửa dưới pivot, bạn có thể vào lệnh SELL.
Bạn nên đặt Stop loss trên Pivot Point (PP) và take profit tại S1.

‑

Tuy nhiên, nếu bạn thấy giá tiếp tục rơi qua khỏi S1, mà nếu như lúc đó bạn chưa thoát khỏi
thị trường, bạn có thể dời Stop loss từ trên PP xuống trên S1 và theo dõi cẩn thận. Thường
thì S2 là mức mong muốn thấp nhất trong ngày và bạn nên dùng nó để đặt mục tiêu lợi
nhuận cho mình.
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Bạn có thể áp dụng ngược lại cách giao dịch trên khi thị trường trong xu hướng lên. Nếu nến
có giá đóng cửa phía trên PP, bạn có thể vào lệnh BUY, đặt Stop loss dưới PP và đặt take
profit tại các mức R1 và R2.

b. Phương pháp Range-bound
‑

Sức mạnh của các mức Support và Resistance thể hiện qua số lần giá chạm và bật ngược lại
mà không vượt qua được các mức cản này.

‑

Giá chạm vào mức cản và bật lại càng nhiều lần thì mức cản đó càng mạnh.

‑

Nếu giá ở gần mức cản resistance, bạn có thể SELL và đặt Stop loss nhỏ phía trên mức
resistance này.

‑

Nếu giá tiếp tục tăng cao và phá vỡ mức Resistance, coi như hiện tượng “breakout” đã xảy
ra. Lúc đó bạn cần thoát khỏi lệnh SELL, và nếu như bạn tin rằng hiện tượng breakout đã xảy
ra và đủ mạnh để BUY, bạn có thể vào thị trường trở lại với một lệnh BUY. Khi đó, bạn có thể
đặt Stop loss sát phía dưới mức resistance lúc nãy (sau khi được phá qua, bây giờ nó đã trở
thành một mức Support mới).

‑

Ngược lại, nếu giá gần khu vực Support phía dưới, bạn có thể BUY và đặt Stop loss dưới
mức Support này.

4. Lý thuyết trên có hoàn hảo?
‑

Theo lý thuyết, mọi thứ nghe thật đơn giản. Nhưng, đó chỉ là trong mơ!!!

‑

Trong thế giới thực, Pivot Point không phải lúc nào cũng đúng, Giá thường do dự xung quanh
khu vực các mức cản và thật khó khăn để nói rằng: nó sẽ tiếp tục di chuyển thế nào.

‑

Trong vài trường hợp, giá sẽ dừng trước khi chạm vào mức cản và đổi chiều, điều đó có
nghĩa là giao dịch của bạn chưa thể dính take profit. Một số trường hợp khác, bạn thấy đường
Support có vẻ rất mạnh, bạn BUY trên nó, nhưng rồi giá rớt xuống qua khỏi Support, bạn
đóng lệnh, chịu lỗ, và rồi sau đó, giá quay trở lên lại như hướng bạn đã đoán ban đầu.
62

Trung tâm Kinh doanh tiền tệ
‑

Khối tiền tệ

Vì thế bạn cần phải giao dịch một cách có chọn lọc, bạn nên tìm hiểu một chiến lược giao
dịch theo Pivot Point của riêng bạn và nhớ phải tuân thủ nguyên tắc chơi thật nghiêm ngặt.

‑

Bây giờ bạn xem hình vẽ bên dưới để cùng hình dung sử dụng Pivot Point khó hay dễ thế
nào.

[2]

-

Nhìn vào khu vực hình oval màu cam. Chú ý xem đường PP hoạt động như một Support như
thế nào, tuy nhiên nếu bạn BUY , bạn đã không thể lấy lợi nhuận tại R1

-

Bây giờ bạn hãy để ý hình tròn màu tím đầu tiên. Giá phá vỡ qua đường PP nhưng không
chạm được đến S1 mà quay ngược lại PP. Trong lần thứ 2 phá vỡ PP (hình tròn màu tím thứ
2) giá mới chạm được vào S1 và sau đó quay trở lại PP.

-

Ở khu vực hình oval màu hồng, PP tiếp tục hoạt động như một mức Support mạnh, tuy nhiên
giá không thể đến được R1

-

Ở hình tròn màu vàng, giá phá vỡ PP, chạm S1, và sau đó tiếp tục rơi xuống S2.

-

Như vậy, với biểu đồ như trên, nếu bạn đã cố gắng vào lệnh BUY nào đó, bạn đã phải thoát
lệnh và chịu lỗ.
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Dưới đây là một số gợi ý dễ nhớ sẽ giúp bạn có được những quyết định giao dịch tốt với
Pivot Points :
‑

Nếu giá đang ở PP, chú ý giá sẽ di chuyển đến R1 hoặc S1

‑

Nếu giá tại R1, nó có thể di chuyển đến R2 hoặc quay ngược lại PP

‑

Nếu giá tại S1, nó có thể di chuyển đến S2 hoặc quay lại PP

‑

Nếu giá tại R2, nó có thể di chuyển đến R3 hoặc quay trở lãi R1

‑

Nếu giá tại S2, nó có thể di chuyển đến S3 hoặc quay lại S1

‑

Nếu không có những tin tức quan trọng ảnh hưởng đến thị trường, giá thường di chuyển từ
PP đến S1 hoặc R1

‑

Nếu có tin tức quan trọng ảng hưởng thị trường, giá có thể đi qua R1 hay S1 và đến thẳng
R2. S2 hoặc R3, S3.

‑

R3 và S3 chỉ ra những mức tối đa mà giá có thể di chuyển đến ( trừ rất ít trường hợp ngoại lệ
giá di chuyển mạnh hơn).

‑

Đường Pivot hoạt động tốt trong khi thị trường ít biến động và biên độ dao động trong khu
vực giữa R1 và S1.

‑

Khi thị trường trong xu hướng mạnh, giá vượt mạnh qua các mức cản và đi thẳng.
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KHUNG THỜI GIAN

1. Nên chọn khung thời gian giao dịch nào?
-

Một trong những lý do các nhà giao dịch không thành công là do họ thường giao dịch ở khung
thời gian không phù hợp với cá nhân họ.
Tôi nên giao dịch ở khung thời gian (timeframe) nào?

‑

Các nhà giao dịch mới sẽ muốn học cách làm giàu nhanh chóng và họ sẽ bắt đầu giao dịch
với khung thời gian ngắn như là biểu đồ 1 phút hay 5 phút. Sau vài lần thua cuộc nặng nề
trong giao dịch họ dời bỏ thị trường bởi vì khung thời gian không thích hợp với cá nhân họ.

‑

Vâng, chắc chắn là bạn sẽ hỏi tôi thế khung thời gian nào thì đúng với bạn? tốt thôi, bạn của
tôi, nếu bạn để ý một tí, thì nó phụ thuộc vào cá nhân của bạn. Bạn phải cảm thấy thuận tiện
với khung thời gian mà bạn đang giao dịch.

‑

Bạn luôn luôn cảm thấy nhiều sức ép và sự trói buộc khi bạn đang trong phiên giao dịch bởi
vì có liên quan đến tiền của bạn . nhưng bạn sẽ không cảm thấy lý do của những áp lực đó là
gì vì mọi thứ diễn ra rất nhanh làm cho bạn rất khó khăn để quyết định hoặc rất chậm làm
cho bạn bị gián đoạn.

‑

Khi tôi bắt đầu giao dịch lần đầu tiên, tôi không thể chọn được cho mình một khung thời gian.
Tôi đã bắt đầu với biểu đồ 15 phút. Sau đó là biểu đồ 5 phút. Kế tiếp tôi thử biểu đồ 1 giờ,
hàng ngày và biểu đồ 4 giờ.

‑

Cuối cùng sau một thời gian dài không chung thuỷ với một khung thời gian nào, tôi cảm thấy
tôi thuận tiện với biểu đồ 1 giờ nhất. Khung thời gian này dài hơn, nhưng cũng không quá dài,
và các dấu hiệu giao dịch cũng ít hơn, nhưng không quá ít. Tôi có nhiều thời gian hơn để
phân tích thị trường và không cảm thấy bị hối thúc tí nào.

‑

Mặt khác, tôi có người bạn không bao giờ có thể giao dịch ở phạm vi 1 giờ. Nó quá chậm và
anh ấy chắc chắn anh ấy sẽ bị kiệt quệ và chết trước khi anh ấy có thể tham gia vào phiên
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giao dịch. Anh ta thích giao dịch ở biểu đồ 10 phút hơn. Nó tạo ra một khoảng thời gian vừa
đủ (nhưng cũng không quá nhiều) để anh ta có quyết định dựa trên kế hoạch giao dịch của
anh ta.
‑

Một người bạn khác của tôi thì không thể hình dung bằng cách nào mà tôi có thể giao dịch ở
biểu đồ 1 giờ vì anh ta nghĩ nó quá nhanh. Anh ta chỉ giao dịch trong phạm vi hàng ngày,
hàng tuần, hay hàng tháng.

‑

Khung thời gian giao dịch được phân thành 3 loại:
(1) Dài hạn (long-term)
(2) Ngắn hạn hay dao động (short-term hoặc swing)
(3) Trong ngày hay giao dịch hàng ngày (intraday hoặc day-trading)

-

Vậy nên sử dụng khung thời gian nào là tốt nhất? Câu trả lời phụ thuộc nhiều yếu tố, trong
bài học kế tiếp, chúng tôi sẽ phân tích và so sánh đặc điểm các khung thời gian để giúp bạn
có cái nhìn tổng thể về vấn đề này

2. Phân tích các khung thời gian
-

Khung thời gian nào tốt nhất? Nó tuỳ thuộc vào cá nhân của bạn! hãy để tôi cho bạn xem
bảng tóm tắt của 3 loại trên có thể giúp bạn chọn lựa:
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Bạn phải quyết định đâu là khung thời gian phù hợp nhất cho bạn
-

Bạn cũng cần phải nhận biết được lượng vốn bạn phải có để giao dịch. Các khung thời gian
ngắn hơn cho phép bạn sử dụng mức lợi nhuận tốt hơn và có thể đặt mức chặn lỗ thấp
hơn….. Một khung thời gian rộng hơn đòi hỏi một tài khoản lớn hơn vì thế bạn cần nắm rõ các
sự biến động thị trường mà không đối mặt với các thông báo nộp thêm tiền bảo chứng.
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Khi bạn có quyết định cuối cùng dựa trên khung thời gian mà bạn “ưa thích” thì cuộc vui bắt
đầu. Đó là khi bạn bắt đầu sử dụng đa khung thời gian giúp bạn phân tích thị trường.

3. Mua hay bán
‑

Trong bài học này, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ gọi là “Mua hay bán”. Luật chơi rất
đơn giản. bạn nhìn vào một biểu đồ và quyết định nên chọn Mua hay bán. Thật dễ dàng. Nào
đã sẵn sàng chưa?

‑

Nếu bạn từng nhìn vào biểu đồ ở các khung thời gian khác nhau, bạn chắc chắn sẽ chú ý là
các thị trường có thể di chuyển theo nhiều hướng ở cùng một thời điểm. Một sự dịch chuyển
trung bình có thể đi lên trên một biểu đồ tuần, cho một dấu hiệu mua, nhưng rớt trên một biểu
đồ ngày, lại cho bạn một dấu hiệu bán. Nó có thể tập hợp lại trên một biểu đồ giờ, nói cho
chúng ta biết là xu hướng mua, nhưng lún xuống trên biểu đồ 10 phút, nói lên là sẽ xu hướng
bán. Vậy nó đang diễn ra như thế nào?
Ví dụ 1: Biểu đồ 5 phút

‑

Hãy nhìn biểu đồ 5 phút EUR/USD ngày 11/03/05 vào khoảng 4am giờ EST. Oooh nó thật
tuyệt. nó giao dịch trên 100 điểm bình quân di động đơn giản có xu hướng tăng và quan sát.
Nó đứt gãy và đóng trên mức giá trần mong đợi. Đây là thời gian hoàn hảo để tiến xa hơn
đúng không? Tôi sẽ trả lời là đúng.
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Oh bạn sai rồi. hãy nhìn xem cái gì xảy ra tiếp theo đây. Nó đi lên một chút nhưng sau đó lại
rớt mạnh. Thật là tệ.

Ví dụ 2: Biểu đồ 60 phút
‑

Hãy nhìn vào một biểu đồ như thế ở một khung thời gian dài hơn. Nó cùng một ngày,
11/03/05 và cùng một thời điểm, khoảng 4 giờ EST.
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Xu hướng giảm bị phá vỡ bởi tín hiệu bán Nó đang giao dịch trên 100 điểm SMA và đang
tăng. Cặp candle cuối gãy và đóng trên mữc resistance đang tăng. Trông như thị trường kì
vọng lên. Xu hướng tăng ? và bạn mua.

‑

OOOHHHH! Bạn tiếp tục sai lầm. Làm cách nào bạn lại thích “miếng thịt bò đã bị nấu chin”?
Bởi vì từ cái nhìn của biểu đồ này, nhà đầu cơ giá lên bị thất bại hoàn toàn. Cặp tiền tệ thậm
chí giảm trở lại kênh giảm sút cũ của nó. Hãy nhìn vào candle cuối, nó giảm sút thảm hại, nó
không thể tồn tại trong biểu đồ của tôi. Thật ngạc nhiên!
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Ví dụ 3: Biểu đồ 4 giờ
‑

Được, chúng ta di chuyển lên một khung thời gian cao hơn. Một biểu đồ 4 giờ. Vẫn cùng một
giờ và ngày, nhưng ở một khung thời gian cao hơn. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ lần đầu, bạn có
vẫn nhanh chóng đi đến biểu đồ 5 phút hay 1 giờ hay không?

‑

Đang giao dịch trên một kênh đi xuống với kì vọng bán. Một cặp tiền tệ đang chạm đến dòng
xu hướng cao nhất của kênh đi xuống mà gần như có khuynh hướng hạ giá. Vâng, nó vẫn
đang giao dịch trên 100 điểm SMA mà có thể xem như là một khuynh hướng tăng giá, nhưng
kênh đó vẫn làm cho tôi đề phòng. Đặc biệt là khi nó giao dịch xung quanh dòng xu hướng
tăng.
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Hãy nhìn xem cái gì đã xảy ra. Rớt giá như thị trường bị sụp đổ. Cặp tiền tệ vẫn ở vị trí như
kênh của nó. Nó chạm đến đường line xu hướng và rớt xuống.

Ví dụ 4: Biểu đồ hàng ngày
‑

Để tiếp tục tìm tòi, hãy đi đến một khung thời gian cao hơn: biểu đồ hàng ngày.

‑

Wow, bạn sẽ nhìn vào gì đây? Cặp tiền tệ đang giao dịch trong một xu hướng rõ ràng giảm.
nó nằm dưới 100 điểm SMA và nó đang trong kênh giảm. Trên biểu đồ này, hướng của xu
hướng chung là quá rõ ràng. Bạn có đồng thời để ý candle cuối cùng không? Nó phân tích
dòng xu hướng trên và đảo ngược lại. không phải là một tín hiệu tăng giá tốt. hãy nhìn vào
những gì xảy ra tiếp theo sau đây.
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Hoan hô! Xu hướng giảm lại tiếp tục!

Vậy thì điểm mà chúng ta cần nhấn mạnh ở đây là gì?
‑

Tất cả các biểu đồ đều hiển thị cùng một ngày và một giờ. Chúng chỉ khác nhau ở khung thời
gian. Bạn có thấy tầm quan trọng của việc xem xét đa khung thời gian không?

‑

Tôi từng giao dịch ở biểu đồ 15 phút và nó cũng từng diễn ra như vậy. tôi đã không bao giờ
hiểu nổi tại sao mọi thứ nhìn rất tốt trên thị trường lại đột nhiên trì hoãn hay đảo ngược.
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Không bao giờ tôi có ý nghĩ là nhìn vào một khung thời gian lớn hơn để xem cái gì đang xảy
ra. Khi thị trường trì hoãn hay đảo ngược trên biểu đồ 15 phút, cũng thường hay xảy ra bởi vì
nó từng chạm đến sự mức support mong đợi và mức resistance mong đợi ở khung thời gian
lớn hơn.

‑

Tôi mất vài trăm $ để học rằng với một khung thời gian lớn hơn thì các mức support và
resistance sẽ cao hơn. Giao dịch sử dụng đa khung thời gian thì chắc chắn đánh giá chĩnh
xác hơn bất cứ thứ gì đơn độc. Nó sẽ cho phép bạn ở trong giao dịch lâu hơn bởi vì bạn có
thể xác định bạn đang quan sát trên một bức tranh lớn.

‑

Hầu hết những người mới bắt đầu chỉ nhìn vào 1 khung thời gian duy nhất. họ chỉ xoay quanh
lấy một khung thời gian đơn độc, áp dụng như là kim chỉ nam và bỏ qua các khung thời gian
khác. Vấn đề là một xu hướng mới, lại đến từ một khung thời gian khác, thường nguy hại đến
các nhà giao dịch mà không nhìn vào bức tranh tổng thể.

‑

Hãy có một cái nhìn rộng lớn vào những gì đang xảy ra. Đừng cố gắng chăm chú quan sát
quá gần vào thị trường, mà hãy hướng tầm mắt của bạn ra thật xa.

‑

Chọn một khung thời gian mà bạn thích và sau đó đi lên một khung thời gian cao hơn. Tại
đây bạn hãy cho một quyết định là sẽ kì vọng mua hay bán dựa trên sự chỉ dẫn của xu
hướng. Bạn có thể trở lại khung thời gian bạn thích để ra một quyết định chiến thuật về nơi sẽ
vào và ra (nơi dừng giao dịch và mục tiêu lợi nhuận). thêm các kích cỡ thời gian cho việc
phân tích sẽ cho bạn một tầm nhìn khách quan hơn so với những người chỉ quan sát 1 khung
thời gian.

‑

Hiển nhiên có một giới hạn số lượng các khung thời gian bạn cần nghiên cứu. bạn không cần
một màn chiếu đầy các biểu đồ nói cho bạn những điều khác nhau. Sử dụng ít nhất hai,
nhưng không quá 3 khung thời gian vì thêm hơn nữa sẽ chỉ làm bạn nhầm lẫn và bạn sẽ phải
chịu đựng sự mất tự chủ trong phân tích và rối tung lên vì chúng.
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Chúng tôi thường sử dụng 3 khung thời gian. Phạm vi lớn nhất tôi dùng như một xu hướng
chính, phạm vi kế tiếp là xu hướng trung bình và phạm vi nhỏ nhất là xu hướng ngắn hạn.

‑

Bạn có thể sử dụng bất kì khung thời gian nào bạn thích mà có đủ thời gian khác biệt giữa
chúng để bạn có thể nhận ra những khác biệt trong chuyển động của chúng. Bạn có thể
dùng:

-



1 phút, 5 phút, 30 phút



5 phút, 30 phút, và 4 giờ



15 phút, 1 giờ và 4 giờ



1 giờ, 4 giờ và hàng ngày

-

4 giờ, hàng ngày và hàng tuần và hơn nữa.

Khi bạn đang cố gắng quyết định cần bao nhiêu thời gian giữa 2 biểu đồ, thì chỉ cần chắc
chắn rằng có đủ thời gian để một khung thời gian nhỏ nhất di chuyển trở về và tới phía trước
mà không cần bất cứ sự quy chiếu nào đến khung thời gian lớn nhất. Nếu các khung thời gian
quá gần, bạn sẽ có thể không nói được những sự khác biệt hữu ích cho việc phân tích.

4. Tổng kết về khung thời gian
Bạn cần phải quyết định đâu là khung thời gian đúng với bạn.
‑

Khi bạn đã tìm thấy khung thời gian mà bạn thích, hãy cố gắng với một khung thời gian cao
hơn kế tiếp. Tại đó bạn ra quyết định là mua hay bán dựa trên sự chỉ dẫn của xu hướng
chung. Bạn có thể phải quay trở lại sau đó với khung thời gian bạn thích để có những quyết
định chiến thuật về điểm xuất phát và kết thúc (nơi dừng lại và mục tiêu lợi nhuận).

‑

Thêm kích thước của khoảng thời gian bạn phân tích cho bạn một khía cạnh bao trùm hơn
tầm nhìn của các nhà giao dịch chỉ sử dụng một khung thời gian duy nhất.

‑

Tạo thói quen nhìn vào đa khung thời gian khi giao dịch.
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Lựa chọn một tập hợp các khung thời gian bạn muốn xem, và chỉ tập trung vào những phạm
vi đó thôi. Chọn 3 khung thời gian: 1 giờ – 4 giờ – hàng ngày, hay 5 phút – 1 giờ – 4 giờ và
vân vân. Và chỉ sử dụng những khung thời gian đó mà thôi. Học tất cả mọi thứ về cách thức
thị trường hoạt động suốt các khung thời gian đó.

‑

Đừng nhìn vào quá nhiều khung thời gian, bạn sẽ bị quá tải với quá nhiều thông tin và não
của bạn sẽ bị nổ tung đấy.

‑

Chọn 2 hay 3 khung thời gian, hơn nữa sẽ quá khả năng.

‑

Tôi không biết lặp lại bao nhiều lần là đủ. Hãy có một tầm nhìn rộng. sử dụng đa khung thời
gian giải quyết mâu thuẫn giữa chỉ điểm và khung thời gian. Luôn luôn bắt đầu phân tích thị
trường của bạn bằng cách bước một bước lùi xa thị trường và nhìn vào một bức tranh rộng
lớn.

‑

Sử dụng một biểu đồ dài hạn để tìm xu hướng chung, và sau đó trở lại gần hơn với thị trường
để ra các quyết định vào và ra khỏi thị trường.
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THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH
1. Thời điểm giao dịch
‑

Như vậy, qua các bài học trước, các bạn đã tìm hiểu về cách giao dịch. Trong lớp học này,
chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác cũng quan trọng không kém, đó là thời điểm giao dịch.

‑

Đúng như chúng ta đã biết, thị trường forex là thị trường giao dịch 24h trong ngày, nhưng
điều đó cũng không có nghĩa là thị trường luôn sôi nổi trong bất cứ thời điểm nào. Bạn có thể
kiếm tiền khi thị trường đi lên, cũng có thể kiếm tiền khi thị trường đi xuống. Và cũng có khi
bạn sẽ rất khó khăn để kiếm tiền khi mà thị trường dường như không chịu dao động. Bài học
hôm nay sẽ cho bạn biết đâu là thời điểm tốt trong ngày để tiến hành giao dịch.

‑

Trước khi nhìn vào những thời điểm tốt nhất để giao dịch

[1],

chúng ta phải nhìn hết cả 24h

trong một ngày để thấy được tình hình của thị trường ngoại hối như thế nào. Thị trường ngoại
hối có thể chia làm ba phiên giao dịch chính: Tokyo, Luân Đôn, Mỹ. Dưới đây là một bảng
biểu về giờ mở cửa và đóng cửa của mỗi phiên:

-

Bạn có thể nhận thấy, giữa các phiên có một khoảng thời gian mà tại đó hai phiên mở cửa cùng
một lúc. Từ 3-4h (EST) cả thị trường Tokyo và Luân Đôn đều mở cửa, và từ 8-12h (EST), cả thị
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trường Luân Đôn và Mỹ đều mở cửa. Tất nhiên đây là những thời điểm sôi động nhất của thị
trường ngoại hối vì khi hai thị trường mở cửa cùng một lúc thì khối lượng giao dịch sẽ nhiều hơn.

-

Như bạn thấy, phiên giao dịch Luận Đôn luôn thể hiện sự dao động lớn nhất.

-

Bây giờ, hãy sang bài kế tiếp và cùng xem những ngày nào trong một tuần là thích hợp để
giao dịch nhất…

2. Ngày giao dịch tốt nhất:
-

Những ngày tốt nhất trong một tuần để tiến hành giao dịch ngoại hối

-

Hiện nay chúng ta đã biết phiên giao dịch Luân Đôn là sôi động nhất so với các phiên giao
dịch khác, nhưng tất nhiên là vào những ngày này tất cả thị trường đều có khuynh hướng
biểu hiện sự dao động nhiều hơn. Dưới đây là một biểu đồ gồm thứ tự các điểm trung bình
cho 04 cặp chính mỗi ngày trong 01 tuần:
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Bạn có thể nhận thấy, suốt khoảng thời gian giữa tuần, sự dao động mạnh nhất được thể
hiện ở cả 04 cặp chính. Ngày thứ sáu thị trường thường sôi động đến 12h trưa EST (12h đêm
Việt Nam), sau đó sẽ chững lại và yên ắng cho đến khi đóng cửa vào lúc 5pm EST (5h sáng
thứ 7 giờ Việt Nam). Điều đó có nghĩa là sau đêm thứ 6, chúng ta đã có thể nghỉ ngơi trọn
vẹn vào 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật.

-

Như vậy, qua 3 bảng so sánh các thời điểm giao dịch trong ngày và trong tuần, các bạn đã
tìm ra được lúc nào là thời điểm tốt để tiến hành giao dịch. Giao dịch trong những thời điểm
này sẽ cho bạn cơ hội thành công cao.

3. Thời điểm cần tránh giao dịch
Chúng tôi đánh giá rằng bạn nhất định sẽ có một thời điểm giao dịch khó khăn khi bạn
giao dịch vào:
‑

Ngày thứ sáu: Thứ sáu là ngày mà thị trường đầy dao động. Đây là một ngày tốt để kinh
doanh nếu bạn muốn tổn thất toàn bộ những lợi ích đã kiếm được trong suốt thời gian thư thả
của tuần vừa rồi.
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Ngày chủ nhật (sáng sớm thứ 2 theo giờ VN): Những ngày này thị trường tương đối ít có sự
biến động. Hãy kinh doanh nếu bạn muốn bắt đầu một tuần với những lệnh không may mắn.

‑

Ngày nghỉ: Các Ngân hàng đóng cửa có nghĩa là có rất ít lượng giao dịch tại bất cứ quốc gia
nào có ngày nghỉ. Đó là thời điểm kinh doanh rất tốt nếu bạn thích bị tổn thất tiền bạc hơn là
có một ngày nghỉ và tận hưởng những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

‑

Thời điểm có bản tin: Không một ai biết chính xác thời điểm nào giá sẽ tăng kể từ khi những
bản tin được phát đi. Sự thật là các bản tin cũng tác động đến xu hướng giá cả trong một thời
gian dài, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, xu hướng tiền tệ đầy bất ngờ, những bản tin
không còn có thể nói gì. Bạn chỉ nên kinh doanh trong những ngày này nếu bạn là một thầy
bói và bạn luôn đúng khi có thể dự báo trước được tương lai. Nếu điều đó là đúng, nếu bạn là
một thầy bói, hãy nói cho tôi biết bởi vì tôi có thể phải nhờ đến năng lực siêu nhiên đó của
bạn!

-

Sự lựa chọn là của Bạn.

-

Bạn đã có khái niệm về thời điểm! Chúng tôi đã đưa ra cho bạn tất cả những thông tin mà
bạn cần phải chú ý thời điểm nào sẽ tốt nhất cho việc thực hiện các giao dịch. Tất cả những
gì bạn phải làm bây giờ là khẳng định dù có chúng hay không, bạn vẫn sẽ giao dịch khi đến
thời điểm có thể kiếm được tiền nhiều hơn, hoặc nếu bạn thực hiện nó một cách tích cực.
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CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH:
Giới thiệu các chiến thuật giao dịch
‑

Những chiến thuật giao dịch (trading strategies) trong thị trường tiền tệ sẽ là rất khó khi tìm ra
được chúng. Điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ không dễ dàng phát triển một hệ thống giao
dịch tốt cho riêng bạn ngay lập tức, mà thường chúng sẽ ra đời sau nhiều năm nổ lực nghiên
cứu và tiến hành thử nghiệm giao dịch.

‑

Chính vì lý do đó, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ giúp cho các bạn dễ dàng hơn trong
việc xây dựng một chiến thuật giao dịch cho riêng mình. Mỗi nhà đầu tư đều có cách giao
dịch của riêng mình như các thói quen, mục tiêu lợi nhuận, các giới hạn về thời gian, mức rủi
ro chấp nhận… Đó chính là câu trả lời tại sao một chiến thuật giao dịch có thể hiệu quả đối
với một nhà đầu tư này như nglại không hiệu quả với một nhà đầu tư khác.

‑

Các lưu ý quan trọng: các chiến thuật giao dịch dưới đây được đăng tải với mục đích tham
khảo. Các quy tắc giao dịch, mức rủi ro chấp nhận có thể bị thay đổi đáng kể trong các điều
kiện khắc nghiệt của thị trường. Bạn có thể tự ý điều chỉnh và sửa đổi chúng cho phù hợp với
cách thức cũng như chiến thuật giao dịch của riêng bạn. Chúng tôi thật sự khuyên bạn nên
thử nghiệm các chiến thuật giao dịch này trên giấy nháp để hiểu rõ và tư vấn khách hàng
được tốt hơn.

-

Các chiến thuật giao dịch được P.KDNH phân ra thành các nhóm khác nhau và sẽ liên tục
cập nhật theo thời gian. Trong phạm vi bài viết này Phòng xin phép đưa ra nhóm chiến thuật
giao dịch cơ bản được sử dụng đơn giản, dễ dàng thử nghiệm.
(1) Sử dụng các đường trung bình nhanh cắt nhau
(2) Sử dụng các đường trung bình chậm cắt nhau
(3) Đường MACD cắt nhau
(4) Đường EMA bị phá thủng
(5) Kênh xu hướng ngang
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(6) Chiến thuật Bollinger Band H4
1. Sử dụng các đường trung bình nhanh cắt nhau:
Chiến thuật giao dịch này dựa trên các đường trung bình nhanh.
‑

Cặp tiền : bất kỳ

‑

Khung thời gian : M15 hoặc H1

‑

Công cụ : 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA

a. Nguyên tắc vào lệnh:
-

Khi đường 10 EMA cắt đường 25 EMA và tiếp tục cắt đường 50 EMA, vào lệnh BUY/SELL
theo hướng của đường 10 EMA khi đường 10 EMA cắt đường 50 EMA rõ ràng. (Lưu ý : hãy
đợi nến hiện tại đóng cửa để xác định chắc chắn đường 10 EMA cắt đường 50 EMA).

b. Nguyên tắc đóng lệnh:
‑

Lựa chọn 1: đóng lệnh khi đường 10 EMA cắt đường 25 EMA lần nữa.

‑

Lựa chọn 2: đóng lệnh khi đường 10 EMA quay trở lại và chạm đường 50 EMA

c.

Ưu điểm:

-

Chiến thuật này rất dễ sử dụng và cho bạn kết quả rất tốt khi thị trường có xu hướng, nhất là
khi giá biến động mạnh.
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d. Khuyết điểm:
-

Đường chỉ dẫn đường trung bình nhanh (Fast MA) là được xác định theo sau giá hay còn
được gọi là đường chỉ dẫn báo tín hiệu trễ (lagging indicator), nghĩa là đường chỉ dẫn này
không dùng để tiên đoán trước xu hướng của thị trường mà chỉ phản ánh xu hướng hiện tại
của thị trường. Đặc điểm này chính là nhược điểm của chiến thuật này :

‑

Trước tiên, tín hiệu có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

‑

Thứ hai, bạn cần theo dõi liên tục .

‑

Thứ ba, khi thị trường không có xu hướng với giá biến động rất nhỏ, chiến thuật này sẽ cho
bạn các tín hiệu sai vì vậy bạn không nên sử dụng chúng trong những thời điểm này.

2. Sử dụng các đường trung bình chậm cắt nhau
Chiến thuật này sử dụng nguyên tắc tương tự như chiến thuật giao dịch cơ bản .
‑

Cặp tiền : bất kỳ

‑

Khung thời gian : tùy chọn

‑

Công cụ : 7 SMA, 14 SMA, 21 SMA (bội số của 7).

a. Nguyên tắc vào lệnh:
-

Khi đường 7 SMA cắt đường 14 SMA và tiếp tục cắt đường 21 SMA, mở giao dịch BUY/SELL
theo hướng của đường 7 SMA khi đường 7 SMA cắt đường 21 SMA rõ ràng.

b. Nguyên tắc đóng lệnh:
-

Đóng giao dịch khi đường 7 SMA quay lại và chạm đường 21 SMA.
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c.

Ưu điểm:

-

Chiến thuật này rất dễ sử dụng và cho bạn kết quả rất tốt khi thị trường biến động mạnh.

d. Khuyết điểm:
-

Với chiến thuật này, khi chọn một khung thời gian để sử dụng bạn cần phải theo dõi một thời
gian để kiểm tra hiệu quả của nó. Tín hiệu của đường chỉ dẫn SMA được xác định sau khi
nến hiện tại đóng cửa. Nói một các khác, bạn phải chờ đến khi nến hiện tại đóng để xác định
tín hiệu và khi đó mới quyết định thực hiện giao dịch.

3. Đường MACD cắt nhau:
-

Giao dịch với đường chỉ dẫn MACD được các trader sử dụng phổ biến trong Forex. Bạn hãy
xem qua cách sử dụng rất cơ bản của đường chỉ dẫn MACD trong giao dịch Forex.

-

Chúng ta sẽ sử dụng đường chỉ dẫn MACD với các thông số cài đặt chuẩn : 12, 26, 9.

‑

Cặp tiền: bất kỳ

‑

Khung thời gian: bất kỳ

a. Nguyên tắc vào lệnh:
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Khi hai đường MACD cắt nhau thì mở giao dịch (hoặc đợi nến hiện tại đóng cửa rồi mới vào
lệnh).

b. Nguyên tắc đóng lệnh:
-

Khi hai đường MACD cắt nhau lần nữa.

c.

Ưu điểm:

-

Sử dụng rất đơn giản và có thể cho bạn các cơ hội giao dịch có lợi nhuận tốt. Các trader có
thể thay đổi các thông số cho MACD dựa theo cặp tiền và khung thời gian sử dụng. Ví dụ:
bạn có thể thử kiểm tra các thông số cho MACD như : USD/CHF MACD (04, 07, 16),
EUR/USD MACD (02, 03, 20), GBP/USD MACD (02, 03, 04) cho các khung thời gian khác
nhau.

d. Khuyết điểm:
Một lần nữa bạn sẽ phải ngồi và theo dõi liên tục. MACD ít hữu dụng khi thị trường không xu
hướng (sideway). Đường chỉ dẫn này cũng không bao giờ sử dụng riêng lẻ mà thường kết
hợp với các đường chỉ dẫn khác.

4. Đường EMA bị phá vỡ
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Các nhà đầu tư thường hay thử nghiệm EMA với các thông số khác nhau, điều đó thật sự
đem lại nhiều điều ngạc nhiên và lý thú. Sau đây là một chiến thuật giao dịch đơn giản dựa
trên đường chỉ dẫn EMA 50.

‑

Cặp tiền: bất kỳ

‑

Khung thời gian: 90 phút hoặc 3 giờ.

‑

Công cụ: EMA 50.

a. Nguyên tắc vào lệnh: theo dõi một candlestick cắt qua đường EMA 50 và cuối cùng có giá
đóng cửa ở bên trên EMA 50 (thời điểm vào lệnh Buy) hoặc cuối cùng có giá đóng cửa bên
dưới đường EMA 50 (thời điểm vào lệnh Sell).
b. Nguyên tắc đóng lệnh: không đặt.
c.

Đặt “Stop loss”: 15 pips dưới đường EMA 50.

5. Kênh xu hướng ngang:
-

Sử dụng một kênh xu hướng nằm ngang với giới hạn kênh là các mức hỗ trợ/kháng cự theo
các đỉnh và đáy lặp đi lặp lại trước đó. Lệnh vào thị trường được thực hiện khi kênh bị phá
vỡ.

-

Chiến thuật giao dịch này không cần đến các công cụ khác và có thể áp dụng cho mọi cặp
tiền, mọi khung thời gian khi giá giao động sideway trong một phạm vi nhỏ.
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‑

Cặp tiền: bất kỳ

‑

Khung thời gian: bất kỳ

-

Nguyên tắc vào lệnh:

-

Khi thị trường sideway, dựa vào các đỉnh và đáy trên đồ thị để vẽ 02 đường kháng cự và hỗ
trợ. Khi giá phá thủng một trong hai đường và candle hiện tại đóng bên ngoài đường kênh thì
thực hiện mở giao dịch buy/sell theo hướng phá thủng kênh. (Nếu giá phá thủng đường kênh
nhưng không đóng bên ngoài đường kênh thì xóa bỏ đường kháng cự/hỗ trợ đã vẽ trước đó
và vẽ lại đường khác theo đỉnh/đáy mới).

-

Nguyên tắc đóng lệnh:

-

Không đặt, tuy nhiên thường khi giá phá vỡ kênh sẽ đi một đoạn bằng độ rộng của kênh.

-

Ưu điểm:

-

Rất đơn giản và cực kỳ hữu hiệu. System này có thể mang lại lợi nhuận cho bạn trong hầu
hết các giao dịch, nếu muốn thu lợi nhanh thì trader thường đóng ngay candle đầu tiên sau
khi mở giao dịch.

-

Khuyết điểm:

-

Những lệnh gần với đường kênh rất dễ bị vào lệnh bởi các biến động giá đột ngột tại các mức
hỗ trợ/ kháng cự trước khi sự phá vỡ kênh thực sự xảy ra.

87

Trung tâm Kinh doanh tiền tệ

Khối tiền tệ

6. Chiến thuật Bollinger Band H4
-

Cặp tiền áp dụng : tất cả

-

Khung thời gian : H4

-

Đường chỉ dẫn : Bollinger Bands (20)

-

Đây là chiến thuật giao dịch cực kỳ đơn giản.

-

Bạn sử dụng biểu đồ EUR/JPY H4, gắn thêm đường chỉ dẫn Bollinger Bands (20). Nếu theo
dõi biểu đồ, bạn sẽ thấy dải Bollinger Bands hoạt động như các mức kháng cự (resistance)
và ủng hộ (support). Dải Bollinger phía trên đóng vai trò như mức kháng cự, dải Bollinger
phía dưới đóng vai trò như mức ủng hộ. Nếu chú ý kỹ, bạn sẽ thấy hầu hết các lần giá chạm
dải trên, sau đó sẽ điều chỉnh (retrace) về dải Bollinger phía dưới, như thế bạn có thể dễ
dàng giao dịch. Bạn hãy chờ đến khi giá chạm vào dải phía trên, nhưng đóng cửa dưới dải
này (không vượt qua). Sau khi nến đã đóng cửa dưới dải Bollinger phía trên, và nến tiếp theo
có giá mở cửa cũng nằm dưới dải phía trên thì bạn có thể vào một giao dịch SELL, thu lợi
nhuận khoảng 100 pips, hoặc thanh khoản khi giá quay xuống chạm dải Bollinger phía dưới.

-

Áp dụng tương tự với lệnh BUY: khi giá chạm dải Bollinger phía dưới, giá đóng cửa của nến
nằm phía trên dải (không vượt xuống dưới dải), nến tiếp theo có giá mở cửa trên dải Bolliger
phía dưới. Lấy lợi nhuận (take profit) tại dải Bolliger phía trên hoặc khi đạt được 100 pips.
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