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PHẦN 1: HÀNH ĐỘNG GIÁ CƠ BẢN 

Khái niệm cơ bản về nến 

Bạn đã nghe về biểu đồ nến? bây giờ là lúc tìm hiểu những điều cơ bản về mô hình nến, cách sử dụng 

chúng để có lợi thế cho bạn. Việc đọc mô hình nến sẽ tiết lộ nhiều thông tin hữu ích về thị trường, thông 

tin này sử dụng đúng cách sẽ tạo ra rất nhiều lợi nhuận. 

Đầy tiên bạn sẽ phải học cách đọc thông tin được cung cấp bởi 1 cây nến. Dưới đây là những thuật ngữ 

nhanh: 



 

Nến tăng giá ( bullish candle): Trong thị trường tài chính, thuật ngữ tăng giá ( bullish) ám chỉ giá tăng và 

di chuyển dài. Bạn đã được học rằng mở một vị thế mua là kỳ vọng giá sẽ tăng lên, một nến tăng giá là 

một nến dài hình thành khi giá tăng. 

Nến giảm giá ( bearish candle): Ngược lại với nến tăng giá nó đề cập đến chuyển động giảm ( bán ra), 

nến giảm giá hình thành khi giá di chuyển xuống. 

Thân nến: Là khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Nếu thân nến có màu trắng hoặc xanh lá thì 

có nghĩa là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Nếu nến có màu đỏ hoặc đen thì giá đóng cửa thấp hơn giá 

mở cửa. 

Ví dụ 1: Bạn xem biểu đồ cặp EUR/USD 1h nến mở cửa tại 1.4200 và di chuyển lên 100 pip để đóng cửa ở 

mức 1.4300 cho bạn một thân nến tăng ( màu trắng hoặc xanh). 

Ví dụ 2: Bạn xem biểu đồ cặp EUR/USD 1h nến mở cửa tại 1.4200 và di chuyển xuống 100 pip để đóng 

cửa ở mức 1.4100 cho bạn một thân nến giảm ( màu đỏ hoặc đen). 

Bấc nến: Tôi thích sử dụng thuật ngữ bấc nến vì nến thực sự có bấc ( thay vì dùng “râu nến”). Bấc trên và 

bấc dưới đại diện cho mức giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khung thời gian giao dịch. 

Những điều bạn cần biết về nến: 

 Các biểu đồ có khung thời gian khác nhau từ 1 phút cho đến 1 tháng. 

 Nến tăng giá hình thành khi giá tăng và nếu bạn có một vị thế mua bạn muốn nhìn thấy nến tăng. 

 Nến giảm giá hình thành khi giá giảm và nếu bạn có một vị thế bán bạn muốn nhìn thấy nến 

giảm. 

 Thân nến cho thấy số pip giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Bấc nến cho thấy mức giá cao nhất và 

thấp nhất nến đạt được trong cuộc đời của nó. 

 Nến mở cửa và nến đóng cửa dựa trên biểu đồ mà bạn đang xem. Vì vậy biểu đồ 4h là mặc định 

có nến mở sau 4h. 

Trên đây là những điều cơ bản bạn cần biết về nến. Hãy tìm hiểu thêm chút nữa để có hiểu biết sâu sắc 

về nến. 



Đọc mô hình nến 

Tất cả cây nến được sinh ra trung tính 

 

Có lẽ bạn đang nghĩ: “Cái quái gì vậy?” Tại sao lại có hình ảnh của một đường kẻ? Chà, nó không chỉ là 

một đường -, đó là một cây nến mới sinh. Dòng nhỏ dễ thương đó là một cây nến trung tính. Hoàn toàn 

mới nó vẫn chưa di chuyển lên hoặc xuống một pip nào theo một trong hai hướng. 

Nến luôn được sinh ra trung tính. Sau khi sinh chúng có thể phát triển để trở thành nến giảm giá, tăng giá 

hoặc trong các trường hợp hiếm hoi là cả 2. Các nhà giao dịch không biết những gì cây nến sẽ trở thành 

khi chúng sinh ra. Họ chỉ có thể suy đoán thôi, nhưng họ không bao giờ có thể biết thực sự cây nến sẽ trở 

thành gì cho đến khi nó chết ( đóng cửa). 

Sau khi một cây nến được sinh ra trận chiến bắt đầu. Những con bò và con gấu chiến đấu với nhau trong 

khi đó cây nến sẽ cho chúng ta biết ai là người chiến thắng. Nếu người mua mạnh hơn bạn sẽ thấy cây 

nến di chuyển lên trên và tạo thành nến trắng hoặc xanh tăng giá. Nhưng nếu người bán mạnh hơn bạn 

sẽ thấy cây nến di chuyển xuống tạo thành nến đỏ giảm giá. 

Điều này nghe có vẻ rõ ràng, hãy giành chút thời gian suy nghĩ về nó. Mỗi một cây nến là một chỉ báo ai 

là người chiến thắng trong trận chiến giữa bò và gấu. Bạn có thấy điều này khá là tuyệt không? 

Nến tăng giá  

 

Một cây nến tăng là những gì các nhà giao dịch gọi bất kỳ cây nến nào có “cơ thể” hay thân tăng. Nến bé 

đã lớn lên và chết trong một “cơ thể” tăng giá. Nếu nó có một thân tăng mạnh thì đó là một nến tăng giá 

mạnh. Nếu nó có một cơ thể nhỏ thì nó là một nến tăng yếu, đơn giản phải không? Nhưng hãy nghĩ về 

nó, cây nến không chỉ đơn giản cho bạn biết về giá cả nó còn cho bạn biết con bò đang chiến thắng và 

sức mạnh của nó. Những cây nến tăng giá này cho biết có nhiều người mua hơn người bán và sức mạnh 

của người này hơn người kia. 

Đây là thông tin quan trọng trong thị trường forex. Nếu hệ thống của bạn bảo bạn bán nhưng nến rõ 

ràng là tăng giá thì đó có thể là ý tưởng tốt của việc quên đi chuyện bán. Tại sao bạn lại bán khi có nhiều 

người mua trên thị trường? Đọc mô hình nến cho phép bạn đánh giá tốt hơn trong mọi tình huống. 



Nến giảm giá 

 

Một nến giảm giá là bất kỳ nến nào có thân hoặc cơ thể giảm giá. Nến giảm giá nói gì với bạn? Nó nói cho 

bạn biết rằng có nhiều người bán trên thị trường hơn là người mua. Nó nói cho bạn biết người bán đang 

kiểm soát thị trường và sức mạnh liên quan của họ. Vì vậy, ở đây một ý tưởng mua không phải là tuyệt 

vời đâu. 

Bấc nến 

Bên cạnh việc hiển thị mức giá cao nhất và thấp nhất của cây nến, bấc còn cung cấp rất nhiều thông tin.  

Bạn còn nhớ trận chiến giữa bò và gấu không? Đây là lúc chúng ta tìm hiểu những gì liên quan đến bấc 

nến. 

 

Nếu một cây nến tăng mạnh cho thấy người mua đang kiểm soát thị trường thì một cây nến giảm giá với 

bấc trên lớn và thân nến nhỏ gợi ý điều gì? 

Bấc dưới nhỏ, thân giảm nhỏ, bấc trên lớn:  Cây nến này cho chúng ta biết tại một số thời điểm trong 

“cuộc sống” của cây nến này những con bò đã cố gắng đẩy giá lên cao. Đó là những gì bấc trên dài ( lớn) 

nói với chúng ta, tuy nhiên trước khi đóng cửa những con gấu đã tiếp quản và đẩy giá xuống. Điều này 

được đại diện bởi thân nến giảm giá. 

Bấc dưới lớn, thân nhỏ tăng, bấc trên nhỏ:  Cây nến này cho chúng ta biết rằng tại một số thời điểm 

trong “cuộc sống” của cây nến này những con gấu đã cố gắng đẩy giá xuống. Đó là những gì bấc dưới lớn 

( dài) nói với chúng ta, tuy nhiên trước khi đóng cửa những con bò đã tiếp quản và đẩy giá lên trở lại. 

Điều này được đại diện bởi thân nến tăng. 

Đây chỉ là 2 trong số những khái niệm rất cơ bản về giao dịch nến. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm 

hiểu tại sao thông tin này lại hữu ích. 

Những gì bạn đã học về mô hình nến cho đến thời điểm này 



Nến tăng giá: Hiện tại có nhiều áp lực mua hơn trên thị trường, miễn là người mua duy trì đủ áp lực nến 

sẽ tăng giá. Nếu áp lực mua giảm bớt và áp lực bán gia tăng chúng ta sẽ thấy “cơ thể” nến tăng trở nên 

nhỏ hơn. Điều này đại diện cho suy giảm sức mạnh của con bò. 

Nến giảm giá: Hiện tại có nhiều áp lực bán hơn trên thị trường, miễn là người bán duy trì đủ áp lực bán 

nến sẽ giảm. Nếu áp lực bán giảm bớt và áp lực mua gia tăng chúng ta sẽ thấy “cơ thể” nến giảm trở nên 

nhỏ hơn. Điều này đại diện cho suy giảm sức mạnh của con gấu. 

Bấc nến: Bấc cho chúng ta thấy mức giá cao nhất và thấp nhất, nhưng trong một số trường hợp nhất 

định việc đọc chúng sẽ cung cấp thông tin hữu ích. 

Mô hình nến cơ bản 

Nến Marubozu 

 

Một cây nến Marubozu không có bấc vì vậy nếu nó là 1 cây nến tăng giá thì mức giá mở cửa của nó là 

thấp, mức giá đóng cửa của nó là cao. Nếu bạn thấy một cây nến giảm giá thì nó mở cửa ở mức cao và 

đóng cửa ở mức thấp. Marubozu là mô hình tiếp diễn mạnh mẽ cho bò hoặc gấu đang kiểm soát hoàn 

toàn thị trường. 

Một nến Marubozu màu trắng ( hoặc xanh) cho thấy bò đang kiểm soát hoàn toàn thị trường hãy nghĩ về 

điều này trong trận chiến giữa bò và gấu khi nến mở cửa những con gấu không thể đẩy giá xuống để tạo 

ra mức thấp mới những con bò đẩy giá cao liên tục tạo ra mức cao. 

Một nến Marubozu màu đỏ ( giảm giá) cho thấy gấu đang hoàn toàn kiểm soát thị trường. Một lần nữa 

trận chiến bắt đầu nhưng những con bò lần này không thể tạo ra đỉnh cao mới thay vào đó bị gấu đẩy 

xuống liên tục và những con bò này không thể giữ được vùng đất của chúng. Vì vậy giá đã đóng cửa ở 

mức thấp nhất của nó. 

Nến Marubozu là một dấu hiệu rất mạnh mẽ của sự tiếp tục vì những con bò hoặc gấu có sức mạnh rất 

lớn được thể hiện bởi Marubozu và nó kỳ vọng sẽ mang đến những cây nến kế tiếp. 

Đỉnh xoay tròn 



 

Một nến đỉnh xoay tròn cho thấy cuộc chiến lớn xảy ra giữ bò và gấu cả hai bên đang mang hết sức của 

họ ra. Chưa có ai chiến thắng trong cuộc chiến này vì vậy cây nến đóng cửa gần với mức giá mở cửa của 

nó. Bạn hãy nhìn vào minh họa phía dưới để được giải thích rõ ràng hơn. 

 

“Cơ thể” của đỉnh xoay tròn có thể tăng hoặc giảm nhưng đó không phải điều quá quan trọng. Điều quan 

trong là bấc ở 2 đầu lớn hơn nhiều so với thân nến. Điều này cho thấy cuộc tranh đấu giữa bò và gấu 

nhưng không bên nào giành phần thắng quyết định. Trong một xu hướng một đỉnh xoay tròn cho thấy sự 

thiếu quyết đoán. 

Đỉnh xoay tròn rất quan trọng trong việc “dự đoán” xu hướng đảo chiều vì chúng thường xảy ra khi xu 

hướng sắp kết thúc. 

 

Nếu một nến đỉnh xoay tròn xuất hiện trong một xu hướng tăng điều đó cho thấy rằng gấu có thể lấy lại 

quyền kiểm soát và có khả năng kết thúc xu hướng. Cho đến khi xuất hiện đỉnh xoay tròn bò hoàn toàn 



kiểm soát giá nhưng bây giờ nến đỉnh xoay tròn gợi ý cho chúng ta những con gấu đã chiến đấu trở lại và 

những con bò đang vật lộn để giữ xu hướng của chúng. 

Đỉnh xoay tròn được biết đến là nến đảo chiều tôi có xu hướng gọi chúng là nến thiếu quyết đoán. Định 

nghĩa nến đảo chiều có một chút sai lầm vì đỉnh xoay tròn không biểu thị cho một đảo chiều xác định nó 

chỉ cho thấy “khả năng” đảo chiều. 

Một lần nữa màu sắc của thân nến không quan trọng nó có thể gợi ý là bên nào có sức mạnh hơn một 

chút có thể màu xanh thì bò mạnh hơn một chút và ngược lại. 

Nến Doji 

Sức mạnh: trung bình 

Nến Doji có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau nhưng chúng đều có đặc điểm chung là không có thân. 

Điều này có nghĩa là giá đóng cửa bằng với giá mở cửa. Hầu hết các nhà giao dịch đều nghĩ giá đóng cửa 

là “đủ tốt” với nến Doji vì vậy nếu có thân nhưng rất nhỏ thì vẫn coi là Doji. 

Doji cũng là hình thức thiếu quyết đoán ( do dự) tương tự đỉnh xoay tròn, bất cứ khi nào bạn thấy nến 

Doji trên biểu đồ là bạn biết cuộc chiến mạnh mẽ diễn ra giữa bò và gấu và không bên nào thắng. Vì vậy 

giá đóng cửa bằng với mở cửa hoặc ít nhất là rất gần. 

 

Bạn có thể thấy ở hình ảnh phía trên nến Doji kể câu chuyện rất giống với đỉnh xoay tròn. Trong thực tế 

khá nhiều nến đảo chiều cho bạn biết câu chuyện tương tự. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn ở bài sau. 

Tất cả các nến Doji chỉ ra sự thiếu quyết đoán và có khả năng đảo chiều nếu chúng hình thành trong một 

xu hướng. Nếu nến Doji hình thành trong xu hướng tăng nó gợi ý con bò đã kiệt sức và những con gấu 

bắt đầu chiến đấu trở lại.  

Đừng quá phấn khích! Nến không phải là một chỉ báo hoàn hảo. Nếu bạn giao dịch chỉ bởi bạn nhìn thấy 

một nến Doji trong một xu hướng bạn không phải là một nhà giao dịch có lợi nhuận. Bạn sẽ thua lỗ lớn 

đấy, luôn nhớ rằng nến Doji chỉ cho thấy khả năng có thể đảo chiều và không dứt khoát thôi. Để sử dụng 

nến thiếu quyết đoán một cách hiệu quả cần tìm kiếm nến xác nhận và lý tưởng là với các hình thức phân 

tích khác. 

Mô hình nến đảo chiều 

Đọc mô hình nến đảo chiều trong thị trường forex 



Nếu đây là một trang web forex bất kỳ nào khác bạn sẽ đọc qua một danh sách dài các mô hình nến đảo 

chiều khác nhau có tên như: Người đàn ông treo cổ, ngôi sao băng, nến búa. Tuy nhiên đây không phải là 

một trang web nào khác, có một vài sai sót với cách các mô hình nến đảo chiều được dạy trên các trang 

đó.  

1. Mô hình nến đảo chiều được dạy trên thị trường chứng khoán sẽ khác cách chúng hoạt động 

trên thị trường forex. 

2. Các nhà giao dịch được dạy học chúng theo một cách chung chung và tách biệt nhưng nếu học 

được cách đọc nến sẽ hiệu quả hơn nhiều. 

Tất cả các mô hình nến đảo chiều đều giống nhau 

Tất cả các mô hình nến đảo chiều về cơ bản là giống nhau bất cứ khi nào một trong số chúng hình thành 

trong một xu hướng. Tất cả đều nói lên một điều: Sự thay đổi quyền lực đã xảy ra và đây không phải là 

một khái niệm dễ hiểu nhất, hãy để tôi giải thích. 

Đọc nến là tất cả những suy nghĩ về làm thế nào những cây nến bạn nhìn thấy mô tả về cuộc chiến giữa 

bò và gấu. Trong phần đầu tiên về nến bạn đã biết thế nào là nến tăng giá và nến giảm giá. Bây giờ là thời 

điểm chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút về ý nghĩa của một cây nến tăng hoặc giảm có liên quan đến trận 

chiến. 

 

Đây là một cây nến giảm giá và nó hình thành khi con gấu có sức mạnh hơn con bò. Khi những con gấu có 

sức mạnh bạn sẽ thấy mô hình nến giảm giá và nếu con gấu có nhiều sức mạnh hơn trong thời gian dài 

bạn sẽ thấy xu hướng giảm giá. 



 

Bây giờ bạn hãy tưởng tượng mô hình đỉnh xoay tròn hình thành trong một xu hướng giảm giá. Điều đó 

chỉ ra rằng cặp tỉ giá đã đến thời điểm thiếu quyết đoán. 

 

Đây là một mô hình thiếu quyết đoán rõ ràng. Các thanh trượt ở cạnh bên được đánh số từ 0 đến 10. Khi 

con bò đạt đến mức 10 có nghĩa là nó có rất nhiều sức mạnh ở mức 0 có nghĩa là nó không có quyền lực. 

Điều tương tự cũng xảy ra với con gấu-vậy điều gì sẽ xảy ra khi chúng ( bò và gấu) được kết hợp chặt chẽ 

về mặt sức mạnh? 

Chính xác là một hình thức của nến thiếu quyết đoán. Vì vậy khi con bò và con gấu có sức mạnh tương 

đương bạn sẽ nhận được sự thiếu quyết đoán. Ngay khi một bên đạt được sức mạnh cây nến tiếp theo 

sẽ phản ánh chúng.  

Việc ghi nhớ nhiều mô hình nến đảo chiều khác nhau sẽ không có hữu ích bằng hiểu ý nghĩa của mô hình 

nến đảo chiều. 

Đường xu hướng 



Thế nào là đường xu hướng 

Một đường xu hướng được vẽ trên biểu đồ của bạn để giúp dự đoán xu hướng chung của giá. Chúng 

cũng có thể giúp bạn phát hiện đảo chiều. Biểu đồ bên dưới đường màu xanh là đường xu hướng. 

 

Đường xu hướng đồng thời cũng có thể giúp bạn xác định điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh và điểm chặn 

lỗ.  

Ái chà! Như vậy có rất nhiều công dụng với đường xu hướng phải không? 

Vâng! Mà không chúng cũng không thực sự. Chúng khá tốt nhưng cũng như bất kỳ hình thức phân tích 

nào nếu sử dụng một mình chúng cũng chẳng cho bạn pip lợi nhuận nào đâu. Chúng là sự bổ sung tuyệt 

vời cho kho vũ khí giao dịch của bạn. Mặc dù… 

Vấn đề chính của chúng là cách kẻ đường xu hướng trên biểu đồ của bạn. Lúc đầu có vẻ khá đáng sợ 

nhưng bạn sẽ làm đúng sau thời gian. Trong phần này bạn sẽ học cách kẻ đường xu hướng và sử dụng 

chúng để kiếm thêm pip cho bạn. 

Đặt đường xu hướng 

Có 2 loại đường xu hướng chính đó là tăng và giảm 

Đường xu hướng tăng có độ dốc dương và được hình thành bằng cách kết nối 2 hay nhiều điểm thấp. 

Điểm xoay thấp thứ 2 phải cao hơn điểm xoay thấp thứ nhất. Hãy kiểm tra một ví dụ: 



 

Một đường xu hướng giảm được hình thành bằng cách kết nối 2 hoặc nhiều điểm cao. Điểm xoay cao 

thứ 2 phải thấp hơn điểm xoay cao thứ nhất. 

 

Vì vậy cách đặt đường xu hướng là khá dễ dàng. Tất cả những điều bạn cần làm là: 

1. Xác định 2 điểm xoay cao/thấp. 

2. Kẻ một đường nối chúng lại. 



Bạn đã có nó rồi đó! Bây giờ bạn đã có đường xu hướng trên biểu đồ của bạn. Nhưng chờ một chút, mặc 

dù bạn có thể kẻ đường xu hướng dựa trên 2 điểm xoay thấp/cao nhưng đường xu hướng vẫn chưa 

được xác nhận cho đến khi nó chạm lần thứ 3. 

 

Một khi đường xu hướng đã được đặt và giá chạm đường xu hướng lần thứ 3 nó sẽ hoạt động. Bây giờ 

giá sẽ tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự tại đường xu hướng của bạn. Nó nên đấu tranh để phá vỡ đường xu 

hướng, nếu giá phá vỡ đường xu hướng thường có nghĩa là xu hướng đã kết thúc. 

 



Đường xu hướng có thể được đặt trong tất cả các khung thời gian nhưng chúng hoạt động hiệu quả hơn 

trên khung thời gian cao. Ngoài ra đường xu hướng càng dài thì càng mạnh. 

Được rồi, bây giờ bạn đã có thể tự trả lời đường xu hướng là gì. Tiếp theo chúng ta cùng học cách sử 

dụng chúng. 

Sử dụng đường xu hướng 

Đường xu hướng có rất nhiều công dụng nhưng công dụng chính của đường xu hướng là giá chạm đường 

xu hướng và giá phá vỡ đường xu hướng. Chúng ta sẽ cùng học cách sử dụng đường xu hướng một cách 

chính xác mang lại lợi thế lớn cho giao dịch của bạn. Kiểm tra hình ảnh dưới đây: 

 

Đường xu hướng này có 3 lần giá chạm đang hoạt động. Bây giờ nếu giá tiếp cận đường xu hướng một 

lần nữa thì điều gì sẽ xảy ra? Chà, đường xu hướng sẽ tiếp tục được giữ hoặc nó sẽ bị phá vỡ. Hãy cùng 

xem những gì xảy ra trong khoảng thời gian này. 



 

Wow- Nó đã phá vỡ và leo lên đến hơn 200 pip! 

Đường xu hướng này có 3 lần chạm và vào lần chạm thứ 4 đường xu hướng đã cố gắng đóng vai trò là 

ngưỡng kháng cự. Nếu nó thành công giá sẽ đảo ngược và tiếp tục giảm, tuy nhiên bạn thấy đó chuyển 

động tăng giá là quá mạnh và xu hướng giảm tổng thể đã kết thúc và một xu hướng tăng mới đã bắt đầu. 

Bây giờ, hãy nhìn vào lần chạm của đường xu hướng phía dưới. 

 



Một lần nữa đường xu hướng có 3 lần chạm và đang hoạt động. Như bạn có thể thấy trong hình phía 

trên, giá đang tiếp cận lần thứ 4 giá có thể phá vỡ đường xu hướng hoặc bật trở lại. Và lần này nó bật trở 

lại. 

 

Xem kìa! Nó nảy lên và tăng tới 150 pip! 

Nếu bạn đã đọc về nến trong các phần trước bạn sẽ nhận thấy ở hình phía trên có một nến thiếu quyết 

đoán ( nến đảo chiều) trên đường xu hướng! bạn có thể nghĩ rằng bấc dưới đã nằm dưới đường xu 

hướng nên nó đã bị phá vỡ về mặt kỹ thuật. Chà! Đây là thời điểm khó khăn! 

Có 3 trường phái suy nghĩ về những gì tạo ra sự phá vỡ đường xu hướng và đó là… 

Nghiêm ngặt: Nhiều người tin tưởng rằng khi một cây nến đi qua đường xu hướng nó đã bị phá vỡ và 

bạn có thể vào giao dịch. 

Trung bình: Nhưng người này tin rằng miễn là thân nến không nằm ngoài đường xu hướng thì nó không 

bị phá vỡ. Điều đó có nghĩa là bấc nến có thể “chọc” qua đường xu hướng giống như hình phía trên 

nhưng miễn là thân nến vẫn nằm trên thì đường xu hướng vẫn hoạt động. 

Không cứng nhắc: Những người này tin rằng một cây nến trước tiên phải vượt qua đường xu hướng và 

sau đó thân nến phải đóng cửa ngoài đường xu hướng và khi nến tiếp theo mở ra ở ngoài đường xu 

hướng thì cuối cùng họ coi đường xu hướng đã bị phá vỡ. 

Khi nào bạn không nên giao dịch 

Biết khi nào không giao dịch forex là rất quan trọng đối với thành công của bạn. Có một số tình huống 

không thể giao dịch. Chúng có thể chia thành: Lý do cá nhân/môi trường và lý do thị trường. 

Lý do cá nhân 



1. Loại bỏ mọi phiền nhiễu 

Bạn cần tập chung vào biểu đồ và loại bỏ mọi phiền nhiễu bên ngoài đang diễn ra. Chẳng hạn bạn đang 

chờ giao dịch và bị phân tâm. Khi bạn quay lại biểu đồ bạn đã bỏ lỡ giao dịch hoặc thậm chí mắc lỗi trong 

việc tạo ra giao dịch của mình. Sự mất tập chung khiến bạn mất tiền, dù phiền nhiễu của bạn là gì hãy 

quản lý chúng trước khi bắt đầu giao dịch. 

2. Cảm xúc 

Có điều gì đó trong cuộc sống của bạn dẫn đến việc bạn có cảm xúc và ảnh hưởng đến tính khách quan 

khi giao dịch. Đừng giao dịch trong trường hợp này! Có rất nhiều thứ diễn ra trước đó chẳng hạn như 

cơn thịnh nộ trên đường hoặc chia tay với đối tác làm ăn… Khi giao dịch bạn cần đánh giá những gì đang 

xảy ra trong thời gian khá ngắn. Nếu tinh thần của bạn đang ở nơi khác nó sẽ tác động tiêu cực đến tài 

khoản của bạn. Những sự kiện cảm xúc mạnh kiểu này chắc chắn là bạn nên ngừng giao dịch. 

Thời gian cá nhân mà bạn ngừng giao dịch chắc chắn được tóm tắt là khoảng thời gian bạn không đồng 

bộ với thị trường. Sẽ có những lúc hoàn toàn bạn sẽ bị cảm xúc hoặc môi trường xung quanh ảnh hưởng. 

Điều này ảnh hưởng tới giao dịch thành công. Tin tốt là những việc này nằm trong tầm kiểm soát của 

bạn. 

Tiếp theo chúng ta sẽ đến những lý do thị trường. Lý do thị trường thì không nằm trong tầm kiểm soát 

của bạn. Bạn thực sự có thể bị đá vào một chân và đi khập khiễng, tránh xa những lúc nguy hiểm dưới 

đây. 

Lý do thị trường  

1. Ngày lễ ngân hàng 

Đây là những định kỳ và chẳng có gì bạn làm với nó. Nếu là kỳ nghỉ của ngân hàng bên Mỹ hoặc Anh tôi 

thường không giao dịch. Điều này là do các ngân hàng là những người chơi lớn nhất trên thị trường 

forex. Nếu họ đang trong kỳ nghỉ thì khối lượng giao dịch sẽ giảm đi rất nhiều. Điều này dẫn đến thị 

trường thực sự yên tĩnh hoặc đôi khi thất thường. Dù như thế nào thì nên tránh. 

Giả sử kỳ nghỉ của ngân hàng các quốc gia khác như Nhật hoặc Úc tôi sẽ không giao dịch các cặp như 

(EUR/AUD, USD/JPY etc.) nhưng tôi sẽ giao dịch các cặp khác. Quan trọng là bạn biết được lịch nghỉ. 

2. Tin tức 

Tin tức thường được phát hành theo lịch trình còn tin tức kinh tế thông thường thì bất kỳ ngày nào. 

Chúng ta có thể phân biệt bằng lịch kinh tế. Một trong những lịch phổ biến là lịch của Forex Factory’s. 

Đôi khi hơi khó để biết khi nào không giao dịch khi có tin tức. 

Có 3 loại tin tức: vàng, cam và đỏ. Mỗi loại có tác động khác nhau được giải thích theo lịch. Tác động cao 

như màu đỏ thực sự di chuyển thị trường đôi khi nó tăng vọt theo cả 2 hướng tăng hoặc giảm. Đây là 

thời điểm rủi ro cao rất nhiều người ngừng giao dịch. 

Một loại tin tôi đặc biệt tránh là dữ liệu sản xuất ISM, thông báo về lãi suất và thông báo liên quan đến 

NFP. Tuy nhiên không chỉ thông báo mà còn tin đồn liên quan đến những con số tiềm năng khiến thị 



trường di chuyển khó mà dự đoán được. Nói chung 1h trước và sau khi phát hành tin tức thì không giao 

dịch và đặc biệt tin NFP thì tác động cả ngày tốt nhất là ko giao dịch ngày đó. 

Điều này nghe thì hơi cực đoan nhưng tin tức thường là những kẻ giết tài khoản nhanh nhất. 

3. Bài phát biểu 

Nếu một số người cụ thể sau đang phát biểu: Mario Dragh chủ tịch ngân hàng châu âu ECB, chủ tịch cục 

dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell, thống đốc ngân hàng Anh BOE Mark Carney. Xin vui lòng không giao 

dịch. Điều quan trọng nữa trong phiên Nhật nếu thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda phát biểu hãy cảnh 

giác. 

Những người này khét tiếng vì bỏ qua những gợi ý về những thay đổi chính sách kinh tế có khả năng xảy 

ra với đồng tiền mà họ chịu trách nhiệm. Những gợi ý này gây rất nhiều đầu cơ trên thị trường và dẫn 

đến nhiều biến động giá. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến giá vì họ chịu trách nhiệm thiết lập lãi suất 

quốc gia đó. Như đã đề cập trước đó, thông báo lãi suất thường gây ra tác động lớn. 

4. Thời kỳ thất thường 

Sẽ có những lúc có loại tiền tệ di chuyển thất thường có thể là tăng vọt và bạn không biết tại sao. Đây là 

thời điểm tốt để đứng ngoài, thường là một số tin đột xuất được phát hành hoặc rò rỉ. Nếu là tin xấu thì 

thị trường sẽ không chắc về cách phản ứng. Ví dụ gần đây xảy ra cuộc khủng hoảng tín dụng và các ngân 

hàng lớn báo cáo họ đang gặp khó khăn lớn… 

5. Cuối tuần 

Không nên giao dịch vào cuối tuần trừ khi bạn là nhà giao dịch dài hạn kết hợp với việc giữ giao dịch dài 

khoảng vài tuần đến vài tháng. 

Có rất nhiều điều xảy ra vào cuối tuần, nói chung có rất nhiều sự kiện dẫn đến việc mở cửa sau ngày cuối 

tuần có gap lớn điều này có thể tổn hại nghiêm trọng tới tài khoản của bạn. 

6. Thời điểm thị trường đóng cửa hoặc mở cửa 

Nên tránh hoặc cảnh giác trong thời gian này, tại thời điểm đóng cửa một số vị thế đang được đóng lại 

dẫn đến biến động dẫn đến di chuyển thất thường và điều tương tự cũng diễn ra với lúc thị trường mở 

cửa. Có rất nhiều vị thế không muốn giữ đến cuối tuần, 

7. Tháng 12 và những tháng hè 

Các ngân hàng có xu hướng giao dịch ít nhất một lần một ngày vì bảng cân đối kế toán. Hoặc cũng có thể 

nhiều lần một ngày vì lý do đầu cơ. Nói chung tháng 12 và tháng hè rất nhiều nhân viên ngân hàng nghỉ 

lễ do đó thị trường forex sẽ di chuyển chậm hơn. Nếu thị trường quá bằng phẳng bạn hãy ra ngoài và tận 

hưởng kỳ nghỉ của mình.  

Tóm lại bạn biết khi nào không nên giao dịch thì sẽ chuẩn bị tốt hơn cho thời điểm khi nào nên giao dịch. 

PHẦN 2: CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HÀNH ĐỘNG GIÁ 



 

Chương 1: Chiến lược giao dịch hành động giá 

Chiến lược giao dịch hành động giá forex hoàn toàn dựa trên hành động giá: không có chỉ báo, không có 

kỹ thuật khó hiểu, chỉ là hành động giá thuần túy! 

Giao dịch theo hành động giá là gì? 

Tất cả các chuyển động giá trong forex đều đến từ thị trường bò ( người mua) và thị trường gấu ( người 

bán). Khi cặp GBPUSD chuyển động tăng giá vì nó có người mua nhiều hơn người bán. 

Thị trường forex hoặc bất kỳ thị trường nào khác đều là đấu tranh không ngừng giữa bò và gấu. 



 

Giao dịch sử dụng hành động giá là phân tích hiện ai đang kiểm soát giá bò hay gấu liệu họ có khả năng 

giữ quyền kiểm soát hay không.  

Nếu phân tích của bạn cho thấy bò đang kiểm soát và chúng có khả năng giữ kiểm soát thì bạn có thể 

mua vào ( long ). 

Nếu phân tích cho thấy gấu đang kiểm soát và chúng có khả năng giữ kiểm soát thì bạn có thể bán ( 

short). 

Vậy làm thế nào để bạn phân tích ai đang là người kiểm soát giá? 

Hãy sử dụng 2 kỹ thuật hành động giá đơn giản. 

Vùng kháng cự và hỗ trợ 

Đây là những khu vực mua và bán mà bạn có thể dễ dàng xác định và đặt trên biểu đồ của mình. Một khi 

giá chạm vào những khu vực này bạn biết rằng khả năng nó sẽ bị đình trệ hoặc đảo chiều hoàn toàn. 

Điều này cho phép bạn mua và bán đúng thời điểm. 

Phân tích nến nâng cao 

Đây không phải phân tích nến Doji cơ bản tương đương với công cụ đảo chiều mà bạn thấy ở nơi khác. 

Phân tích nến nâng cao sẽ đi sâu hơn nhiều để bạn có thể hiểu đầy đủ những gì biểu đồ đang nói với bạn. 

Khi bạn hiểu điều này chỉ một cái liếc mắt trên biểu đồ bạn sẽ hiểu ngay ai là người đang kiểm soát ( bò 

hay gấu) và bạn nên mua hay bán. 

Hai kỹ thuật này tạo nên cốt lõi trong chiến lược giao dịch hành động giá của tôi, trên thực tế đó là công 

cụ giao dịch duy nhất tôi sử dụng để tìm kiếm các thiết lập có xác xuất cao. 

Chiến lược giao dịch của tôi sẽ khác biệt hoàn toàn với các khóa học mà bạn từng tiếp xúc vì nó hoàn 

toàn chỉ dựa vào hành động giá. 

 Không có chỉ số. 

 Không có kỹ thuật khó hiểu. 

 Không có căng thẳng. 



 Nó chỉ đơn giản là đọc hành động giá và đưa ra quyết định giao dịch thông minh. 

Chiến lược hành động giá forex 

Chiến lược hành động giá của tôi ra đời vào năm 2005 và đã được cải tiến liên tục trong 14 năm qua-

chiến lược này đã nhìn thấy tất cả. 

Nó đã sống sót qua những thay đổi lớn của thị trường từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008 đến thảm họa 

đồng Franc Thụy Sĩ năm 2014 đến Brexit 2016. Nó thực sự đã nhìn thấy tất cả. 

Chiến lược hành động giá của tôi hoạt động trong mọi điều kiện thị trường. 

Từ thị trường có xu hướng đến thị trường biến động thấp, thị trường trong một phạm vi, biến động cao. 

Nó đã vượt qua tất cả với lợi nhuận phù hợp. 

Chiến lược dựa trên chỉ báo ( indicator) chỉ hoạt động tốt dựa trên điều kiện thị trường cụ thể. Nếu bạn 

có một chiến lược hoạt động dựa trên thị trường biến động thấp nó sẽ thất bại trong điều kiện thị 

trường biến động cao, trong phạm vi hoặt thị trường có xu hướng. 

Hành động giá sẽ đáp ứng, chỉ báo thì không. 

Hành động giá không chỉ thích ứng với điều kiện thay đổi của thị trường, nó thích nghi với các cặp ngoại 

tệ khác nhau, các khung thời gian khác nhau và chủ yếu cho các nhà giao dịch khác nhau. 

Trên hết hành động giá giúp cho giao dịch của bạn trở nên đơn giản. 

Trên thực tế chiến lược giao dịch sử dụng hành động giá của tôi rất đơn giản để bạn có thể giao dịch từ 

điện thoại thông minh của mình. Tôi sử dụng chiến lược này để giao dịch khi đang di chuyển tính đến 

năm 2017 hơn 70% giao dịch của tôi là từ điện thoại thông minh của mình. 

Hãy giữ mọi thứ đơn giản 

Chiến lược hành động giá của tôi tạo ra sự đơn giản trong tâm trí. Hầu hết các thất bại của những nhà 

giao dịch ngày nay là phức tạp hóa quá trình giao dịch của họ. 



 

Chúng ta đã thấy tất cả các biểu đồ đều trông như thế này!  

Vậy làm thế nào để bạn có thể cảm thấy thỏa mái nếu nhìn biểu đồ trên? 

Làm cách nào để sử dụng smartphone của bạn giao dịch với biểu đồ này! 

Bạn không thể. Nó quá lộn xộn! 

Nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược giao dịch hành động giá của tôi là giữ cho mọi thứ thật đơn giản. Bởi 

chiến lược giao dịch tốt nhất là đơn giản. 

Thứ duy nhất có mặt trên biểu đồ của tôi là mức kháng cự và hỗ trợ. Tôi sử dụng kháng cự hỗ trợ và 

phân tích nến để giao dịch forex. 

Vậy biểu đồ “sạch sẽ” sẽ trông như thế nào so với thứ “quái dị” ở trên? 



 

Biểu đồ trên không lộn xộn, dễ hiểu và điều hướng không có gì làm bạn phân tâm khi phân tích hành 

động giá. 

Phong cách giao dịch này: nhanh chóng, hiệu quả, không căng thẳng và bạn có thể thực hiện với nó ở bất 

kỳ đâu kể cả trên điện thoại thông minh của bạn. 

Bạn muốn chiến lược giao dịch forex hiệu quả? Hãy tiếp tục đọc… 

Chương 2: Vùng kháng cự và hỗ trợ 

Các khu vực kháng cự và hỗ trợ chỉ cho bạn nơi mua và bán. Chúng là công cụ quan trọng của mọi nhà 

giao dịch và điều cần thiết là bạn học về chúng. 

 

Hỗ trợ kháng cự là gì? 

Hiểu về vùng kháng cự hỗ trợ là kỹ năng quan trọng nhất bạn nên học trong giao dịch.  



Và hiểu về chúng là dễ dàng. 

Các khu vực hỗ trợ và kháng cự chia biểu đồ của bạn thành các khu vực mua và bán. Một khu vực nằm 

trên giá hiện tại là bán, bất kỳ khu vực nào nằm dưới giá hiện tại là mua. 

 

Trên biểu đồ GBPUSD bên dưới bạn có thể thấy giá đang tiếp cận khu vực bóng mờ màu xanh 1.3500. 

Đây là một khu vực kháng cự mạnh ( bán). 



 

Khi giá tiếp cận khu vực bán một lượng lớn lệnh bán được kích hoạt để chống lại các lệnh mua. Điều này 

dẫn đến việc đình trệ giá hoặc thậm chí giá có thể đảo chiều. 

Tại sao điều này xảy ra? 

Thật đơn giản, các động lực chính của thị trường là các ngân hàng, các quỹ phòng hộ có những lệnh đặt 

của họ tại các mức kháng cự và hỗ trợ. 

Tại sao những tác nhân gây di chuyển thị trường lại đặt các lệnh của họ tại ngưỡng kháng cự và hỗ trợ? 

Những nhà giao dịch giỏi không ngẫu nhiên đặt lệnh để vào thị trường rồi chờ may mắn. Họ đặt những 

điểm vào lệnh của mình ở những mức giá đáng kể. Mức giá đáng kể này đến trong nhiều hình thức. 

 Mức giá năm, mức giá tháng, mức giá tuần cao hoặc thấp. 

 Các con số làm tròn như 1.0000 và 1.0500 ( những con số này được gọi là cấp độ tâm lý). 

 Mức giá cao nhất từ trước đến nay hoặc thấp nhất. 

 Các khu vực giá mà trong đó giá bị đình trệ hoặc hoặc đảo chiều hơn một lần. 



 

Trong ví dụ về biểu đồ GBPUSD ở trên chúng ta có thể thấy rằng giá đã bị đình trệ ở mức 1.3070 hai lần ( 

màu xanh lá cây) lần tiếp theo nó tiếp cận mức đó và bị kéo trở lại ( pullback) sau đó là thêm 2 lần nữa ( 

màu vàng nổi bật). 

Tại sao? 

Bởi vì các động lực chính của thị trường đã đặt lệnh mua của họ ở mức 1.3070 và khi giá chạm vào khu 

vực này lệnh mua được kích hoạt sẽ gây ra sự đảo ngược. 

Điều này xảy ra mọi lúc trên mọi cặp forex và trên mọi thị trường tài chính khác. 

Đây là cách thị trường hoạt động các lệnh mua và bán được nhóm lại trong cùng một khu vực và khi 

chúng ảnh hưởng chúng ta sẽ thấy tác động của giá cả. 

Đặt vùng kháng cự và hỗ trợ 

Có rất nhiều chỉ báo tuyệt vời ngoài kia tuyên bố sẽ cung cấp cho bạn mức hỗ trợ và kháng cự tuyệt vời. 

Tôi đã thử tất cả và thấy chúng không đáng tin cậy. 

Các vùng kháng cự và hỗ trợ cần phải được thực hiện bởi cá nhân. Đây là vùng kháng cự và hỗ trợ của tôi 

nhưng nếu bạn muốn giao dịch với nhiều cặp forex bạn phải tự tìm chúng. 

Một chiến lược giao dịch forex tốt đòi hỏi bạn phải làm một số việc. 

Nhưng đừng lo lắng, thật dễ dàng tất cả những gì bạn cần làm là kẻ mức ngang khi bạn nhìn thấy giá ít 

nhất 2 lần chạm một khu vực giá. 



Tôi sẽ chia nó thành từng bước, nhưng trước tiên hãy xác định một số quy tắc của khu vực kháng cự và 

hỗ trợ. 

3 quy tắc xác định mức kháng cự và hỗ trợ 

Có 3 quy tắc chính bạn cần nhớ khi đặt vùng kháng cự và hỗ trợ. 

1. Đặt các khu vực trên thân nến, thân nến quan trọng hơn là bấc. 

2. Những lần giá bật gần đây thì quan trọng hơn, ưu tiên các lần giá bật gần hơn là xa. 

3. Bạn cần ít nhất 2 kết nối khi giá bị trả lại ( bật lại) để đặt vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Có một 

ngoại lệ cho vấn đề này một trong những vấn đề phổ biến nhất là tại các điểm có mức giá cao, 

thấp nhất của năm hoặc mọi thời đại, bạn có thể đặt nó ngay cả khi chỉ có 1 lần chạm. 

Hướng dẫn từng bước đặt kháng cự hỗ trợ 

Bước 1: Chọn biểu đồ ngày và thu nhỏ nó cho đến khi bạn có khung thời gian là 1 năm dữ liệu. Đừng lo 

lắng nếu bạn thấy ít hơn một chút, đó không phải vấn đề lớn. 

Bước 2: Xác định số lần giá bật cao nhất và thấp nhất trong năm trước và đặt một khu vực tại mỗi khu 

vực. Hãy nhớ rằng bạn đặt các khu vực tại thân nến không phải bấc vì đây là mức giá cao nhất và thấp 

nhất hàng năm nên chỉ cần một lần nảy là đủ. 

Bước 3: Đặt vùng hỗ trợ kháng cự giữa 2 vùng đầu tiên bằng cách kết nối ít nhất 2 lần hoặc nhiều lần 

nảy. 

Nhìn chung bạn sẽ thấy từ 5-8 vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Nếu nhiều hơn 8 thì có lẽ là quá 

nhiều. 

Chương 3: Phân tích nến nâng cao 

 



Hầu hết các nhà giao dịch mới tìm hiểu một chút về phân tích nến. 

Nhưng hầu hết những gì học học đều vô dụng. 

Tại sao? 

Vâng, cách tiếp cận cơ bản để phân tích nến là nhận dạng mô hình cơ bản nhưng chúng thường không 

hoạt động trong thế giới thực. 

Tôi đào sâu hơn nhiều, tôi nhìn vào câu chuyện đằng sau cây nến và chương này chúng ta cùng nhau tìm 

hiểu và tôi sẽ chỉ bạn cách làm điều đó. 

Bạn có thể bỏ qua phần cơ bản để tiến thẳng tới phần này tuy nhiên nếu bạn biết những điều cơ bản 

trước thì tốt hơn. ( vui lòng chưa rõ thì đọc lại quyển 1). 

Sự thật về phân tích nến 

Khi các nhà giao dịch forex lần đầu tiên họ bắt đầu tìm hiểu về nến. Nhưng những gì họ học đều vô dụng. 

Họ thường nhìn vào danh sách các mô hình nến giống như bảng phía dưới. Mỗi một mô hình có một định 

nghĩa cứng nhắc và đó là ý nghĩa duy nhất nó có thể có. 



 

Đây không phải là phân tích nến mà đây là nhận dạng mô hình nến. 

Và là một nhà giao dịch hành động giá nó không hữu ích. 

Thật ra nó còn tệ hơn cả vô dụng. Suy nghĩ về nến như một mô hình là phản tác dụng. Nó làm cho bạn 

trở thành một nhà giao dịch tồi tệ hơn, nó dẫn bạn đến những sai lầm lớn. 

Tại sao? 

Đưa ra một mô hình để định nghĩa một thiết lập sẽ cho bạn tầm nhìn kiểu đường hầm. Khi bạn nhìn thấy 

mô hình đó bạn sẽ cho rằng có một điều gì đó sắp xảy ra. 

Nhưng đó không phải cách nến hoạt động. 

Tất cả các nến đều phải được đánh giá bằng những nến xung quanh chúng và các yếu tố khác.  

Bên dưới là một mô hình nến được gọi là “đỉnh xoay tròn” ( spinning top). 



 

Thông thường mọi người sẽ nói rằng một “đỉnh xoay tròn” có nghĩa là sự đảo chiều sắp xảy ra, điều này 

có thể đúng. Tuy nhiên mô hình tương tự này cũng có nghĩa một sự tiếp tục của giá sẽ xảy ra nó có thể có 

nghĩa là giá đang tạm thời đình trệ phải không? 

Nó có thể có nhiều nghĩa khác nhau. 

Nghĩ về nến như một mô hình đơn giản là cách làm sai. 

Bạn cần nhìn xa hơn là một mô hình và đọc câu chuyện về giá. 

Câu chuyện của giá 

Mỗi một cây nến trên biểu đồ đang kể cho bạn một câu chuyện khi bạn kết hợp những cây nến ấy với 

nhau bạn có một câu chuyện về giá cả. 

Nền tảng trong chiến lược giao dịch forex sử dụng hành động giá của tôi là hiểu câu chuyện của giá cả. 

Đọc hiểu câu chuyện về giá rất quan trọng trong forex. Điều này quan trọng bởi nó cho phép bạn trả lời 

một trong những câu hỏi quan trọng nhất trong giao dịch. 

Ai là người kiểm soát giá cả? 

Câu hỏi này có 3 câu trả lời có thể có: Người mua, người bán, hoặc không. 

Có thể trả lời chính xác câu hỏi này rất quan trọng. Nếu bạn sắp tham gia vào một giao dịch bán và bạn 

tự hỏi mình. 

Ai là người kiểm soát giá cả? Và câu trả lời là người mua đang kiểm soát thì có lẽ việc bán không phải ý 

tưởng hay. 

Chúng ta cùng nhau phá vỡ câu chuyện về giá. 

Nếu bạn nhìn vào 3 cây nến được làm nổi bật dưới đây thì có lẽ rất dễ kết luận rằng người bán đang 

kiểm soát giá. 



 

Tất cả các cây nến đều có giá đóng cửa thấp hơn so với giá mở cửa, tất cả chúng đều tạo ra mức thấp 

mới vượt quá mức thấp của cây nến trước nó và tất cả các nến này đều có bấc trên nhỏ so với thân nến, 

các bấc nhỏ cho thấy người mua không thể đẩy giá lên cao nhiều.  

Nhưng nến được làm nổi bật trong biểu đồ tiếp theo cho chúng ta thấy điều gì? 

 

Nó có bấc trên ngắn, thân nhỏ và bấc dưới dài. Đây là những gì tôi gọi là nến thiếu quyết đoán. 



Vậy nến thiếu quyết đoán cho thấy điều gì? 

Nến thiếu quyết đoán xảy ra khi cả người mua và người bán đều không thể đạt được khả năng duy trì sự 

kiểm soát giá cả. Chúng là phổ biến nhưng nếu sử dụng đúng cách thì rất mạnh mẽ. 

Hãy nhìn vào xu hướng tăng ở biểu đồ bên dưới ( màu vàng nổi bật) đó là một xu hướng tăng mạnh mẽ, 

có một số nến tăng đang hướng tới khu vực kháng cự. Những cây nến tăng giá được tô màu nổi bật cho 

thấy người mua hoàn toàn kiểm soát giá cả. 

 

Khi giá chạm ngưỡng kháng cự chúng ta thấy xuất hiện cây nến thiếu quyết đoán ( được làm nổi bật bằng 

màu xanh). 

Hãy cùng nhau phá vỡ cây nến này để hiểu tại sao nó là cây nến thiếu quyết đoán. 

 

Bấc phía trên lớn ( tô màu xanh)  



Một bấc trên lớn cho thấy người mua đang cố gắng tiếp tục xu hướng tăng nhưng không thành công. 

Người bán kiểm soát giá cả và đẩy nó xuống. 

Thân nến nhỏ giảm giá ( tô màu xanh lá) 

Thân nến nhỏ với giá giảm cho thấy người người bán có thể đóng cửa với giá thấp hơn giá mở cửa. Điều 

này rất có ý nghĩa vì 3 cây nến trước đó khi giá đã liên tục đóng cửa cao hơn mức giá mở cửa. Điều này 

cho chúng ta thấy người mua đang mất dần quyền lực. 

Bấc dưới nhỏ ( tô màu đỏ) 

Bấc dưới nhỏ cho thấy người bán cũng không thể có được nhiều “đất”. Điều này cho chúng ta thấy rằng 

người bán cũng không đủ mạnh để xoay chuyển giá hoàn toàn tuy nhiên họ đủ mạnh để ngăn chặn 

phong trào nhiều người mua hơn nữa. 

Tất cả cùng nhau đã hình thành cây nến thiếu quyết đoán này ngay sau những cây nến tăng giá mạnh cho 

thấy sức mạnh đã chuyển từ một thị trường ( người mua) quyết định sang một thị trường chưa quyết 

định. Trong khi người mua không kiểm soát và người bán cũng không. 

Nhưng còn một điều nữa chúng ta cần xem xét… 

…Cây nến không quyết đoán này đang hình thành trên đỉnh của một vùng kháng cự. Hãy nhìn vào biểu 

đồ này một lần nữa. 

 

Nếu bạn còn nhớ trong chương trước chúng ta đã nói về kháng cự là một khu vực bán và hỗ trợ là một 

khu vực mua.  

Vì vậy hình ảnh phía trên cho thấy 3 cây nến tăng mạnh đang tiến vào vùng kháng cự. Và sau đó… 



BAM! 

Giá dừng lại và nến thiếu quyết đoán hình thành trên đỉnh của khu vực đó.  

Điều này cho thấy khu vực bán đang hoạt động. Khi giá được đẩy vào khu vực đó, lệnh bán kích hoạt và 

người mua không thể tiếp tục tăng giá. 

Đó là cây chuyện về giá trên biểu đồ này. 

Và câu chuyện cho chúng ta một thiết lập giao dịch sử dụng hành động giá nhỏ và đẹp. 

Chương 4: Thiết lập giao dịch với chiến lược hành động giá của tôi 

Hành động giá cho phép bạn thực hiện nhiều kiểu giao dịch khác nhau: Đảo chiều, tiếp diễn, phạm vi, 

điểm xoay ( swing), phá vỡ ( breakout), và scalp. 

Trong chiến lược giao dịch hành động giá của mình tôi chỉ tập chung vào một loại thiết lập dễ dàng nhất 

để phát hiện đó là giao dịch đảo chiều. 

 

Làm thế nào để phát hiện một giao dịch đảo chiều? 

Đảo chiều xảy ra khá thường xuyên, nhưng nếu bạn không biết phải làm gì bạn sẽ không giao dịch chúng. 

Đảo chiều là một trong những thiết lập hành động giá mạnh nhất và thiết lập dễ giao dịch nhất và bởi 

chúng xảy ra thường xuyên nên việc tập chung vào nó sẽ giúp bạn có lợi nhuận. 

Thực tế trong nhiều năm tôi chỉ tập chung vào thiết lập này. Gần đây tôi mới giao dịch hành động giá 

khác. 

Giao dịch đảo chiều có 3 phần: 

1. Xu hướng trước đó. 

2. Nến thiếu quyết đoán. 

3. Xu hướng đảo chiều. 

Hãy cùng nhau đi qua từng thành phần. 



Xu hướng trước 

Xu hướng trước đó là một chuyển động mạnh mẽ ( bò hoặc gấu) giá đang tiến vào vùng kháng cự hoặc 

hỗ trợ. 

 

Ở ví dụ phía trên xu hướng trước là một chuyển động giảm giá rất mạnh. Nó chỉ ra rằng có rất nhiều gấu 

trên thị trường và ít bò. Nếu bò mạnh thì giá sẽ không có xu hướng giảm. 

Xu hướng trước cho thấy gấu ( người bán) có sự kiểm soát mạnh mẽ về giá và đang đẩy giá xuống khu 

vực hỗ trợ. 

Điều ngược lại cũng áp dụng cho xu hướng tăng trước sẽ cho thấy bò ( người mua) có xu hướng tiến đến 

kháng cự như bạn có thể nhìn với ví dụ dưới đây: 



 

Một xu hướng trước có thể hình thành chỉ bằng một cây nến. Nếu nến mạnh và bao phủ nhiều khoảng 

cách giá tôi sẽ phân loại nó là xu hướng trước cho giao dịch đảo chiều.  

Ví dụ minh họa phía dưới là xu hướng trước chỉ là một cây nến. 

 

Xác định xu hướng trước là khá đơn giản miễn là bạn thấy một chuyển động giá mạnh mẽ hướng đến 

khu vực kháng cự hoặc hỗ trợ. Bạn có thể coi đó là xu hướng trước. 



Nến thiếu quyết đoán 

Một thiết lập giao dịch đảo chiều sẽ có từ 1 đến 3 cây nến thiếu quyết đoán. Nến thiếu quyết đoán cần 

phải hình thành phía trên hoặc gần khu vực kháng cự hoặc hỗ trợ. 

 

Nếu sự thiếu quyết đoán không hình thành trên hoặc gần khu vực kháng cự hoặc hỗ trợ thì đó không 

phải là một thiết lập giao dịch đảo chiều hợp lệ. 

 



Tại sao nó cần phải nằm trong vùng hỗ trợ hoặc kháng cự? 

Một cây nến thiếu quyết đoán trong một xu hướng tăng trước đó cho thấy người mua đang mất quyền 

kiểm soát và người bán có thể giành quyền kiểm soát. Trong một xu hướng giảm nó chỉ ra người bán 

đang mất quyền kiểm soát và người mua có thể giành quyền. 

Tuy nhiên nến thiếu quyết đoán không chỉ ra rằng giá sẽ đảo chiều ở bất kỳ mức độ chắc chắn nào. 

Một nến thiếu quyết đoán chỉ nói lên duy nhất một điều. 

Sự thiếu quyết đoán! 

Bạn không thể giao dịch chỉ dựa vào sự do dự. Hình ảnh dưới đây cho thấy sự thiếu quyết đoán hình 

thành giữa hỗ trợ và kháng cự. Nếu bạn tham gia giao dịch đảo chiều chỉ dựa trên hành vi thiếu quyết 

đoán thì nó sẽ không hoạt động tốt. 

 

Thế một khi xu hướng tăng trước đi vào vùng kháng cự ( vùng bán) hoặc xu hướng giảm đi vào vùng hỗ 

trợ ( vùng mua) và xuất hiện nến do dự thì sao? 

Vâng, chúng ta sẽ có một thiết lập đảo chiều với xác xuất cao.  

Nhưng chúng ta không thể vào lệnh ngay được. Chúng ta cần một thành phần thứ 3 của thiết lập đảo 

chiều. 

Xu hướng đảo chiều 

Xu hướng đảo chiều là thành phần thứ 3 và quan trọng nhất, đây là nơi chúng sẽ tạo ra lợi nhuận cho 

chúng ta. 



Sau một xu hướng tăng từ  ngưỡng hỗ trợ và nến thiếu quyết đoán hình thành bạn sẽ thường thấy xu 

hướng đảo chiều. Hình ảnh bên dưới cho thấy đảo chiều giảm giá hình thành sau sự thiếu quyết đoán 

trên ngưỡng kháng cự. 

 

Trong trường hợp này chúng ta thấy sự dịch chuyển quyền lực từ xu hướng tăng trước sang xu hướng 

đảo chiều giảm và được ngăn cách bởi ngưỡng kháng cự. 

Vậy nơi nào bạn sẽ tham gia giao dịch? Đó là chủ đề trong chương tiếp theo. 

Chương 5: Chiến lược giao dịch đảo chiều của tôi 

 

Bạn muốn biết giao dịch đảo chiều sẽ trông như thế nào? 



Bạn biết rằng mình phải vào lệnh sau khi có nến thiếu quyết đoán và trước xu hướng đảo chiều.  

Trong chương này tôi sẽ chỉ bạn chiến lược giao dịch forex của tôi để giao dịch đảo chiều có lãi. 

Đừng lo lắng việc tham gia giao dịch đảo chiều vào đúng thời điểm dễ dàng hơn nhiều so với bạn nghĩ. 

Chiến lược giao dịch forex của tôi được xây dựng dựa trên giao dịch đảo chiều, bây giờ thì tôi mở rộng 

qua chiến lược khác nhưng giao dịch đảo chiều là nơi tôi bắt đầu. Trong những năm qua tôi đã tinh chỉnh 

điểm vào lệnh cho chiến lược giao dịch đảo chiều thành một qui trình từng bước đơn giản. 

Tham gia giao dịch không cần phải làm nó trở nên khó khăn hay phức tạp hơn. Hãy nhớ mục tiêu của bạn 

là giữ mọi thứ đơn giản. 

Vào đúng thời điểm 

Trong chương trước tôi đã giải thích đảo chiều có 3 thành phần: 

 Xu hướng trước. 

 Nến thiếu quyết đoán. 

 Xu hướng đảo chiều. 

Bạn cần vào lệnh sau khi thành phần thứ 2 là nến thiếu quyết đoán đóng cửa nhưng phải trước khi thành 

phần thứ 3 hoàn toàn cất cánh. Rõ ràng là nếu bạn vào lệnh sau khi xu hướng đảo chiều ( thành phần thứ 

3) cất cánh thì đã quá muộn. 

Cũng cần đảm bảo bạn không vào lệnh quá sớm vì bạn có thể đang vào một thiết lập sai. 

Trong hình ảnh bên dưới bạn có thể thấy xu hướng trước đó đang hướng đến sự hỗ trợ, nến thiếu quyết 

đoán và xu hướng đảo chiều thất bại. Nếu bạn vào lệnh quá sớm bạn sẽ thua trong giao dịch này. 

 



Giao dịch thất bại xảy ra không có gì bạn có thể làm với chúng. Nhưng việc tham gia đúng lúc có thể giảm 

tỷ lệ giao dịch thất bại của bạn. 

Nhiều người chờ đợi một cây nến đóng cửa để vào lệnh, nhưng tôi đã kiểm tra kỹ điều này việc chờ đợi 

đóng cửa có thể đã là muộn. Trong hình ảnh bên dưới bạn có thể thấy cây nến đảo chiều đầu tiên trong 

xu hướng đảo chiều giá đóng cửa vượt xa ngưỡng kháng cự. 

 

Điều này có nghĩa là bạn đã bỏ lỡ rất nhiều lợi nhuận tiềm năng điều này rõ ràng là không tốt. 

Chìa khóa để giao dịch đảo chiều hoặc bất kỳ kiểu giao dịch nào là thời điểm. 

Làm cách nào bạn làm được việc đó? 

Vào lệnh giao dịch đảo chiều như thế nào? 

Tôi đã thử nghiệm vô số cách vào lệnh trong 15 năm qua và trong thời gian đó tôi đã tìm thấy 3 cách đó 

là: Điểm vào lệnh dựa trên mức cao mới hoặc thấp mới, các điểm giá hồi về (retrace entries), và điểm 

vào khoảng cách.  

Trong bài này chúng ta sẽ vào lệnh dựa trên mức cao mới hoặc thấp mới. 

Khi nến thiếu quyết đoán hình thành trên một khu vực kháng cự hoặc hỗ trợ có thể sử dụng mức giá cao 

hoặc thấp của nến thiếu quyết đoán để làm công cụ kích hoạt điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ. 



 

Trong hình ảnh phía trên Nến thiếu quyết đoán đã hình thành trên mức kháng cự sau một xu hướng tăng 

trước đó vì vậy chúng ta sẽ muốn tham gia một giao dịch đảo chiều ngắn. 

Chúng ta sẽ đặt điểm vào lệnh của chúng ta dưới mức thấp nhất của nến thiếu quyết đoán một vài pip. 

Và điểm dừng lỗ được đặt trên mức giá cao nhất của nến thiếu quyết đoán vài pip. 

Trong giao dịch mức cao và mức thấp rất quan trọng nếu mức thấp mới được tạo ra từ mức kháng cự 

điều đó cho thấy rằng người bán đã kiểm soát giá đương nhiên chúng ta sẽ muốn bán khống ( short). 

Điểm dừng lỗ của chúng ta sẽ nằm trên mức cao nhất của nến thiếu quyết đoán khi giá phá vỡ mức đó 

cho thấy người mua đã lấy lại quyền kiểm soát giá. 

Đối với các vị thế mua bạn đặt điểm vào lệnh của bạn vài pip trên mức cao nhất của nến do dự và điểm 

dừng lỗ dưới mức thấp nhất vài pip. 



 

Đây là hình thức vào lệnh đơn giản nhất nhưng cũng là một trong những cách hiệu quả nhất.  

Bây giờ bạn đã biết điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ của mình tiếp theo sẽ là mục tiêu lợi nhuận. 

Nơi đặt mục tiêu giá của bạn 

Mục tiêu cũng rất dễ dàng bạn chỉ cần biết chắc chắn rằng mục tiêu của bạn sẽ đến trước những rào cản 

lớn như khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo. 

 



Vì vậy nếu bạn vào một lệnh mua tại mức hỗ trợ hãy chắc chắn rằng mục tiêu của bạn là vùng kháng cự 

tiếp theo. 

Mục tiêu tối thiểu của rủi ro/phần thưởng của tôi là 1:1.5 R. điều này có nghĩa là mực tiêu tối thiểu của là 

1.5 lần so với điểm dừng lỗ của tôi.  

Nếu điểm dừng lỗ của tôi là 100 pip thì mục tiêu tối thiểu là 150 pip. 

Nếu điểm dừng lỗ của tôi là 75 pip thì mực tiêu tối thiểu là 112.5 pip. 

Nếu có một rào cản lớn hỗ trợ hoặc kháng cự mà không đủ 1.5R thì tôi sẽ bỏ qua giao dịch này. 

 

Trong minh họa phía trên khu vực hỗ trợ trước mục tiêu 1.5R nên tôi bỏ qua giao dịch này. 

Những cặp tỷ giá và khung thời gian khi bạn giao dịch sử dụng hành động giá? 

Chiến lược này hoạt động trên mọi cặp tỷ giá và trên mọi khung thời gian cũng như các thị trường khác: 

cổ phiếu, tương lai, quyền chọn… 

Tôi chỉ tập chung vào 10 cặp chính:  

GBPUSD 

EURUSD 

USDCAD 

USDCHF 

AUDUSD 



NZDUSD 

GBPJPY 

EURJPY 

AUDJPY 

USDJPY 

Vào khung thời gian giao dịch là 4h và khung ngày. 

Chương 6: Học nhiều hơn về chiến lược giao dịch hành động giá 

Bạn có thể gặp tôi tại trang forex4noobs.com. Đây là chương ngắn nhất trong các chương. Chúng ta sẽ đi 

thẳng đến Quyển 3. 

PHẦN 3: ĐA KHUNG THỜI GIAN VÀ CHI TIẾT VỀ GIAO DỊCH ĐẢO CHIỀU 

Bản hướng dẫn nhanh về đa khung thời gian 

Khi phân tích tôi thường cuộn qua nhiều khung thời gian của mỗi cặp. Bạn có thể nghĩ đây chỉ là phần 

nhỏ của giao dịch nhưng nó là bước quan trọng trong nghi thức giao dịch. 

 Bạn có muốn điểm vào lệnh, lệnh dừng lỗ, mục tiêu giá chất lượng cao? 

 Bạn có muốn hiểu biết hơn về hành động giá của cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch? 

 Bạn có muốn biết thiết lập tiềm năng nào là mạnh nhất? 

Hãy đọc tiếp để biết về cách sử dụng nhiều khung thời gian biến bạn thành nhà giao dịch hành động giá 

có thành tích và có lợi nhuận. 

Tại sao bạn sử dụng đa khung thời gian? 

Trước khi tôi chỉ bạn cách sử dụng nhiều khung thời gian và những điều cần chú ý. Bạn có thể hiểu vấn 

đề ở đây là gì? Rốt cuộc, tại sao chúng ta phải thêm một điều gì nữa vào thói quen giao dịch của mình 

trước khi đi tiếp. 

Có 3 khu vực nếu sử dụng đa khung thời gian sẽ tác động đáng kể cả 3 sẽ cùng nhau nâng kỹ năng giao 

dịch của bạn lên tầm cao mới. 

1. Bạn hiểu hơn về những gì dữ liệu gần đây đang nói với bạn. 

Là một nhà giao dịch hành động giá chúng ta sẽ có những lợi thế mà hầu hết các chiến lược giao dịch 

khác sẽ không có. Đó là việc sử dụng dữ liệu gần nhất để ra quyết định. 

Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch hành động giá chưa sử dụng hết tiềm năng. Nếu bạn chỉ sử dụng biểu đồ 

ngày để xem xét các cặp tiền tệ thì bạn đang thiếu đi thông tin quan trọng. 



 

Có 6 cây nến trên biểu đồ khung 4h tạo ra biểu đồ ngày-mỗi cây đều cho chúng ta biết về trận chiến giữa 

bò và gấu. 

 

Sáu cây nến phía trên cho chúng ta nhiều thông tin chi tiết hơn về cuộc đấu tranh. Phân tích nến là điều 

cực kỳ quan trọng trong việc đưa ra những quyết định của bạn, những chi tiết này sẽ nâng cao chất 

lượng của những quyết định đó. 

Điều này nên được mở rộng ra ngoài biểu đồ ngày nếu bạn chỉ sử dụng biểu đồ ngày bạn sẽ không thấy 

bức tranh toàn cảnh về câu chuyện của hành động giá. 

Là một nhà giao dịch hành động giá điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ hơn về dữ liệu gần đây đang 

nói cho chúng ta những gì về biến động giá. 



Bạn làm điều này tôi đảm bảo chất lượng phân tích của bạn sẽ tăng lên do đó sẽ tăng chất lượng giao 

dịch của bạn. 

2. Bối cảnh của chuyển động giá 

Mối quan hệ này tương tự như việc hiểu điểm đầu tiên của hành động giá nhưng tiến thêm được bước 

nữa. 

Bối cảnh của biến động giá là rất quan trọng để ngăn chặn bạn đưa ra những quyết định giao dịch tệ. Bây 

giờ giả sử rằng bạn giao dịch trên khung thời gian thấp là M5 và H2. 

Một lần nữa, nếu bạn bị mắc kẹt khi phân tích một cặp tiền tệ bất kỳ trên một hoặc 2 khung thời gian cố 

định thì bạn đang chơi một trò chơi rủi ro. Chúng ta cần xem bối cảnh của giá ở đâu và những gì chúng ta 

mong đợi được thấy trong tương lai trước mắt. 

Là xu hướng của giá trên khung thời gian lớn hơn? Là giá đang chờ xử lý để tiếp diễn xu hướng? Những 

vùng hỗ trợ và kháng cự chính nào đang đến? 

Phía trên là tất cả những câu hỏi khi xem xét đến bối cảnh chung. Bạn có thể bán trên khung thời gian 

thấp hơn không khi mà trên khung thời gian cao hơn bạn có thể mua từ mức hỗ trợ? 

Bạn không thể làm điều đó! Đó là lý do tại sao sử dụng đa khung thời gian cung cấp cho bạn bối cảnh về 

giá và những gì nó có thể làm. Nó sẽ cho phép bạn đặt câu hỏi về những quyết định bạn có thể thực hiện 

và những quyết định nào sẽ làm giảm rủi ro thua lỗ không cần thiết. 

3. Xác định thông số giao dịch của bạn 

Mỗi một nhà giao dịch đều hiểu sự cần thiết của một điểm vào lệnh tốt, lệnh dừng lỗ và mục tiêu giá. Nó 

được đưa vào bộ kỹ năng của bạn và tất nhiên sẽ mất thời gian để thành thạo khi thiết lập những thông 

số giao dịch. 

Điều mà nhiều người không thực sự nhận ra là sử dụng đa khung thời gian giúp tăng khả năng của bạn 

trong việc thiết lập những thông số chất lượng cao. Nó giúp dễ dàng tìm ra những mức tốt hơn bởi vì bạn 

có một bức tranh chính xác hơn về câu chuyện của hành động giá. 

Phân tích nến giúp bạn đi xa nếu bạn cho nó cơ hội. 

Nhưng nếu bạn chỉ “ngồi” trên một khung thời gian bạn sẽ không sử dụng được tối đa tiềm năng. Phân 

tích nến là những gì giúp cho việc tối đa thiết lập thông số khi giao dịch được tốt nhất. Điều đó chỉ được 

thực hiện khi bạn có bức tranh hoàn chỉnh của giá. 

Cách sử dụng đa khung thời gian 

Chúng ta đã mất thời gian khi nói về sử dụng đa khung thời gian ( xin lỗi bạn vì điều này) nhưng thực sự 

thì ý nghĩa của nó là gì? 

Đừng lo lắng, nó thực sự đơn giản và dễ thực hiện. Phần khó là việc bạn làm nó trở thành thói quen của 

bạn. 



Bất cứ khi nào bạn quan sát một cặp tiền tệ trên một khung thời gian bạn chỉ cần lướt qua thêm các 

khung thời gian khác để phân tích. 

Tôi sử dụng dịch vụ biểu đồ của Tradingview bạn có thể tùy chỉnh khung thời gian ở trên cùng bên trái. 

 

Bây giờ hãy giành 5 phút cho mỗi một khung thời gian. Chúng ta phải duy trì hiệu quả trên khung đó, tôi 

sẽ nói chi tiết cách của tôi. 

Tôi thường bắt đầu bằng việc nhìn vào khung ngày vì điều đó cho tôi bối cảnh lớn hơn về giá và những gì 

tôi mong đợi vào những ngày tới hoặc tuần tới. 

Quan điểm này giúp tôi không phạm sai lầm. Chúng ta cùng nhau đi ngay đến một ví dụ thực tế. 

 

Giá đang trong xu hướng giảm và trên đường tiến tới ngưỡng hỗ trợ mặc dù vẫn còn một chút nữa. Việc 

nhìn vào biểu đồ ngày cho tôi thông tin quan trọng này. 

Điều đó có nghĩa là khi tôi xem xét ở khung thời gian thấp hơn tôi sẽ không đi đến quyết định giao dịch 

ngược với xu hướng. 



Tại sao tôi lại đưa ra quyết định này? Chà khi bạn đi xuống khung thời gian thấp hơn bạn sẽ thấy sự thiếu 

quyết đoán nhiều hơn nhiều. Đơn giản là vì sẽ có nhiều nến hơn so với khung thời gian ngày bởi vì chúng 

ta đang xem xét chi tiết hơn về chuyển động giá. 

 

Toàn bộ sự thiếu quyết đoán có thể đánh lừa các nhà giao dịch nghĩ rằng một thiết lập tốt đang hình 

thành. Sau tất cả, chúng ta đã thấy nhiều nến thiếu quyết đoán ( bạn đã được học rồi mà) điều đó có 

nghĩa là chúng ta nghĩ đến một giao dịch phải không? 

Sai rồi! Đây là lý do tại sao bối cảnh lại mạnh mẽ. Bằng cách nhìn vào biểu đồ ngày trước và hiểu được xu 

hướng giá hiện tại của nó, tôi có thể đưa ra quyết định tốt hơn khi chuyển qua khung thời gian khác. 



 

Bạn có thể thấy bối cảnh cung cấp cho chúng ta những gì trong ví dụ này. Đó là việc giá được đẩy xuống 

ngưỡng hỗ trợ chỉ sau một đợt giá hồi ngắn. 

Vì vậy trên bất kỳ cặp nào mà bạn giao dịch tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ khung cao sau đó đến khung 

thấp hơn. 

Bạn chỉ có mất 5 giây cho thông tin bạn cần nó có thể dẫn đến một phân tích mở rộng hơn giúp bạn ra 

quyết định giao dịch. 

Để làm được điều đó hãy bắt đầu ngay rèn luyện đôi mắt vào cuối ngày. Tập chung vào thiết lập là tối 

quan trọng. Bạn hãy là một nhà giao dịch độc lập và không dựa vào người khác. 

Thay đổi nhỏ trong cách nhìn biểu đồ của bạn về lâu dài sẽ nâng cao chất lượng giao dịch của bạn một 

cách đáng kể. Biến điều này thành thói quen bạn sẽ thấy lợi ích trong kết quả giao dịch của mình. 

Chi tiết về giao dịch đảo chiều 

Ghi chú của người dịch: Tác giả làm chủ một phương pháp vào lệnh là đảo chiều trên thực tế có 3 kiểu  

vào lệnh: Vào lệnh kiểu phá vỡ (breakout), vào lệnh khi giá hồi về ( pullback), và vào lệnh  đảo chiều. Có 

rất nhiều nhà giao dịch thành công chỉ giao dịch phá vỡ ( tiêu biểu là Peter Branth), nhiều nhà giao dịch 

sử dụng đảo chiều ( kiểu phá vỡ giả) và pullback. Nial Fuller người góp phần vào nền móng của PA hiện 

đại phần lớn sử dụng PinBar ( giá hồi về) và  fakey ( phá vỡ giả) không quan trọng là bạn sử dụng kiểu 

vào lệnh nào. Hãy thành thạo một kiểu vào lệnh. 

Đối với những người đã theo dõi tôi nhiều năm qua, bạn biết thiết lập tôi yêu thích là giao dịch đảo 

chiều.  

Quay trở lại những ngày đầy biến động của forex khoảng năm 2008 giao dịch đảo chiều chính là bánh mỳ 

và bơ của tôi. Tôi hoàn thiện việc sử dụng nó, và nó nằm trong kho vũ khí giao dịch của tôi kể từ đó. 



Tuy nhiên, việc thành thạo giao dịch đảo chiều không dễ như việc đi dạo trong công viên. Nó đòi hỏi sự 

kiên nhẫn, phân tích, một số kinh nghiệm và sự hiểu biết về chính điểm mạnh, điểm yếu trong giao dịch 

của chính bạn. 

Trong bài viết này tôi muốn giúp bạn thực hiện bước nhảy vọt trong việc giao dịch đảo chiều theo cách 

tốt nhất có thể. 

Tôi sẽ xem xét rất kỹ lưỡng điểm vào lệnh, lệnh dừng lỗ và mục tiêu. 

Nhưng tôi sẽ không chỉ cho bạn cách đặt chúng-Tôi sẽ giúp bạn hiểu lý do tại sao để chính bạn có thể độc 

lập giao dịch đảo chiều tiến bộ. 

Hãy theo dõi đến cuối bài viết nhé! Có một số mẹo nhanh để thiết lập giao dịch kiểu này. 

Vì vậy… 

Đến thẳng phần chính ngày thôi! 

Giao dịch đảo chiều là gì? 

Giao dịch đảo chiều là một thiết lập đảo ngược hướng mà giá gần đây đang di chuyển. Dưới đây là một ví 

dụ: 

 

Chúng dễ nhận ra và dễ tiếp cận với mọi người, bất kể khung thời gian hay chiến lược. 

Với chiến lược giao dịch hành động giá của tôi, giao dịch đảo chiều là thiết lập của tôi trong nhiều năm. 

Khoảng năm 2008 các cặp biến động lớn hơn nhiều, cho phép tôi thực hành tinh chỉnh chiến lược đảo 

chiều. 

Các quy tắc và thông số giao dịch hiện có cho giao dịch đảo chiều đã trải qua hàng ngàn giao dịch và hàng 

đống dữ liệu được phân tích. 



Rất nhiều nhà giao dịch thận trọng với chiến lược giao dịch đảo chiều vì giao dịch thường đi ngược xu 

hướng. Nhưng tất cả các xu hướng cuối cùng cũng thất bại, và cơ hội để nhận kết quả đơn giản là quá 

lớn để không nên bỏ qua kiểu giao dịch này. 

Thay vì đơn giản cho bạn thấy giao dịch đảo chiều tôi sẽ giải thích quy trình, phương pháp suy nghĩ của 

mình đồng thời giải thích lý do tại sao tôi áp dụng quy tắc mà tôi có. 

Tôi hi vọng rằng bạn có thể độc lập tự tin giao dịch đảo chiều một cách an toàn. 

Các thông số giao dịch tốt nhất 

Để có được thông số giao dịch tốt nhất có 2 điều bạn phải làm. 

Trước tiên hãy tự hỏi mình ai đang là người kiểm soát giá? Đó là câu hỏi đơn giản nhưng cần thiết. Đây là 

câu hỏi bạn phải tự hỏi chính bản thân trước một giao dịch đảo chiều tiềm năng. 

Điều thứ 2 phải làm là hãy nhìn sang trái. Có toàn bộ lịch sử chuyển động giá bên trái màn hình của bạn. 

hãy sử dụng nó! 

Điều này sẽ cho bạn biết vị trí tốt nhất cho các thông số giao dịch của bạn. Chỉ cần nhớ rằng dữ liệu giá 

gần đây là vua. 

Tôi sẽ xem xét một ví dụ rất gần đây là cặp  NZDUSD để làm nổi bật cho lý do giao dịch đảo chiều của tôi. 

Hãy nhìn vào biểu đồ bên dưới: 

 

Như bạn có thể thấy ở bên phải của biểu đồ phía trên chúng ta có một cây nến thiếu quyết đoán hình 

thành ngay tại ngưỡng hỗ trợ. Hãy áp dụng 2 điều mà chúng ta đã đề cập: 

Ai là người kiểm soát giá? Chà, gấu đã kiểm soát mạnh mẽ giá cho đến khi xuất hiện cây nến thiếu quyết 

đoán và ở nơi này thì không ai kiểm soát giá cả. Chúng ta đã có một sự thiếu quyết đoán. 

Bây giờ nhìn sang trái bạn nhận ra giá đã phản ứng với khu vực hỗ trợ này 2 lần trong thời gian vài tuần 

gần đây. 



Hai câu hỏi này cảnh báo chúng ta rằng thực tế rất có thể có một hình thức giao dịch tại đây. Giá đang bị 

đình trệ trong mức hỗ trợ chúng ta có một cây nến thiếu quyết đoán và dữ liệu giá gần đây cho thấy thực 

tế khu vực này đã có đảo chiều trước đó.  

Mặc dù vậy đừng phạm sai lầm khi nghĩ rằng đã đủ điều kiện cho việc tham gia một giao dịch. Chúng ta 

có thiết lập tiềm năng nhưng chúng ta chưa có xác nhận rằng giá sẽ đảo chiều. 

Điều đó đưa chúng ta đến… 

Điểm vào lệnh 

Điểm vào lệnh chính là điểm mà bạn nghĩ rằng giá đã đảo chiều và bây giờ thì hợp lệ cho điểm vào của 

bạn. 

Quá nhiều nhà giao dịch mới không nghĩ về điểm vào lệnh của họ theo cách này. Họ chỉ đơn giản nhìn 

thấy một thiết lập tiềm năng và nhảy vào quá nhanh. 

Bạn cần tìm kiếm xác nhận rằng giá đã đảo chiều. Điều này đến dưới hình thức mức cao cao hơn hoặc 

mức thấp thấp hơn. 

Tôi sử dụng dấu hiệu này như một trình kích hoạt nó ngăn bạn giao dịch vì tâm lý tham lam hoặc sợ bỏ 

lỡ. Nếu bạn áp dụng đúng điểm vào lệnh bạn sẽ bảo vệ vốn của mình và tiết kiệm cho bản thân khá nhiều 

tiền. 

Vậy làm thế nào chúng ta tìm ra nơi cho điểm vào lệnh của chúng ta? 

Nhìn qua trái đi bạn ơi! 

 

Cây nến này có một bấc dài những con gấu đã đẩy xuống nỗ lực tăng giá trở lại.  

Đây chính là mức cao gần đây mà chúng ta tìm kiếm khi giá phá vỡ sẽ kích hoạt điểm vào lệnh.  

Nó thực sự là một nến bấc dài gần như tự xóa sạch giao dịch này bởi chính nó. Điều đó đôi khi sẽ xảy ra 

và thông thường nhà giao dịch sẽ bỏ qua điều này. 

Xác nhận rằng có một sự thay đổi người kiểm soát giá là rất quan trọng đối với việc giao dịch đảo chiều. 



Lưu ý rằng tôi không sử dụng những nến ở phía bên trái trên biểu đồ. Dữ liệu gần đây là vua-điều này 

đặc biệt đúng với điểm vào lệnh của bạn. 

Chúng ta đã có điểm vào lệnh. Vậy điểm dừng lỗ sẽ đặt như thế nào? 

Lệnh dừng lỗ 

Điểm dừng lỗ của bạn sẽ là rào cản ngăn bạn không bị thiệt hại tài chính. Đó là khía cạnh quan trọng nhất 

của giao dịch vì nó bảo vệ vốn của bạn và là trung tâm trong giao dịch ngoại hối. 

Tôi hi vọng bạn sẽ biết được bước đầu tiên trong việc đặt lệnh dừng lỗ là gì. 

Hãy nhìn sang trái 

 

Có 2 lần giá chạm ngưỡng hỗ trợ và chúng cho ta thông tin về nơi điểm đặt lệnh dừng lỗ. 

Mọi người thường mắc sai lầm khi sử dụng nến thiếu quyết đoán hiện tại để làm nơi đặt lệnh dừng lỗ. 

Đây là một sai lầm 

Bạn phải có toàn bộ bức tranh-đánh giá những lần giá chạm trước đó và đặc biệt là gần đây. 

Trong ví dụ này điểm dừng lỗ của bạn nên đặt bên dưới bấc của nến được đánh dấu trên biểu đồ. Điều 

này mang lại cho giao dịch của bạn một chút không gian. 

Giá sẽ không luôn tăng theo hướng bạn muốn. Bạn cần đặt điểm dừng lỗ của bạn bên dưới “rào chắn” 

này. 

Đây là nơi mà tỉ lệ rủi ro/phần thưởng sẽ len lỏi vào tâm trí bạn. Tất nhiên điều quan trọng là phải có tỉ lệ 

RR tối thiểu cho giao dịch của mình để bạn có thể khách quan cho các quyết định từ điểm cơ bản đó. 

Tối thiểu của tôi là 1.5 RR vì vậy nếu tham số giao dịch không đáp ứng điều đó tôi từ bỏ. 

Vì vậy lệnh dừng lỗ của bạn đặt bên dưới ( hoặc cao hơn trong trường hợp bán) của những lần giá chạm 

mức hỗ trợ gần đây nơi mà giá tranh đấu để vượt ra ngoài. Đây chính là bức tường và bạn đặt điểm 

dừng lỗ sau bức tường. 



Mục tiêu 

Đây là phần gây khó khăn cho nhiều người, sẽ có các yếu tố bên ngoài có thể chủ quan chẳng hạn: tham 

lam, sợ hãi hoặc sợ giao dịch, sợ bước vào cuộc chơi. Bạn có thể đặt mục tiêu cho mình quá xa hoặc có 

thể bạn sẽ thoát ra khỏi giao dịch sớm trước khi nó vào tiến trình của nó. 

Đừng vướng phải những điều này. Hãy khách quan khi đặt mục tiêu lợi nhuận. 

Khi đặt mục tiêu lợi nhuận bạn chỉ nên đặt bên dưới khi vực mà giá sẽ tìm thấy kháng cự. Trong ví dụ của 

chúng ta một vùng kháng cự chính sẽ đóng vai trò rào cản đó. 

Tôi đặt nó ngay bên dưới khu vực này vì nó làm giảm nguy cơ giá sẽ quay trở lại trước khi dính TP ( take 

profit) của bạn. Tốt hơn nên tránh đặt mục tiêu lợi nhuận ở nơi giá đã quay trở lại lần trước.  

Bạn đã từng có một giao dịch mà giá quay ngược trở lại trước chỉ vài pip mục tiêu lợi nhuận của bạn phải 

không? Đó là điều đáng sợ nhất trong giao dịch. 

Giao dịch là về quản lý rủi ro, vì vậy hãy tạo cho mình một lợi ích và áp dụng nó vào mục tiêu của bạn. 

hãy bỏ lại lòng tham, sợ hãi sau quyết định của bạn. 

Một lần nữa, hãy nhìn qua bên trái biểu đồ để có quyết định cho mình. Chúng ta cần thu nhỏ dữ liệu một 

chút để xem dữ liệu gần đây. 

 

Hai vùng được tôi đóng khung trên biểu đồ là 2 khu vực giá nảy từ ngưỡng kháng cự có một lần giá nảy 

mà không làm cho nó trở thành kháng cự.  

Chính cú nảy giá không làm được điều đó là điều bạn quan tâm. Nếu điều đó xảy ra một lần nữa và mục 

tiêu lợi nhuận của bạn lại nằm trên ngưỡng kháng cự thì bạn sẽ không có một giao dịch thành công. 

Bạn có thể hi vọng giá tăng trở lại, giống như nó đã làm nhưng đơn thuần dựa vào điều đó bạn đang 

đánh bạc. 

Đường ngang nối 2 khu vực đóng khung cho thấy đây là khu vực mà giá cả phải vật lộn. 

Có những cây nến không quyết đoán, giá di chuyển ngang ( sideway) và nảy dọc trong tất cả khu vực này. 

Điều này cho bạn biết đây là một bức tường và bạn muốn đặt mục tiêu của bạn bên dưới hoặc nếu 



không rủi ro giá sẽ phản ứng với nó và sẽ không bao giờ chạm TP ( take profit-mục tiêu lợi nhuận) của 

bạn. 

Bản thân việc giao dịch 

Khi nói đến giao dịch bạn sẽ có những thông số hơi khác với tôi hoặc bất kỳ ai khác. Nhưng việc theo 

phương pháp cho một tham số, bạn sẽ tìm thấy chính mình ở những nơi rất giống nhau. 

Bạn có thể vào lệnh sớm hơn một chút trước tôi. Hoặc điểm dừng lỗ của bạn sẽ có nhiều hơi thở hơn. 

Hoặc thậm chí bạn có yêu cầu về tỉ lệ RR tối thiểu khác tôi nên không thực hiện giao dịch. 

Những điều này là tốt và nó là một phần trong việc phát triển phong cách giao dịch của riêng bạn. Tôi 

tham gia giao dịch ít hơn hầu hết những sinh viên của mình. Tôi không cần thực hiện nhiều giao dịch, tôi 

cần tập chung vào giảm rủi ro càng nhiều càng tốt. 

Vì vậy tôi có một ví dụ cuối với giao dịch tôi có một vị thế bán để làm nổi bật 3 tham số giao dịch của 

mình. 

 

Như bạn có thể thấy giá đã được đẩy xuống khá mạnh ở cây nến tiếp theo ( cây nến đỏ dài ở giữa biểu 

đồ) đó là điều tôi muốn.  

Việc chuẩn bị cho một giao dịch tiềm năng đồng nghĩa với  việc bạn sẽ bỏ lỡ vài giao dịch. 

Lệnh chờ sẽ xử lý tốt việc này nếu bạn không có thời gian. 

Lệnh dừng lỗ của tôi đã không bị kiểm tra lại. Trong giao dịch này mức dừng lỗ của tôi chặt hơn một chút 

và tôi thích điều này. Tôi đặt nó phía sau cây nến  thiếu quyết đoán và duy trì 1.5R. 

Cuối cùng bạn có thể nhận thấy mục tiêu lợi nhuận của tôi khá là bảo thủ vì lý do tôi thấy tốt. 

Việc giá nảy lên ( vùng tô màu hồng) đã xảy ra một lần nữa. Một nhà giao dịch tham lam sẽ ở một vị trí 

khó khăn ngay lúc này khi giá chống  lại họ.  



Tôi có thể mở rộng tỉ lệ RR của mình lên 1.9 nếu giá tiến đến vùng kháng cự.  

Nhưng đây là lý do tại sao tôi sử dụng phương pháp mà mình đã sử dụng trong cả thập kỷ qua. Sử dụng ý 

kiến khách quan sẽ luôn tạo ra ý kiến chủ quan khi bạn thiết lập thông số giao dịch của bạn. 

Với các giao dịch đảo chiều thì điều đó quan trọng hơn nhiều. 

Mẹo và thủ thuật cho giao dịch đảo chiều 

Như đã hứa đầu bài viết có một số mẹo và thủ thuật khi giao dịch đảo chiều ( chính xác hơn là tổng kết 

lại) rất hữu ích mà bạn có thể sử dụng trong tương lai. 

 Luôn xem xét đa khung thời gian khi nhìn thấy một dấu hiệu đảo chiều. Điều này giúp bạn đặt 

các thông số giao dịch cũng như hiểu câu chuyện đầy đủ về giá. 

 Thị trường giao dịch trong một phạm vi là một giao dịch đảo chiều tốt nhất nó có xác xuất cao và 

sinh lợi. 

 Nếu bạn nhìn thấy một cặp tiền tệ đang trong một xu hướng mạnh mẽ hãy để ý xem giá có đang 

tiến đến vùng kháng cự hỗ trợ hay không? Tất cả các xu hướng cuối cùng sẽ kết thúc. Xu hướng 

càng dài thì khả năng kết thúc ở ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo sẽ cao.  

 Chờ xác nhận trước khi tham gia giao dịch. Kiên nhẫn là khó nhưng thực hành sẽ làm nó trở nên 

hoàn hảo. 

Và đây cũng là lúc kết thúc rồi. 

Chúc bạn giao dịch vui vẻ! 

Hết 

Chờ đã... 

Nếu bạn cảm thấy sách hay, có giúp ích thêm cho sự hiểu biết của bạn thì ủng hộ người dịch một ly café ( 

giá một ly café tại khu vực sinh sống của bạn bình dân chỉ từ 10k-20k) người dịch có thêm động lực dịch 

nhiều sách hay phục vụ bạn. Nếu bạn không ủng hộ? không sao cả ^^quan trọng chính bạn đã góp thêm 

sự hiểu biết cho mình như vậy người dịch cũng đã cảm thấy tuyệt vời rồi. 

Rất nhiều sách hay mình sẽ post trong năm nay (đảm bảo là bản dịch đầu tiên tại Việt Nam). Tài khoản 

post bài trên traderviet: 85quanghoa. Fanpage facebook: facebook.com/traderso1 

Ủng hộ mình ly cafe 

Số tài khoản: Nguyễn Quang Hòa BIDV 64110000885838 CN Đà Lạt. Cảm ơn bạn và rất vui được biết bạn! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


