
 

Bạn sẽ học gì trong khóa học này? 

 Khái niệm giao dịch vì lợi nhuận .. 

 Áp dụng rủi ro / phần thưởng với lợi thế chiến thắng 

 Điều gì tạo nên một điểm vào lệnh tốt ?. 

 Thiết lập hành động giá - Dấu chân của tiền 

 3 thiết lập giao dịch tạo ra lợi nhuận nhất quán. 

 Cấu trúc thị trường và các mô hình lặp lại 

 Lập bản đồ xu hướng thị trường và tìm ra các mức chính. 

 Đi theo con đường ít kháng cự nhất 

 Thiết lập vào lệnh hành động giá tốt nhất 

 Những thói quen tinh thần của những nhà giao dịch chiến thắng. 

 Kết hợp lại để giành chiến thắng. 

 “Cũng giống như một người viết kịch bản cố gắng làm cho khán giả của mình hoang mang, vì 

vậy các nhóm và kẻ thao túng cố gắng gây nhầm lẫn và ảnh hưởng đến công chúng nghĩ rằng 

một cổ phiếu đang di chuyển theo một hướng nhất định khi mục đích cuối cùng là khiến nó di 

chuyển theo hướng khác.” 

- Richard D. Wyckoff, 

Giới thiệu 

Tôi muốn bắt đầu bằng cách nói lời chúc mừng về một khoản đầu tư xuất sắc với tương lai giao 

dịch của bạn. Trong khóa học này, bạn sẽ học được những gì các nhà giao giao dịch thành công 

đã làm trong nhiều thập kỷ, và đó là “Giao dịch Hành động giá” 



Bạn sẽ học nghệ thuật đọc biểu đồ và phân tích hành động giá. Bạn sẽ học cách suy nghĩ, cách 

hành động và khi nào nên hành động. Bạn sẽ giao dịch bằng hơi thở và giấc ngủ. Với một mục 

tiêu trong đầu, "chiến thắng". 

Bạn sẽ không được hứa hẹn về bất kỳ khoản lợi tức tài chính nào, một số bạn sẽ thất bại, một số 

bạn sẽ trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp sau khi học tài liệu này. Một hy vọng của tôi là bạn 

tin rằng những gì bạn đọc ở đây là kinh nghiệm cá nhân của riêng tôi, đây là cách tôi giao dịch, 

cách tôi kiếm tiền trên thị trường. Bạn không thể mong đợi để học mọi thứ ở đây, nhưng với các 

công cụ được cung cấp trong Khóa học này được minh chứng bằng sự thành công của chính tôi, 

và tôi rất tự hào được truyền lại những kiến thức mà tôi đã có được trong thập kỷ qua. Tôi tin 

rằng bạn sẽ tôn trọng sự thật rằng không có hai phong cách giao dịch nào giống nhau, cũng như 

hai nhà giao dịch hoàn toàn giống nhau, do đó không phải tất cả các bạn sẽ thích những suy nghĩ 

và hoạt động của tôi với phân tích thị trường. 

Đối với những người khai thác tài liệu này và áp dụng nó vào giao dịch thị trường ngoại hối của 

bạn ... hãy tiếp tục và kiếm lời. 

Hãy tận hưởng khóa học và giao dịch an toàn 

Nial Fuller 

Giao dịch với tỉ lệ cược có lợi cho bạn 

 Điều chỉnh bạn với động lực thị trường và hành động giá là một lợi thế có thể xác định 

được đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. 

 Có một câu nói cũ rằng các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã bỏ lỡ một nửa các chuyển 

động tuyệt vời trên thị trường, và tôi hoàn toàn đồng ý. Bạn sẽ không phải lên tàu mỗi khi 

di chuyển lớn, chỉ cần vui mừng khi lên tàu một vài trong số chúng là đủ. 

 Tôi đã đi đến kết luận sau 8 năm tham gia thị trường rằng mặc dù luôn có các tín hiệu 

hành động giá và xu hướng xảy ra liên tục, thường đi ngược lại với nhau, nhưng tôi không 

thể xác định lợi thế thị trường của mình chỉ bằng cách giao dịch một điều kiện đầu vào 

hoặc kích hoạt . 

 Những gì tôi tìm thấy là Lý tưởng nhất, tôi muốn kết hợp 2 tham số, thường là 3 hoặc 

nhiều hơn, thuần túy và đơn giản bởi vì bằng cách sử dụng "hợp lưu của các tín hiệu", tôi 

có thể dễ dàng xác định một lợi thế. Hợp lưu là nơi chúng ta sẽ sử dụng nhiều yếu tố, 

chẳng hạn như mức chính, xu hướng, tín hiệu nến để tạo ra 1 điều kiện đầu vào thiết lập 

giao dịch hoàn chỉnh. 

 Theo thời gian, tôi đã lưu ý rằng và lượng tín hiệu hành động giá bằng nhau sẽ xuất hiện 

trong các khu vực biểu đồ ngẫu nhiên cũng như phù hợp với xu hướng hoặc mức ngang. 

 Tôi chú ý hết lần này đến lần khác, các nhà giao dịch có lợi nhất của tôi xảy ra khi tôi 

giao dịch các tín hiệu hành động giá trong các xu hướng rất rõ ràng hoặc từ các khu vực 

quan trọng trên thị trường. Khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình, tôi bị ám ảnh bởi việc 

tham gia vào mọi bước đi lớn trên thị trường, cho đến một ngày tôi nhận ra rằng, tôi cần 



phải xây dựng các quy tắc nghiêm ngặt, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bỏ lỡ 5 đến 10 

giao dịch mỗi tháng !. 

 Vì vậy, tóm lại, tôi xác định lợi thế của mình trên thị trường chỉ sau khi tôi thấy nhiều hơn 

1 trong các quy tắc tham gia của mình phù hợp, cho phép tôi tăng tỷ lệ thành công. Hơn 

nữa, bằng cách làm này, tôi có xu hướng nhận thấy thị trường có những chuyển động lớn 

hơn, bởi vì thông thường, tôi đang giao dịch từ những bước ngoặt lớn hoặc trong những 

xu hướng tự nhiên trong trung hạn. 

Không có phép thuật ở đây 

 Nếu bạn đủ may mắn để tìm thấy một số loại hệ thống giao dịch cơ học hoạt động trong 

vài tháng, hầu hết thời gian, những mô hình này sẽ sụp đổ trong tương lai để có đủ thời 

gian để xóa sổ các nhà giao dịch mới làm quen. Đây là lý do tại sao các hệ thống giao 

dịch cơ học dành cho nhà giao dịch nhỏ lẻ không có chỗ đứng trong “giao dịch thế giới 

thực”. Tốt nhất là chúng vô dụng. 

 Hầu hết các những người dạy bạn về FX hoặc hệ thống giao dịch tự động không dạy gì về 

thực tế, họ lấp đầy các trang bằng “rác” để kiếm tiền nhanh chóng. Họ bỏ qua nền tảng 

của phân tích thị trường, họ không dạy các phương pháp thay đổi theo thị trường, cũng 

như không giáo dục các nhà giao dịch về động lực giá và hành động giá. 

 Khi bạn tìm kiếm một người cố vấn hoặc một phương pháp giao dịch, bạn không nên tìm 

kiếm một hệ thống có các quy tắc cố định. Tất cả các nhà giao dịch vĩ đại đều sử dụng 

một số hình thức “theo ý mình” và “cảm nhận của bản thân”. Đừng mong đợi ngày mai 

giao dịch có lãi giống như bạn đã làm hôm nay, mỗi ngày, thị trường khác nhau, không có 

2 cách thiết lập nào giống nhau. 

 Logic giao dịch vẫn giống nhau, nhưng chính chúng ta và thị trường thì không. Hãy chuẩn 

bị để tiếp tục học hỏi mỗi ngày, cũng như điều chỉnh cách tiếp cận của bạn cho phù hợp 

với điều kiện thị trường. 

 Nếu bạn thực sự vẫn đang tìm kiếm một cách giao dịch có hệ thống cụ thể kỳ diệu nào đó, 

bạn vẫn đang ở trong trang bị đầu tiên. Tôi cần đưa bạn đến trang bị thứ hai, để vượt qua 

tính tham lam và lười biếng, và hãy tìm hiểu một số tài liệu thực tế để giúp bạn kiếm lời 

trên thị trường. 

 Không có con đường tắt nào để phát triển chiến lược giao dịch, không có hệ thống chén 

thánh và không có gì hoàn toàn tự động mà các nhà giao dịch nhỏ lẻ có thể sử dụng với 

một mức giá phải chăng. Những người chơi lớn sẽ luôn nắm giữ lợi thế và cơ hội duy 

nhất của chúng ta để học cách để biết điều gì thúc đẩy biến động giá mà những người chơi 

lớn này tạo ra. 

 Để thiếu một cụm từ tốt hơn, chúng ta phải học cách "trên vai" những người chơi lớn và 

đọc thị trường .. 

Khởi đầu đến từ kinh nghiệm 

 Trở thành một nhà giao dịch vĩ đại cũng giống như chơi một môn thể thao khó, chẳng hạn 

như quần vợt, bóng đá hoặc bóng rổ. Học luật chơi thì dễ, nhưng như chúng ta đều biết, 



chơi game để giành chiến thắng rất khó và đòi hỏi sự rèn luyện, kinh nghiệm để phát triển 

kỹ năng và trực giác theo thời gian. Yếu tố phổ biến trong thành công của hầu hết những 

người chơi thể thao là họ bắt đầu từ rất sớm trong cuộc đời, và dấu ấn thành công xuất sắc 

từ từ hình thành trong não người đó theo thời gian. 

 Một số luyện tập chăm chỉ trong nhiều năm để thành thạo một môn thể thao, nhiều người 

thất bại, và một tỷ lệ nhỏ sẽ tiến đến một số cấp độ nâng cao, một số thậm chí sẽ chuyển 

sang chuyên nghiệp. Những người thất bại chỉ đơn giản là không có những gì cần thiết, họ 

tìm thấy những ước mơ và khát vọng khác và tiếp tục cuộc sống của họ. 

 Logic chính xác áp dụng cho giao dịch. Một số làm được, một số thì không, một số nhà 

giao dịch cá nhân kiếm được từ 1.000 đến 100.000 đô la mỗi tuần, một số thậm chí có thể 

kiếm được 100 triệu đô la mỗi năm từ công việc kinh doanh này. Một số mất tiền trong 

nhiều năm liên tục và cuối cùng bỏ cuộc, đó là một lựa chọn khôn ngoan. 

 Tôi là một trong những người may mắn, tôi bắt đầu từ sớm, khi mới 15 tuổi, và mặc dù tôi 

không kiếm được hàng triệu đô la mỗi năm, nhưng tôi vẫn kiếm sống rất tốt. Tôi kiếm 

tiền vì tôi có thể đọc hành động giá và đọc biểu đồ một cách chính xác. Tôi thực sự tin 

rằng đây là thước đo của kinh nghiệm và trực giác. Tôi đã được dạy các chiến lược cơ 

bản, nhưng cách tôi có thể lọc các giao dịch và hiểu những gì đang xảy ra trước mắt là 

điều tôi học được từ trường học thực tế từ những cú đánh khó, phần đó không thể được 

dạy. 

 Rõ ràng là có một số chiến lược rất cơ bản để giúp chơi trò chơi mà chúng ta gọi là giao 

dịch này. Một số sẽ chơi nó trên phương diện xã hội, một số sẽ chuyển sang cấp độ nâng 

cao, một số sẽ hoàn thiện nghệ thuật và biến thành những nhà giao dịch chuyên nghiệp. 

Điểm quan trọng: 

 Hãy nhớ rằng, một phán đoán giao dịch vững chắc là tổng thời gian sử dụng công cụ và 

kinh nghiệm giao dịch trong nhiều năm. Hầu hết việc học trong tiềm thức của chúng ta 

được dạy cho chúng ta bằng cách giao dịch hành động giá trực tiếp, lắng nghe người cố 

vấn giao dịch hoặc đọc về các khái niệm giao dịch khác nhau như bạn sắp làm trong khóa 

học này. 

Thực tế giao dịch: 

 Nếu phán đoán giao dịch tốt là chìa khóa thành công, nhưng phán đoán giao dịch tốt chỉ 

đến sau nhiều năm kinh nghiệm thị trường, thì làm sao một nhà giao dịch đầy tham vọng 

như bạn có thể hy vọng đạt được thành công? Tôi nhận được câu hỏi này thường xuyên? 

Và đó là một câu hỏi công bằng. .. 

 Tôi sẽ nói thẳng với bạn rằng, sự thật là tất cả các nhà giao dịch vĩ đại đều phải thực hiện 

một cách“khó nhằn”. Giống như một đứa trẻ mới biết đi, các nhà giao dịch phải học cách 

đi trên thị trường. 

 Một con đường tắt là tìm một người cố vấn như tôi, cũng như tiếp tục nghiên cứu các 

chiến lược giao dịch hành động giá và trải nghiệm hành vi thị trường đầu tiên. 



 Khung thời gian ngắn hơn thường dễ biến động nhất và không thể dự đoán được, do đó, 

giao dịch trên giấy với biểu đồ 5 phút có thể là một công cụ học tập nhanh chóng, ngay cả 

khi việc học của bạn là “điều không nên làm”, kinh nghiệm là kinh nghiệm, tốt hay xấu .. 

 Tóm lại, hành trình dẫn đến thành công trong giao dịch không thể tránh khỏi là thời gian 

trên màn hình và kiến thức thị trường thu được. Mục đích của khóa học này là hướng dẫn 

bạn, giúp bạn giải thích dữ liệu trước mắt. Bạn phải nắm vững nghệ thuật đọc biểu đồ và 

hành động giá. 

 Mặc dù tôi không thể hứa với bạn sẽ thành công trong giao dịch, nhưng tôi thực sự tin 

tưởng nếu bạn nắm vững thông tin trong khóa học này, đồng thời tiếp tục nghiên cứu và 

áp dụng các chiến lược liên quan đến hành động giá và giao dịch từ giá trị theo xu hướng, 

thì cơ hội của bạn sẽ đạt được trạng thái chuyên nghiệp sẽ được tăng lên 100 lần. 

Bắt đầu thôi 

 

Khái niệm giao dịch ngoại hối 

 Giao dịch Ngoại hối Định hướng là nghệ thuật sử dụng các biến động giá trên thị trường 

Ngoại hối hoặc Thị trường vốn liên ngân hàng để kiếm lợi nhuận. Nhà giao dịch có thể 

tham gia giao dịch trong 1 giây hoặc 1 thập kỷ (10 năm), tùy thuộc vào phương pháp giao 

dịch và kế hoạch giao dịch của họ. 

 Trọng tâm của chúng ta là quan điểm ngắn hạn về tạo thuận lợi từ giá với biến động điểm 

x đến điểm y. 

 Để kiếm lợi nhuận từ các chuyển động của thị trường, chúng ta phải dự đoán hướng giá 

một cách chính xác, thực hiện một lệnh giao dịch, sau đó quản lý vị trí giữa mức cắt lỗ đã 

xác định trước và mức chốt lời mong muốn. 



 Để giành chiến thắng trong dài hạn, các nhà giao dịch phải phát triển một kế hoạch giao 

dịch với lợi thế thống kê. Hành động giá, xu hướng thị trường và hỗ trợ / kháng cự trở 

thành công cụ giao dịch của chúng ta trong việc tạo ra lợi thế này. 

 Mọi thiết lập giao dịch đều có một mức độ rủi ro: phần thưởng độc nhất. Câu nói cũ - 

"làm cho người chiến thắng của bạn lớn hơn người thua cuộc của bạn" là con đường rõ 

ràng nhất để trở nên giàu có. Thông thường, các nhà giao dịch mất tập trung và họ quên 

mất những gì mà mỗi giao dịch thực tế có thể mang lại cho họ về lợi nhuận. Thị trường 

không di chuyển theo đường thẳng các nhà giao dịch giữ chân người chiến thắng quá lâu 

với mong đợi một số người chiến thắng khổng lồ, và sớm thôi .. Họ thấy những khoản lợi 

nhuận này bốc hơi. Bạn phải từ bỏ thái độ tham lam và đặt ra các quy tắc của mình! Các 

thiết lập giao dịch của tôi nhằm mang lại phần thưởng gấp 3 đến 4 lần rủi ro và tôi rất vui 

khi nhận được loại lợi nhuận đó. Điều này có nghĩa là tôi có thể thắng 1 trong 3 hoặc 4 

giao dịch và vẫn kiếm được lợi nhuận kha khá so với một số giao dịch mẫu. 

 Khi giao dịch ngoại hối, chúng ta đang điều hành hiệu quả một công ty. Giao dịch Lỗ là 

chi phí kinh doanh, tiền thắng là doanh thu của chúng ta. Trường hợp tồi tệ nhất, với một 

tài khoản cỡ 10.000 đô la, chúng ta phải điều hành công ty này với lãi suất 500% mỗi năm 

chỉ để kiếm sống !. Câu hỏi này khó phải không? ĐÚNG LÀ NÓ KHÓ ĐẤY! 

Một lợi thế chiến thắng mạnh mẽ .. 

 Các nhà giao dịch nên sử dụng các phương pháp vào lệnh có lợi thế mạnh mẽ, thậm chí 

ngay cả khi tỉ lệ thắng là nhỏ, chúng ta ưu tiên sử dụng cơ chế vào lệnh lệnh có xu hướng 

lặp lại chính nó, như được áp dụng để vào lệnh ngẫu nhiên. 

 Tùy thuộc vào rủi ro của chúng ta khi so với phần thưởng, tỉ lệ thắng có thể thấp đến mức 

chỉ giành được 25% trên tất cả các giao dịch. Phần thưởng : rủi ro càng cao, tỷ lệ thắng 

bắt buộc càng thấp. Phần thưởng: rủi ro càng thấp, tỷ lệ thắng yêu cầu càng cao. 

 Các phương pháp mang lại lợi thế chiến thắng nhẹ trên thị trường, kết hợp với tỉ lệ phần 

thưởng: rủi ro cao, sẽ giữ cho nhà giao dịch tiếp tục trò chơi trong một chuỗi lớn giao 

dịch. 

 Một lợi thế mạnh mẽ không phải là thành phần duy nhất trong một kế hoạch giao dịch, tự 

nhiên có rất nhiều yếu tố quan trọng khác song hành với nhau khi mỗi giao dịch được 

thực hiện, như kích thước vị trí .. 

 Tất cả các nhà giao dịch thất bại trong thị trường ngoại hối đều không tốt hơn một con bạc 

tại sòng bạc. Những “tay chơi cược” kiên trì này thường giao dịch bằng tiền thật, họ đánh 

cược cảm xúc, mức cao và mức thấp, tương tự như của một người chơi black jack. Họ 

thiếu kiến thức và chắc chắn không có phương pháp giao dịch. Không có kế hoạch, và 

không có mô hình quản lý tiền hoặc đặt cược, và những “kẻ tìm kiếm cảm giác mạnh” này 

chắc chắn đều thiếu cảm xúc để trở nên thành công .. Bạn phải làm ngược lại với đám 

đông thua cuộc này nếu bạn muốn chiến thắng. 

 Một lợi thế mạnh mẽ là một sự kiện thị trường đã được chứng minh, sự kiện giá lặp đi lặp 

lại trên thị trường đóng vai trò như một “tín hiệu” để nhà giao dịch chú ý và tạo ra một 

lệnh trên thị trường. 



 Những nhà giao dịch thực sự tin rằng giao dịch là một quá trình máy móc đang tự đánh 

lừa mình. Bây giờ bạn phải ở trên mặt đất với thực tế. Cảm ơn Bạn đã mua khóa học này 

để tìm hiểu "nó thực sự như thế nào". 

 Bạn phải học cách đọc biểu đồ, nghiên cứu hành động giá, và trên hết, bạn phải học cách 

hành động theo tín hiệu hành động giá mà không đi kèm cảm xúc. 

Phân tích xu hướng 

 Khám phá các Xu hướng cơ bản và Đảo ngược Trung bình 

 Luật thị trường chung 

Khung thời gian biểu đồ và xu hướng 

Biểu đồ TIMEFRAMES: 

 Khung thời gian của biểu đồ nằm trong khoảng từ, 1 phút 1 giờ, 1 ngày đến 1 tuần. 

 Khung thời gian lớn hơn, có xu hướng cung cấp các tín hiệu giá đáng tin cậy hơn. Điều 

này có nghĩa là sự hình thành xu hướng trên biểu đồ hàng tuần hoặc hàng ngày có trọng 

lượng lớn hơn so với 1 giờ hoặc 4 giờ. Mô hình giao dịch trên biểu đồ hàng giờ sẽ có độ 

tin cậy cao hơn biểu đồ 5 phút, v.v. 

 Giao dịch từ biểu đồ 1 giờ đáng tin cậy hơn biểu đồ 30 phút và biểu đồ Hàng ngày đáng 

tin cậy hơn biểu đồ 4 giờ về mặt nhận thức xu hướng cũng như xác định các mô hình giao 

dịch hành động giá. 

 Một lần nữa, khung thời gian càng cao, thường thì mỗi tín hiệu hoặc mẫu có trọng lượng 

càng nhiều. 

XU HƯỚNG : 

 Hướng thị trường được gọi là xu hướng hoặc thiên vị của thị trường. 

 Xu hướng rõ ràng nhất được nhìn thấy trên biểu đồ hàng ngày, nếu xu hướng của nó theo 

một hướng, từ trái sang phải, lên hoặc xuống, đó là một xu hướng. Xu hướng có thể có 

kích thước nhỏ hoặc lớn, tùy thuộc vào thời gian và khung thời gian của bạn. 

 Áp lực ngược xu hướng ngắn hạn (các chuyển động chống lại xu hướng rộng hơn) có xu 

hướng bị hủy bỏ và dẫn đến những thất bại tiếp theo. Hơn 70% các chuyển động ngược 

xu hướng thất bại, vì vậy, điều quan trọng là chúng ta cố gắng theo đuổi xu hướng rộng 

hơn nếu có thể. 

 Xu hướng thị trường thống trị/chi phối giống như so sánh tàu du lịch với tàu cao tốc chạy 

trên biển, xu hướng thống trị là chậm, cồng kềnh và mất nhiều thời gian để đạt được động 

lực. Chúng là yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất đến hành vi giá trên tất cả các khung thời 

gian được giao dịch. 

 Xu hướng ngắn hạn phù hợp với xu hướng dài hạn dẫn đến việc tiếp tục và tăng tiềm năng 

lợi nhuận cũng như tăng các kịch bản phần thưởng rủi ro. 

Quy luật thị trường 



 Những người chơi lớn “Quỹ phòng hộ”, “Ngân hàng” nắm giữ các vị thế với sự thiên vị 

rất rõ ràng. Sự sụt giảm và dòng chảy này tạo ra chuyển động thị trường, xoay vòng thị 

trường và hành động giá. 

 Không có yếu tố phân biệt nào thúc đẩy chuyển động của thị trường, nó là một nhóm chất 

xúc tác tạo ra bước ngoặt, sự biến động và xu hướng. 

 Giá di chuyển xung quanh một điểm trung tâm, được gọi là “TRUNG BÌNH” (từ gốc 

Mean) hoặc trung bình động (moving avarage). Hành vi giá theo xu hướng hoặc xoay 

vòng sẽ luôn quay trở lại mức trung bình hoặc xa mức trung bình. Là nhà giao dịch, khi 

một xu hướng xác định được xác định, chúng ta giao dịch theo hướng của độ dốc của giá 

trị trung bình. 

 Các nhà giao dịch nâng cao hơn cũng sẽ giao dịch từ các điểm cực đoan ( từ gốc extreme) 

(các khu vực xa mức trung bình), nhằm cố gắng thu lợi nhuận khi giá quay trở lại mức 

trung bình. Tuy nhiên, hầu hết họ sẽ sử dụng phương pháp này khi tín hiệu giá được in ra. 

Giao dịch từ cực đoan có lợi hơn khi không có áp lực xu hướng lớn, Ví dụ: đi ngang đến 

giai đoạn thị trường trung tính. 

 Giao dịch theo xu hướng và giao dịch từ điểm cực đoan là 2 chiến lược khác nhau và sẽ 

được thảo luận chi tiết ở phần sau của khóa học này. Các sự kiện đáng tin cậy nhất trên thị 

trường phát sinh từ giá trung bình (giá trung bình), hỗ trợ và kháng cự tĩnh (các mức 

ngang đơn giản), hỗ trợ động (đường trung bình theo xu hướng, điểm swing / vùng pivot) 

và tất nhiên, các tín hiệu hành động giá. 

 Các giao dịch theo xu hướng ngược chiều có ít cơ hội thành công hơn, trừ khi tín hiệu 

hành động giá từ một mức chính, chúng ta sẽ tránh chống lại động lượng (đà giá). 

 Mọi mô hình giao dịch hoặc sự kiện trên thị trường sẽ luôn phụ thuộc vào các biến số 

trên. Giao dịch có phù hợp với xu hướng không, hay nó đang quay trở lại mức trung bình 

và đi ngược lại xu hướng, v.v.? Đây là những câu hỏi mà chúng ta phải học cách trả lời, 

cũng như đánh đổi. 

Giới thiệu đảo ngược trung bình 

 Đảo ngược trung bình có nghĩa là trung tâm của tất cả các chuyển động của thị trường. 

Giá cả đang đi ra khỏi trung bình hoặc quay trở lại trung bình. Chúng ta có xu hướng biến 

động thấp và xu hướng biến động cao. Sự biến động có xu hướng cao sẽ chứng kiến một 

thị trường di chuyển về cơ bản theo một hướng trước khi sự thoái lui xảy ra. Xu hướng 

biến động thấp sẽ có một dao động nhỏ xung quanh giá trị trung bình. (chuyển động theo 

xu hướng choppy hoặc độ dốc nhỏ).*Choppy ở đây có nghĩa là lên xuống thất thường-

ND. 

 Một thực tế nổi tiếng là tất cả các xu hướng sẽ thoái lui tại một số thời điểm trong tương 

lai, ngay cả khi phải mất vài ngày, vài tuần hoặc vài năm, giá trị trung bình (trung bình 

động) sẽ được kiểm tra. Nếu chúng ta áp dụng logic này cho các khung thời gian ngắn, 

chúng ta có thể kiếm tiền. 

 Tóm lại, giá luôn di chuyển trở lại điểm trung tâm từ điểm cực bên ngoài và giá luôn dịch 

chuyển từ điểm trung tâm đến điểm cực bên ngoài. Đây là hiểu biết cơ bản của tất cả các 

mô hình định lượng trong tài chính. (xem hình ảnh bên dưới) 



Một số điểm bạn cần biết: 

 Giá trị trung bình hoạt động như một đường xu hướng động (điểm giá trị). 

 Xu hướng giá trong kỳ hạn rộng hơn di chuyển theo hướng trung bình động dài hạn. Đây 

là lý do tại sao các xu hướng ngược chiều thất bại thường xuyên. Chúng ta phải cố gắng 

tránh các phản ứng giao dịch ngược xu hướng. 

 Nói một cách đơn giản hơn, chúng ta hướng tới việc bán trên sức mạnh thị trường giảm và 

mua điểm yếu trên thị trường đang tăng. hoặc là 

 Chỉ giao dịch từ Cực giá (hỗ trợ hoặc kháng cự), nơi chúng ta kỳ vọng giá sẽ quay trở lại 

mức Trung bình. 

Hình minh họa đảo ngược trung bình 

 

Thị trường phải đi lên để đi xuống và phải đi xuống để đi lên 

 Vòng quay giá, phạm vi giao dịch và xu hướng, tất cả đều tuân theo một luật đơn giản. - 

Tức là: Giá phải tăng lên để di chuyển xuống và giảm xuống để tăng. 

 Biết được điều này, bây giờ chúng ta có thể hiểu tại sao giá lại xoay vòng theo cách chúng 

làm. Cũng như lý do tại sao rất nhiều break out “mờ nhạt” hoặc được sử dụng như cơ hội 

để thực hiện giao dịch theo hướng ngược lại. 

 Bạn có thường xuyên thấy một mô hình phá vỡ như trong sách giáo khoa bị lỗi? Bạn có 

thường xuyên thấy một cặp ngoại hối tạo ra mức cao hoặc thấp mới gần đây và sau đó 

quay trở lại theo hướng ngược lại? 



 Đây là thị trường ngoại hối. ..Trò chơi giao dịch được thiết kế để gài bẫy bạn, lừa bạn và 

thử thách sự gan dạ của bạn. Nếu giao dịch dễ dàng, tất cả chúng ta sẽ giàu có, đây là lý 

do tại sao các chiến lược đơn giản trong sách giáo khoa không hoạt động, và những nhà 

giao dịch có đầu óc đơn giản không thể thích ứng với những ý tưởng mới sẽ thất bại liên 

tục. 

 

Thị trường ngoại hối có xu hướng trái ngược , do đó, tại sao những lần phá vỡ giả/thất bại lại tạo 

ra cơ hội. Như tôi đã nói, thị trường phải làm điều này để di chuyển! 

 

Tóm tắt xu hướng 



 Chúng ta sẽ không bao giờ biết khi nào một xu hướng mới bắt đầu hoặc kết thúc, chúng ta 

chờ đợi nguồn gốc của nó và sau đó giao dịch bên trong nó. Sự thoái lui đầu tiên và thứ 

hai luôn quan trọng sau một xu hướng mới. 

 Trên biểu đồ 1 giờ, các khu vực giá trị ngắn hạn tốt nhất là EMA 150 và  EMA 365. Khi 

độ dốc của đường 150 EMA rõ ràng là theo một hướng và không bằng phẳng, xu hướng 

này có cơ hội được tôn trọng và mức này thường sẽ là ngưỡng kháng cự. 

 Các đường trung bình động phân kỳ báo hiệu một xu hướng cũng như đà xu hướng. Các 

đường trung bình động chính thường phù hợp với các mức thoái lui và hỗ trợ hoặc kháng 

cự ngang. Khi kết hợp với nhau, chúng rất mạnh, Chúng tôi gọi đây là sự hợp lưu của 

kháng cự động. 

 Việc thiết lập xu hướng dễ bị "đánh tráo", có nghĩa là không phải tất cả đều mang lại lợi 

nhuận. Một số thiết lập sẽ nhanh chóng chết đi khi thị trường di chuyển thẳng qua các 

đường trung bình động. Bạn sẽ không bao giờ biết khi nào và ở đâu điều này xảy ra, nó 

chỉ xảy ra! 

 Nếu theo một xu hướng, chúng ta có thể tránh bị mắc vào các giao dịch xấu bằng cách 

xem xét các biểu đồ và xác nhận hướng đi với các ảnh hưởng khác. Sao lưu quan điểm 

của bạn với các điểm Swing, phá vỡ đường xu hướng, phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự, tín 

hiệu hành động giá, v.v. 

 Thị trường tạo ra mức cao và mức thấp, tạo thành các điểm swing. Đây là các mức tham 

chiếu ngắn hạn và không cần xác nhận. Ví dụ: nếu thị trường đi xuống và bật lên tại điểm 

x, điều đó sẽ để lại một điểm swing hỗ trợ. Nếu sau đó thị trường đi xuống và không đạt 

điểm x, điểm x sẽ trở thành điểm swing kháng cự. 

 Nhìn chung, xu hướng là bạn của bạn. Khi được kết hợp với hành động giá và điểm vào 

lệnh trực quan ở chuyển động ngược chiều, các nhà giao dịch vị thế vĩ đại nhất mọi thời 

đại, sử dụng các chuyển ngược xu hướng để tham gia thị trường theo hướng swing rộng 

hơn. Các mức thoái lui Ví dụ: Mức thoái lui 55% và 61,5% thường tốt để giao dịch các 

biến động xu hướng ngắn hạn. 

Sử dụng đường trung bình động để giúp xác định giá trị và xu hướng 

EMA 

 Các đường trung bình động có tác động làm mịn biểu đồ giá. Đường trung bình càng dài 

nó càng mượt. Càng ngắn, nó càng lởm chởm. 

 Độ dốc của đường trung bình động dài hạn cho chúng ta biết xu hướng dài hạn trên thị 

trường. Độ dốc của đường trung bình động ngắn hạn cho chúng ta biết xu hướng ngắn hạn 

trên thị trường. Khi cả hai được kết hợp và phân kỳ theo cùng một hướng, bạn có thể xác 

định xu hướng. 

 Nếu giá dành nhiều thời gian hơn hoặc dưới mức trung bình động, chúng ta có thể xác 

định xu hướng trên thị trường. Dưới đường EMA và xu hướng là giảm. Trên đường EMA 

và xu hướng là tăng. 

 Đường trung bình động cũng đóng vai trò là "trung bình động" và trở thành điểm hỗ trợ 

và kháng cự khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ theo thời gian .. 



Ví dụ về EMA - Điểm giá trị động 

 

Những thiết lập biểu đồ 

 

Trong giao dịch của mình, chúng ta tập trung vào 4 biểu đồ. Khung thời gian 1 giờ, 4 giờ, hàng 

ngày và hàng tuần. 

Để phân tích xu hướng. Chúng ta chỉ quan tâm đến biểu đồ hàng giờ và biểu đồ hàng ngày. 



Thiết lập cho biểu đồ xu hướng 1giờ là biểu đồ nến đơn giản, Đặt trên biểu đồ này là EMA 150 

và 365. 

Thiết lập cho biểu đồ xu hướng hàng ngày là biểu đồ nến đơn giản, đặt trên biểu đồ này là EMA 

8 và 21. Chúng tôi cũng sử dụng biểu đồ này cho các trình kích hoạt nhập hành động giá. 

Biểu đồ hàng tuần không được sử dụng để phân tích xu hướng ngắn hạn của chúng ta, Nó được 

sử dụng để vẽ các mức chính và tìm các tín hiệu hành động giá. Chúng ta có thể áp dụng đường 

EMA 8 và 21 tuần cho biểu đồ này. 

Biểu đồ 240 phút (H4) được sử dụng để phân tích hành động giá và kích hoạt điểm vào lệnh, đây 

là biểu đồ "trợ giúp" và sẽ chỉ có dữ liệu giá thô và không có chỉ báo hoặc các đường trung bình. 

Nó được sử dụng để xác định các mức chính và hành động giá, không phải là một công cụ xu 

hướng. 

EMA 150 và EMA 365 

 Có một số điều chúng ta cần biết về cách chúng ta sử dụng các đường trung bình động 

hàm mũ H1 dài hạn này. 

 Các mức EMA 150 và 365 hoạt động dưới dạng giá trị động, thị trường thường tôn trọng 

các mức trong tất cả các giai đoạn thị trường, trong khi hợp nhất hoặc theo xu hướng, bạn 

sẽ thường thấy các mức được tôn trọng. 

 Các tín hiệu hành động giá thường xảy ra ở các mức hoặc xung quanh các mức. 

 Chúng giúp xác định xu hướng, khi giá đang dành nhiều thời gian hơn ở một phía của 150 

ema, chúng tôi biết thị trường có xu hướng. 

 Độ dốc của đường 150 EMA báo hiệu động lượng và hành vi xu hướng. Nó càng dốc 

mạnh, chúng ta càng tin rằng xu hướng đang theo hướng đó. 

 Chúng ta không chỉ giao dịch trên sự giao cắt EMA 150 và 365, chúng ta sử dụng các 

mức và độ dốc của các đường trung bình. Thông thường, các giao dịch được vào lệnh vào 

vài ngày trước khi chúng vượt qua, chúng chỉ thêm xác nhận và sau đó chúng ta có thể 

cảm thấy thoải mái khi sử dụng các mức thoái lui tiếp theo đối với đường trung bình động 

để vào các vị trí ở mức nhập rủi ro thấp. 

 Bất kỳ kỹ thuật xu hướng nào cũng hoạt động như một hướng dẫn và lý tưởng là nên được 

kết hợp với các phương pháp phân tích khác như hành động giá và điểm swing ngang. 

(nói thêm về chúng sau). 

 Ngay sau dời màn hình, bạn sẽ thấy những đường trung bình này ảnh hưởng đến giá như 

thế nào. 



 

 



 

Thị trường choppy ( khó chịu, lên xuống thất thường) 

 

EMA 8 và 21 ngày 



 Khi đường EMA 8 ngày dốc theo một hướng rõ ràng hoặc cắt lên trên hoặc dưới đường 

21 ngày, chúng ta có thể giả định rằng xu hướng ngắn hạn mạnh đang xuất hiện. Thông 

thường, điều này có nghĩa là các chuyển động chống lại xu hướng ngắn hạn sẽ thất bại 

trong khi chúng vẫn bị cắt. Chúng không hoàn hảo, nhưng hướng của độ dốc ngắn hạn 

“MEAN-trung bình” có thể là một hướng dẫn rất chính xác cho sự chuyển động của giá. 

 Thật ngạc nhiên, giá có thể đóng cửa vượt qua đường trung bình động 8 và 21 ngày trong 

vài ngày, nhưng các đường trung bình động sẽ không vượt qua. Xu hướng sau đó thường 

sẽ tiếp tục. Hướng dẫn nhanh rất tốt, vì chúng chính xác và không phản ứng tức thì, chúng 

cần một chút thời gian để đưa ra tín hiệu. Một bộ lọc xu hướng lý tưởng. 

 Sau khi hai đường cắt nhau, khi thị trường thoái lui trở lại và thậm chí có thể di chuyển 

tốt lên trên 2 đường, thường xảy ra nhanh chóng về giá. Điều này có nghĩa là như một 

hướng dẫn, thị trường sử dụng các mức này để tìm kiếm giá trị và đẩy lùi chúng. 

 Chúng ta sử dụng chúng như một công cụ hồi quy, để xác định một khu vực cơ hội. 

Chúng ta thường sử dụng chúng kết hợp với hành động giá. Chúng ta không bao giờ giao 

dịch chỉ dựa trên sự giao nhau của các mức trung bình. 

 Chúng không phải là một chiến lược giao dịch thuần túy, chúng là một công cụ để kết hợp 

với hành động giá. Chúng ta không giao dịch dựa trên sự giao cắt của các đường trung 

bình động, về bản chất, điều này không có lợi nhuận. 

 

Xu hướng không hoàn hảo và (CHOP) 

Xu hướng trên biểu đồ H1  thường có thể biến động và không phải lúc nào cũng hoàn hảo, một số 

cặp sẽ có xu hướng theo một hướng trong nhiều ngày, nhưng giá sẽ có xu hướng bắn quá mức 

trung bình trước khi kiểm tra lại, xem ví dụ ở dưới 



 

Khía cạnh quan trọng là độ dốc của đường EMA 150, khi nó bắt đầu lấy đà, thị trường sẽ bắt đầu 

tôn trọng nó một cách hoàn hảo hơn, như có thể thấy trên biểu đồ trên giá kiểm tra gần đây nhất 

của đường EMA 150, trong ví dụ này, giá đã vượt quá mức trung bình 30 pips, nhưng sau đó 

nhanh chóng đảo ngược. 

Trên biểu đồ hàng ngày, thông thường, khi thị trường đóng cửa bằng hoặc quá mức trung bình, 

nó sẽ đảo chiều. Đây là lý do tại sao rất thường xuyên có xu hướng thị trường, nhưng vẫn xoay 

vòng trong quá trình này. 

Bên dưới là biểu đồ ngày cùng giai đoạn với biểu đồ H1 ở trên Lưu ý khi giá đóng cửa trên 

đường EMA 8 ngày, thị trường bán tháo. Đây được gọi là chuyển động quay. Giá đang quay trở 

lại để kiểm tra mức trung bình, và sau đó có khả năng tránh xa nó một lần nữa. 



 

Mọi thứ đều xoay quanh điểm trung tâm tức là chúng ta đang rời xa giá trị của nó hoặc quay trở 

lại nó. Độ dốc của đường trung bình có liên quan nhiều hơn mức của đường trung bình. 

Xu hướng hoàn hảo sẽ tôn trọng đường EMA 

 Khi thị trường đang có xu hướng hoàn hảo, hành động giá thường cung cấp manh mối, vì 

nó sẽ tôn trọng mức trung bình động và đẩy lùi theo hướng ngược lại. Một khi nhà giao 

dịch bắt đầu nhận ra những manh mối này trên biểu đồ hàng giờ và thậm chí là biểu đồ 

hàng ngày, anh ta có thể thực hiện điểm vào lệnh từ điểm có rủi ro thấp. 

 Các nhà giao dịch sẽ nhập cuộc một cách mù quáng ở mức trung bình động hoặc chờ xác 

nhận thông qua một tín hiệu hành động giá, ví dụ: pin bar, inside bar, phá vỡ đường xu 

hướng, v.v. 

 Theo thời gian, bạn sẽ nhận thấy rằng khi một thị trường đang có xu hướng, nó luôn cung 

cấp các manh mối và luôn tạo cơ hội để “tham gia” khi giá kiểm tra lại các mức trung 

bình. 

 Cộng đồng giao dịch không sử dụng các đường trung bình động một cách chính xác, bởi 

vì họ tập trung vào phần giao cắt, thay vì độ dốc và các mức. 

 Xu hướng cung cấp manh mối, hãy theo dõi chúng. 



 

Xu hướng hoàn hảo hơn trên biểu đồ H1 



 

Các đường trung bình động phân kỳ báo hiệu đà giá mạnh mẽ 

Một xu hướng mạnh mẽ và có nhiều khả năng sẽ tiếp tục khi các đường trung bình dốc theo một 

hướng rõ ràng. Sự phân kỳ giữa 2 đường trung bình động càng mạnh thì xu hướng càng mạnh. 

 

Các mô hình Xu hướng hoàn hảo tôn trọng giá trị trung bình-mean (tôn trọng đường trung bình 

động) 



 

Các ví dụ trên cho thấy xu hướng hoàn hảo, đây là những xu hướng chúng ta muốn xác định. Xu 

hướng hoàn hảo là khi giá tôn trọng đường trung bình động lặp đi lặp lại, chúng có nghĩa là giao 

dịch hoàn hảo, có nghĩa là tiền trong túi của chúng ta. 

Đầu mối rõ ràng nhất duy nhất là các đường trung bình động phân kỳ, một độ dốc rõ ràng tốt và 

hành động giá thấp không đóng trên đường EMA 365 hoặc 150 quá vài tick. 

Xác nhận Cũng là thực tế chúng ta tiếp tục bước xuống thấp hơn, giá tạo ra mức cao thấp hơn và 

mức thấp thấp hơn. (điều ngược lại sẽ đúng đối với một xu hướng tăng.) 

Tại sao chúng ta chọn chuyển động ngược xu hướng để tham gia giao dịch 

 Các chuyển động ngược xu hướng tạo cơ hội cho việc tham gia giao dịch theo hướng của 

xu hướng hoặc xu hướng thị trường hiện tại. 

 Chúng ta có thể thấy rằng các thiết lập xu hướng tốt nhất hình thành khi có hành động giá 

bước rõ ràng. 

 Các mức cao hơn và mức thấp hơn trong sách giáo khoa có mặt trong ví dụ này về một xu 

hướng giảm. 

 Trong ví dụ này, lưu ý rằng các mức cao trước đó trở nên quan trọng 



 

Xu hướng đường EMA 8 và 21 ngày 

 



 

Tóm tắt về đường trung bình 

 Không có công cụ phân tích nào là hoàn hảo, nhưng EMA là manh mối có khả năng nhất 

của chúng tôi về hướng xu hướng ngắn hạn và cũng là tham chiếu cho giá trị trong động 

lượng ngắn hạn 

 Tìm kiếm giá để cho bạn thấy nó muốn làm gì. Thường thì hành động giá sẽ cung cấp 

manh mối. "Xu hướng hoàn hảo" 

 Giá càng dành nhiều thời gian ở một phía của đường trung bình, thì xu hướng và xu 

hướng sẽ bắt đầu quay theo hướng đó. 

Biểu đồ nến Nhật 

 Giải thích nến 

 Mô hình nến được sử dụng làm tín hiệu vào lệnh 

 Thế nào là nến? 



 

 Nến được hình thành bằng cách sử dụng mở, cao, thấp và đóng của khung thời gian biểu 

đồ mà chúng ta đang sử dụng. 

 Nếu giá đóng cửa cao hơn mức mở, thì một hình nến rỗng (thường được hiển thị bằng 

màu trắng hoặc xanh ) sẽ được vẽ. 

 Nếu giá đóng cửa thấp hơn mức mở, thì một hình nến đầy (thường hiển thị là màu đen 

hoặc đỏ) sẽ được vẽ. 

 Phần rỗng hoặc được lấp đầy của thân nến được gọi là “thân” hoặc thân nến. 

 Các đường mảnh bên trên và bên dưới thân hiển thị phạm vi cao / thấp và được gọi là 

bóng. 

 Đỉnh của bóng trên là "cao". 

 Đáy của bóng dưới là "thấp". 

Nến dài, ngắn 



 

 Thân dài cho thấy mua hoặc bán mạnh. Càng dài, áp lực mua hoặc bán càng mạnh. 

 Thân ngắn ngụ ý rất ít hoạt động mua hoặc bán. 

 Thân nến dài màu trắng (xanh ) cho thấy áp lực mua mạnh. Nến trắng càng dài thì giá 

đóng cửa càng cao hơn mức mở. Điều này cho thấy giá đã tăng đáng kể từ lúc mở cửa đến 

lúc đóng cửa và người mua rất tích cực. Nói cách khác, những con bò đang đá vào những 

cú húc của những con gấu! 

 Thân nến dài màu đen (lấp đầy) cho thấy áp lực bán mạnh. Nến đen càng dài thì giá đóng 

cửa càng thấp hơn mức mở. Điều này cho thấy giá đã giảm rất nhiều so với lúc mở cửa và 

người bán rất tích cực. Nói cách khác, những con gấu đang tóm lấy những con bò bằng 

sừng của chúng và cơ thể chúng đập mạnh vào chúng. 

Bóng 

 

Bóng trên và bóng dưới trên thân nến cung cấp manh mối quan trọng về phiên giao dịch. 



 

 Bóng trên báo hiệu phiên cao. Bóng đổ thấp hơn cho thấy phiên giao dịch thấp. 

 Các thanh nến có bóng dài cho thấy rằng hành động giao dịch diễn ra tốt trong thời gian 

mở cửa và đóng cửa. 

 Các thanh nến có bóng ngắn cho thấy rằng hầu hết các hành động giao dịch bị giới hạn 

gần khi mở và đóng. 

 Nếu một thanh nến có bóng trên dài và bóng dưới ngắn, điều này có nghĩa là người mua 

đã thể hiện cơ bắp của họ và đặt giá cao hơn, nhưng vì lý do này hay lý do khác, người 

bán đã vào và đẩy giá xuống để kết thúc phiên trở lại gần mức giá mở của nó. 

 Nếu một thanh nến có bóng dưới dài và bóng trên ngắn, điều này có nghĩa là người bán đã 

chớp thời cơ và ép giá thấp hơn, nhưng vì lý do này hay lý do khác, người mua đã tham 

gia và đẩy giá trở lại để kết thúc phiên trở lại gần giá mở cửa . 

Pin Bar 

Thế nào là Pin Bar đảo chiều 

 

 Điểm vào lệnh Pin Bar – Pin Bar là một mô hình 1 thanh. Pin bar là thanh giá đã từ chối 

giá cao hơn hoặc thấp hơn. Giá sẽ mở và di chuyển theo một hướng, và sau đó "đảo 

ngược" trong phiên để đóng cửa tại hoặc quá giá mở cửa. 

 Cây nến rất dễ phát hiện vì nó có "đuôi" hoặc bấc sâu. Không phải tất cả các nến có đuôi 

đều là thanh Pin. Chỉ một thanh có đuôi, thường lớn hơn nhiều so với thân của nó mới có 

thể được gọi là thanh Pin. Thông thường, thị trường đóng cửa quá hoặc gần giá mở cửa. 

 Đây là một tín hiệu đảo chiều phổ biến thường cần xảy ra gần khu vực hỗ trợ hoặc kháng 

cự (mức nằm ngang hoặc đường trung bình động). Một số nhà giao dịch sử dụng chúng 

kết hợp với mức thoái lui Fibonacci cũng như các xu hướng hoặc các mức swing/pivot 

đơn giản. 

 Tóm lại, Pin bar là chiến lược tốt nhất để chọn những biến động lớn về giá. Theo kinh 

nghiệm của tôi, thị trường Forex phản ứng nhanh nhất với tín hiệu vào lệnh này, do số 

lượng nhà giao dịch trong Forex, mô hình trở nên tự hoàn thiện. 



 Thông thường, các thanh Pin tốt nhất xảy ra sau một vài ngày di chuyển theo hướng 

ngược lại với động lượng (đà giá) gần đây. 

 Tôi đã lưu ý sớm trong sự nghiệp của mình rằng các thanh Pin hình thành theo hướng của 

xu hướng, nhưng không phải sau khi thoái lui, có thể nguy hiểm. Những gì tôi đang nói 

là, tránh các thanh ghim không rõ ràng và tránh những thanh hình thành ngay gần mức 

cao hoặc mức thấp gần đây của chuyển động hiện tại. 

Bảng tham chiếu Pin Bar 

 

Thảo luận về điểm vào lệnh Pin Bar 

Có 3 cách để vào lệnh trực tiếp từ pin bar: 

 Không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng tốt hơn là bạn nên thấy rằng mũi của cây nến đã 

xuyên thủng hoặc chạm vào một số dạng kháng cự (MA, Pivot Points hoặc Fibonacci.) 

 Nhiều khi điểm đóng của mũi sẽ không giảm xuống mức giá mở cửa cho đến vài phút 

hoặc vài giây trước khi đóng thanh. 

Phương pháp # 1: Năng động 

Đôi khi, ngay sau khi thanh mũi đóng lại, thanh tiếp theo sẽ mở ra và ngay lập tức cất cánh theo ý 

bạn, nhưng đôi khi không có bạn! Phương pháp tích cực này đảm bảo rằng điều đó không xảy ra, 

nhưng không phải là không có một chút rủi ro. Để đảm bảo rằng giao dịch không rời đi mà không 

có bạn, hãy đặt, bạn có thể sử dụng lệnh thị trường. Bằng cách này, lệnh của bạn sẽ được lấp đầy 

và vui vẻ kiếm được pips khi thanh đó quyết định giảm xuống như một tảng đá mà không cần hồi 

lại. Đặt điểm dừng ngay trên đỉnh đuôi. Để có một giao dịch tích cực/năng động hơn nữa, hãy đặt 



điểm dừng của bạn trên hoặc dưới 60% phạm vi của thanh. Tôi thấy rằng các tín hiệu pin bar 

trong ngày H1 và H4 có xu hướng nhanh và xảy ra ngay lập tức. Tôi sẽ không bao giờ có thể dạy 

bạn chính xác nơi để tham gia, nhưng nếu xu hướng mạnh mẽ, vào lệnh với lệnh thị trường có thể 

là một lựa chọn tốt vào khung thời gian trong ngày. 

Phương pháp # 2: Năng động 

Đôi khi, ngay sau khi thanh mũi ( tên gọi khác của pin bar) đóng lại, thanh tiếp theo sẽ mở ra và 

ngay lập tức cất cánh theo ý bạn, nhưng đôi khi không có bạn! Phương pháp tích cực này sử dụng 

động lượng (đà giá) thị trường để xác nhận, nhưng không phải là không có thêm một chút rủi ro. 

Để đảm bảo rằng giao dịch không rời đi mà không có bạn, đặc biệt là vào các khung thời gian 

trong ngày, điểm vào lệnh hãy sử dụng lệnh dừng (stop). Trong trường hợp bạn bán, hãy bán với 

lệnh stop dưới mức thấp của tín hiệu “pin bar” và ngược lại với lệnh mua. Một lần nữa, nó phù 

hợp hơn với các tín hiệu trong ngày và có thể tốt với pin bar biểu đồ ngày không có phạm vi lớn. 

Phương pháp # 3: Bảo thủ 

Nhiều lần, trên biểu đồ ngày, đặc biệt là nếu pin bar có phạm vi lớn, tôi thấy thị trường thoái lui 

một chút trước khi đảo chiều và giảm mạnh hoặc phục hồi, có thể là 12 giờ hoặc thậm chí 1 đến 2 

tuần, nhưng thường thì có một sự thoái lui trước khi tín hiệu xuất hiện theo hướng mong muốn ... 

Cách thận trọng hơn để vào thiết lập pin bar, về cơ bản là đợi thị trường thoái lui ở một mức độ 

nào đó. Tôi sẽ lấy phạm vi của thanh Pin Bar tín hiệu và tìm phạm vi thoái lui 38% đến 55% và 

tìm kiếm điểm vào lệnh trong vùng lân cận đó. Một số cách khác để tham gia vào một mức thoái 

lui là tìm kiếm một mức hợp lý gần đó, có thể là mức kháng cự hoặc hỗ trợ gần đó, v.v. Sử dụng 

mức thoái lui để tham gia sẽ tạo điều kiện cho một điểm dừng nhỏ hơn và giảm tổng rủi ro của 

bạn, nhưng tăng tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro. Hạn chế của phương pháp thận trọng là đôi khi bạn 

sẽ bỏ lỡ giao dịch đó. 

Điểm vào lệnh pin bar bảo thủ trên biểu đồ ngày 



 

Pin Bar hình thành trong ngày 

 

Điểm vào lệnh năng động 



 

Pin Bar đảo chiều với xu hướng 

 

Tóm tắt điểm vào lệnh và lệnh dừng lỗ với mô hình Pin Bar 



 Chiến lược với Pin Bar trong khung H1 dùng lệnh thị trường hoặc chúng ta chờ đợi một 

chuyển động bên dưới hoặc bên trên mũi, tùy thuộc vào hướng giao dịch của bạn. Miễn là 

pin bar không nằm trong phạm vi quá lớn, khi có một xu hướng mạnh đang diễn ra, tôi 

không chờ đợi, tôi chỉ cần nhảy vào .. (nói thêm sau). 

 Biểu đồ hàng ngày, điểm vào lệnh sẽ tùy thuộc vào kích thước của Pin Bar, nếu đó là pin 

bar dao động lớn, bạn có thể đợi ngày hôm sau để giá thoái lui như chúng ta vừa thảo 

luận. Tôi thực sự cho rằng đó là phương pháp tốt nhất 50/50, nhưng đối với các nhà giao 

dịch mới, tôi khuyên bạn nên cân nhắc học cách giao dịch theo phương pháp thoái lui 

38% -55% và cố gắng giao dịch theo xu hướng hoặc từ hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Trong 

thời gian, bạn sẽ tiến bộ. Không có quy tắc nghiêm ngặt nào cho thanh ghim và hành 

động giá. Điều quan trọng là phải biết chính các tín hiệu giá, mọi người giao dịch chúng 

theo cách khác nhau và bạn sẽ quyết định cái nào tốt nhất theo thời gian. 

 Tôi thấy không thể tạo ra một hệ thống và nói với ai đó rằng có một cách thích hợp để 

giao dịch một thanh pin bar. Trước hết, hãy rút kinh nghiệm để tìm ra những điều tốt, và 

sau đó học hỏi từ những sai lầm cũng như vận may của bạn. 

 Điểm dừng lỗ rất quan trọng ở đây, hầu hết thời gian, nó phải nằm dưới mức thấp hoặc 

cao của thanh pin bar tín hiệu. Nếu giao dịch của bạn trong ngày và bạn nhận được tín 

hiệu xác nhận, bạn có thể có được điểm dừng chặt chẽ hơn. Một số sẽ có nó trên mức cao 

hoặc thấp của chính thanh pin bar, một số sử dụng mức 60% của thanh pin bar và một số 

sẽ sử dụng mức 75%. Như tôi vẫn nói. Nó phụ thuộc vào kích thước nến và trên thực tế, 

phụ thuộc vào tiềm năng phần thưởng rủi ro của bạn. Nếu đó là một pin bar lớn và bạn 

cần một điểm dừng 100 pip, thì đó là một điểm dừng lớn, vì vậy bạn có thể làm cho điểm 

dừng nhỏ hơn bằng nhiều phương pháp tự học. Hãy nhớ rằng, sử dụng mức thoái lui trước 

khi vào lệnh với thanh pin bar sẽ tự nhiên thắt chặt mức cắt lỗ. Mô hình inside bar hình 

thành sau pin bar cũng sẽ giúp quản lý rủi ro, vì bạn có thể sử dụng mức cao và mức thấp 

của mô hình inside bar để đặt lệnh dừng lỗ ..  

 Theo thời gian, bạn sẽ học được thiết lập Pin với đà giá và bạn có thể quản lý các giao 

dịch trong ngày dựa trên chính tín hiệu hàng ngày. Việc học sẽ đến đúng lúc. 

 Hỗ trợ và kháng cự rõ ràng, các đường xu hướng và đường EMA 8 hoặc 21 ngày đều là 

các mức tốt để giao dịch với pin bar khi bắt đầu .. 

 Khi bạn tham gia, hãy tìm kiếm mục tiêu lợi nhuận ít nhất gấp 2 lần rủi ro của bạn, lý 

tưởng là hơn !. Các Pin Bar có thể dẫn đến những chuyển động lớn, vì vậy đừng ngại giữ 

giao dịch nếu tín hiệu mạnh và hành động giá đồng ý. Tôi muốn nhắm mục tiêu các mức 

quan trọng gần đây để thu lợi nhuận của mình. Gần đây tôi đã thực hiện giao dịch với RR 

là 1:6 trên pin bar biểu đồ ngày trên cặp EURUSD, vì vậy các bạn, điều này có thể được 

thực hiện! 

 Nếu giao dịch của bạn đi ngược lại một xu hướng, bạn nên đảm bảo rằng pin bar rõ ràng 

và lớn, và cố gắng điều chỉnh nó phù hợp với một số mức hợp lý trên thị trường. Đảm bảo 

sự trợ giúp từ vùng hợp lưu!, nếu nghi ngờ, đừng vào! 

 Hãy kiên nhẫn và chờ đợi mô hình Pin Bar hoàn hảo. Sau đây là một ví dụ về giao dịch 

Pin Bar hoàn hảo. 



 

 

Pin Bar từ swing thoái lui 



 

Pin bar trên biểu đồ tuần cho thấy điểm giá quay đầu 

 

Pin Bar đảo chiều với xu hướng 



 

Điểm swing hỗ trợ và xu hướng 



 

Thị trường tạo ra các mức cao và thấp và hình thành các điểm swing. Đây là các mức tham chiếu 

ngắn hạn và không cần xác nhận. Ví dụ: nếu thị trường đi xuống và bật lên tại điểm x, điều đó sẽ 

để lại một điểm swing hỗ trợ. Nếu sau đó thị trường đi xuống và không đạt điểm x, điểm x sẽ trở 

thành điểm swing kháng cự 

Lưu ý rằng hỗ trợ trên biểu đồ EURUSD này không cần phải được xác nhận, nó có thể chỉ đơn 

giản là một điểm swing hoặc mức tham chiếu, khi thị trường di chuyển, nó để lại mức cao và mức 

thấp nhất, chúng rõ ràng trở thành mức quan trọng theo thời gian. 

Ví dụ trên cho thấy xu hướng sụp đổ khỏi mức cao từ một tín hiệu pin bar lớn, chúng giảm giá từ 

từ, với đường EMA 8 và 21 ngày cuối cùng cắt xuống thấp hơn, thị trường cuối cùng không hỗ 

trợ swing và chết. Cũng có nhiều điểm vào lệnh hành động giá mà chúng ta có thể đã thực hiện 

và tôi sẽ thảo luận về những điều này sau. 

Pin Bar tại mức hỗ trợ ngang 



 

Ví dụ về điểm vào lệnh Pin bar với điểm dừng và mục tiêu gia trong xu hướng 

 

Hành động giá trong xu hướng 



 

Điều này quan trọng: 

Khi chúng ta kết hợp tín hiệu hành động giá với một vùng giá trị (đường trung bình động), tỷ lệ 

cược của chúng ta sẽ tăng lên. 

Hành động giá sẽ không luôn xảy ra ở mức chính xác, giá có thể vượt quá mức trung bình động 

hoặc hình thành dưới nó. Điều quan trọng hơn là xu hướng và độ dốc gần đây của đường 150 

EMA (H1). Đương nhiên, tỷ lệ cược sẽ tăng lên khi chúng ta thấy một tín hiệu hành động giá lớn 

theo hướng của xu hướng. 

Thí dụ. Nếu giá hình thành một "sự đảo ngược thanh pin" chính từ một khu vực giá trị hoặc trong 

một xu hướng di chuyển, đây là một manh mối tự động cho hướng đi trong tương lai.  

Xác suất cao nhất cho tất cả các giao dịch trên 

H1 và H4 là khi các nhà giao dịch sử dụng tín hiệu hành động giá để vào lệnh theo hướng của 

động lượng hiện tại. 



Hành động giá giao dịch đơn giản là tham gia xu hướng, tôi muốn giao dịch càng gần đường 

trung bình càng tốt, hoặc thậm chí cao hơn. Sau đó, tôi biết điểm vào lệnh của tôi bằng hoặc cao 

hơn "giá trị" hiện tại và tôi đang chơi theo hướng của động lượng hiện tại. 

Mô hình inside bar và fakey 

Thế nào là một inside bar 

 

Điểm vào lệnh Inside Bar- Một thanh bên trong (inside) là một thanh hoặc một loạt các thanh 

nằm hoàn toàn trong phạm vi của thanh trước hoặc, tức là nó có mức cao thấp hơn và thấp hơn 

thanh ngay trước nó (một số nhà giao dịch sử dụng định nghĩa khoan dung hơn của các thanh bên 

trong để bao gồm các thanh bằng nhau). Trên một khung thời gian nhỏ hơn, nó sẽ giống như một 

hình tam giác. 

Thanh bên trong biểu thị thời điểm do dự hoặc hợp nhất. Các thanh bên trong thường xảy ra ở 

đỉnh và đáy, trong các cờ tiếp diễn và tại các điểm quyết định chính như các mức hỗ trợ / kháng 

cự chính và các phá vỡ hợp nhất. 



Chúng thường cung cấp một nơi có rủi ro thấp để tham gia giao dịch hoặc một điểm thoát hợp lý. 

Thời điểm hợp lý nhất để sử dụng một thanh bên trong là khi một xu hướng mạnh đang diễn ra. 

Nếu chúng ta chơi break out, lệnh dừng lỗ của chúng ta có thể được xác định bằng cách đặt nó 

dưới nửa đường của thanh bên ngoài hoặc nến mẹ. 

Chúng rất tốt khi giao dịch một xu hướng trên biểu đồ H4 và có thể tốt để xác định các điểm 

ngoặt của thị trường khi giao dịch ngược lại xu hướng. 

Các thanh bên trong thường ngăn chặn một chuyển động thị trường, vì vậy chúng là các mô hình 

đảo chiều tốt cả theo xu hướng và chống lại xu hướng. 

Inside bar trên biểu đồ ngày 

 

Quan sát inside bar 



 

Khi lần đầu tiên bắt đầu giao dịch, tôi chỉ sử dụng inside bar trong ngày khi chúng ủng hộ xu 

hướng rộng hơn. 

Tôi lưu ý rằng inside bar hình thành sau Pin Bar nơi TUYỆT VỜI! (xem hình phía trên) 

Thời gian trôi qua, tôi sớm nhận ra giá trị của việc sử dụng chúng ở các mức chính. Tuy nhiên, 

tôi vẫn nhận thấy rằng hầu hết thời gian, hướng tổng thể rộng hơn sẽ tạo ra các thiết lập giao dịch 

có xác suất rất cao từ inside bar hoặc nhiều thiết lập inside bar. 

Tôi thỉnh thoảng lưu ý rằng một chuyển động ngược chiều xu hướng ngắn hạn thường sẽ dừng lại 

sau một thanh bên trong, nhưng chúng ta đợi thị trường phá vỡ trở lại theo hướng của xu hướng 

trước khi tham gia. 

Tôi cũng lưu ý rằng bên trong các thanh gần mức quan trọng hoạt động như manh mối để đảo 

chiều theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, sự xuất hiện này rất hiếm. 

Combo inside bar và pin bar 



 

Giao dịch phá vỡ nến mẹ 

 

Fakey hay mô hình Hikkake 



 

"Bằng cách theo dõi sự thay đổi trong các mô hình và chỉ số ngắn hạn, chúng ta có thể bắt kịp 

các giai đoạn đầu của sự thay đổi chánh thể." 

- Tiến sĩ Brett N. Steenbarger 

“Cũng giống như một người viết kịch bản cố gắng làm cho khán giả của mình hoang mang, vì 

vậy các nhóm và kẻ thao túng cố gắng gây nhầm lẫn và ảnh hưởng đến công chúng nghĩ rằng 

một cổ phiếu đang di chuyển theo một hướng nhất định khi mục đích cuối cùng là khiến nó 

chuyển động theo hướng khác.”  

- Richard D. Wyckoff. 

Mô hình Hikkake (Fakey), phá vỡ giả/thất bại 

Mô hình này là nơi chúng ta có sự phá vỡ giả của một mức chính hoặc một sự phá vỡ giả của một 

inside bar. 

Thay vì thị trường tiếp tục với sự phá vỡ ban đầu của mô hình inside bar, thị trường sẽ "giả vờ" 

và tự đảo chiều trong vài ngày tới. 

Điều này khởi đầu cho một đợt bùng nổ động lượng (đà giá) có thể kéo dài 1 hoặc nhiều ngày. 



Các chuyển động thất bại tạo ra xu hướng theo hướng ngược lại, Thiết lập "chưa được xác nhận" 

khi chúng không thể kích hoạt điểm vào lệnh trong vòng 3 giai đoạn kể từ khi thiết lập inside bar. 

Chúng hoạt động tốt nhất trên cơ sở đóng cửa, tức là chúng khó có thể giao dịch trực tiếp trừ khi 

sử dụng phiên bản trong ngày của tín hiệu này. 

Fakey trong hành động 

 

Thêm một fakey nữa 



 

Pin Bar và Fakey kết hợp, hãy để ý xem có bao nhiêu lần phá vỡ giả dẫn đến sự hình thành các 

thanh Pin Bar? 



 

Vùng sự kiện và inside bar 



 

Phiên bản của tôi về inside bar trong khu vực vùng sự kiện, về cơ bản là một khu vực giá bắt đầu 

một sự kiện lớn hoặc bùng nổ, v.v. 

Tôi sẽ không đi quá sâu vào động lực của khái niệm này. Để làm cho nó rất đơn giản, thị trường 

thường tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự tại các khu vực đã xảy ra các sự kiện giá gần đây. Chúng 

trở thành điểm tham chiếu .. 

Đây sẽ là lần duy nhất tôi đề cập đến vấn đề này, nhưng bạn có thể tự nghiên cứu. Tần suất bạn 

có thể phát hiện một vùng phản ứng của sự kiện giá hoạt động như vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. 

Bạn xem ví dụ hình phía trên. 

Tìm kiếm giao dịch trong khung thời gian H4 và H1 

Giao dịch Pin bar đảo chiều trong biểu đồ 1 giờ xu hướng hoàn hảo 



 

Giao dịch 2 thanh đảo chiều trong xu hướng 



 

Tôi chỉ sử dụng sự đảo chiều 2 thanh khi giao dịch một xu hướng và chỉ khi nó rõ ràng đến từ 

một sự di chuyển ngược xu hướng. Điều đó có nghĩa là tôi đang sử dụng mô hình hành động giá 

để tham gia vào một xu hướng. 

Mô hình này rất hiếm, nhưng sẽ hoạt động rất giống với pin bar, di chuyển của thanh lên và 

xuống nhanh. 

Về mặt hiệu quả, chúng tạo ra các kết quả tương tự như các pin bar, nhưng hãy làm rõ điều này .. 

Tốt nhất là khi thanh thứ hai phá vỡ các thanh đầu tiên ở mức thấp hoặc cao (tùy thuộc vào 

hướng bạn đang giao dịch), tôi thường chờ đợi cho sự phá vỡ và tôi cần chúng hoàn hảo. 

Pin Bar khung H4 tốt với xu hướng và hỗ trợ kháng cự 



 

Khung H4 chỉ với xu hướng tốt 

 

Giao dịch xu hướng với pin bar và combo inside bar, pin bar 



 

Fakey trên khung H1 với xu hướng 



 

Fakey trong ngày chỉ với hướng của xu hướng 

 

Cách đọc biểu đồ trong một xu hướng 



 

Thực tế Đường xu hướng 

Trong thực tế, chúng ta cảm thấy không có lợi thế thực sự khi sử dụng các đường xu hướng. 

Các đường xu hướng có thể tốt để xác định sự thay đổi của xu hướng, nhưng một lần nữa, chúng 

thường là một “phương pháp nhận thức muộn” để phân tích giá. 

Các đường xu hướng sẽ không trở thành một phần chính trong phương pháp giao dịch của chúng 

ta. 

Phía dưới là những đường xu hướng có thể giải thích được và những đường khó hiểu 



 

Cách kẻ đường xu hướng 

Chờ 2 điểm đầu tiên và nối một đường thẳng qua chúng, rất cơ bản! 

Đường xu hướng có thể giữ hoặc phá vỡ. Xu hướng thịnh hành có hiệu lực cho đến khi đường xu 

hướng bị phá vỡ 

 



Mang tất cả những gì đã học lại với nhau với một kế hoạch giao dịch 

Kế hoạch giao dịch mà chúng ta tuân theo sẽ trở thành một loại danh sách kiểm tra trước khi vào 

lệnh. 

Giúp nhà giao dịch duy trì kỷ luật và cung cấp danh sách kiểm tra hoặc bảng tham chiếu cho từng 

thiết lập và tình huống. 

Kế hoạch giao dịch không thể bị phá vỡ, nó là phiên bản luật của riêng bạn, vì vậy hãy tuân theo 

nó! 

Hãy luôn nhớ rằng, chúng ta không bao giờ giao dịch mọi tín hiệu và chúng ta không bao giờ 

giao dịch mọi cặp. Chúng ta là con người vẫn phải chọn lọc và phát triển sự hiểu biết tốt về hành 

vi giá cả, điều này kết hợp với các quy tắc kế hoạch giao dịch sẽ giúp chúng ta thành công. 

Kế hoạch giao dịch forex 

 Quy tắc giao dịch inside bar 

 Quy tắc giao dịch Pin Bar 

 Quy tắc giao dịch Fakey 

 Quy tắc giao dịch thanh pin bar kết hợp / inside bar 

 Quy tắc giao dịch phá vỡ giả 

 Quy tắc giao dịch hỗ trợ và kháng cự 

 Quy tắc giao dịch các điểm swing theo xu hướng 

 Quy tắc sử dụng các chuyển động ngược xu hướng để vào lệnh trên xu hướng hiện có 

 Phần thưởng rủi ro, điểm dừng và mục tiêu 

 Định cỡ vị trí của bạn 

Danh sách kiểm tra hành động giá 



 

Danh sách kiểm tra hành vi giá 

 

Những quy tắc với Pin Bar 

Chúng ta sẽ giao dịch với pin bar khi nó hình thành 

1. Với xu hướng, (với độ dốc của biểu đồ chung) 



2. Từ một điểm hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng đã được xác nhận trong lịch sử giá gần đây. 

3. Hình thành tại một điểm giá phản ứng của xu hướng ngược chiều trong một swing hoặc thoái 

lui. 

Chúng ta sẽ giao dịch với Fakey khi nó hình thành 

1. Với xu hướng thịnh hành rõ ràng, độ dốc của EMA 8, 21 ngày. 

2. Gần mức cao nhất hoặc mức thấp nhất của xu hướng hiện tại. (phải luôn phù hợp với độ dốc 

của xu hướng), điều này hoạt động như một sự tiếp diễn. 

3. Tại điểm phản ứng của xu hướng ngược chiều hoặc tại swing hoặc mức chính kháng cự/hỗ trợ 

trong xu hướng hiện có. 

4. Nếu đi ngược lại xu hướng, nó phải được Kết hợp với thứ gì đó mạnh mẽ, chẳng hạn như pin 

bar hoặc mức s và r chính (hỗ trợ/kháng cự) đáng kể. 

Làm việc theo kế hoạch của riêng bạn 

Một kế hoạch giao dịch không phải là máy móc dưới bất kỳ hình thức nào. Nó là chủ quan và cá 

nhân của mỗi nhà giao dịch. Đó là "Hướng dẫn của bạn". 

Đơn giản chỉ cần tạo một tập hợp các bộ lọc và kỹ thuật sàng lọc, hợp lý và dễ làm theo. Đó là 

hướng dẫn để bạn làm theo, để đảm bảo bạn không gặp rắc rối và tránh đưa ra những quyết định 

theo cảm tính và bộc phát. Nó không phải là một hệ thống hay chiến lược, nó giống như tôi nói 

"Hướng dẫn của bạn" để tiếp tục trò chơi của bạn và tránh sai lầm ngu ngốc. 

Viết bản tóm tắt hàng ngày của riêng bạn 

Cá nhân tôi viết báo cáo và tạo tóm tắt thị trường mỗi ngày. Điều này đã làm nên điều kỳ diệu 

cho giao dịch của tôi. 

Thông qua sự lặp lại và thói quen, thị trường bây giờ giống như đọc một cuốn sách. Cuối cùng, 

biểu đồ trở thành ngôn ngữ thứ hai và bằng cách viết tóm tắt hàng ngày hoặc báo cáo cho chính 

mình, bạn sẽ sớm có thói quen tinh thần, điều này giúp tăng đáng kể kỹ năng của bạn để thiết lập 

và đọc các mức chính. 

Mỗi ngày, hãy ghi lại các sự kiện hoặc tín hiệu hành động giá trên biểu đồ hàng ngày và 4 giờ, 

sau đó… 

Đánh dấu các mức chính và điểm swing của bạn, lưu ý bất kỳ tín hiệu hành động giá nào trước đó 

cũng có thể đã xảy ra ở hoặc gần các mức đó trên biểu đồ. 

Đề cập đến sự thiên vị hướng của bạn trên mỗi biểu đồ dựa trên độ dốc của giá trị trung bình 

hoặc độ dốc của hành động giá và đề cập đến các sự kiện rõ ràng nhất gần đây đã xảy ra để hỗ trợ 

quan điểm này. Tức là- có phải chúng vừa phá vỡ dưới mức quan trọng và hình thành tín hiệu 



hành động giá không? Có phải chúng vừa tăng lên mức kháng cự, đình trệ và đảo ngược? Hãy 

chắc chắn rằng bạn ghi chú lại tất cả trong bài đánh giá hàng ngày. 

Ảnh chụp nhanh, tóm tắt hoặc đánh giá hàng ngày của bạn là nhật ký thị trường thời gian thực, cá 

nhân của riêng bạn và bạn PHẢI giữ bí mật và riêng tư. 

Tôi có thể nói với bạn rằng nếu bạn giữ cuốn nhật ký này mỗi ngày vài cặp, chẳng bao lâu, bạn sẽ 

trở nên cực kỳ tài năng trong việc đọc biểu đồ, đơn giản chỉ là vấn đề thời gian. 

Quản lý tiền kiểm soát rủi ro, lập kế hoạch giao dịch 

Rủi ro và Lợi nhuận: Đo bằng tiền chứ không phải Pip hay % 

Hãy để tôi làm cho điểm này rất rõ ràng. 

Rủi ro và Lợi tức được coi là Đô la có rủi ro hoặc Đô la kiếm được, Nó không được coi là tỷ lệ 

phần trăm hoặc Pip. 

Bởi vì Pip kiếm được hay mất đi chỉ kể một nửa câu chuyện. Bạn giao dịch bao nhiêu lot sẽ ảnh 

hưởng đáng kể đến số Đô la Rủi ro hoặc Kiếm được của bạn, do đó không nhà giao dịch nào có 

thể đo lường lợi nhuận chỉ bằng Pip !! 

Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch gặp vấn đề khi giao dịch với mức cắt lỗ lớn, họ đang nghĩ 

đến PIP, không phải Rủi ro của $, một sai lầm lớn đối với các nhà giao dịch mới làm quen. 

6 phần tiếp theo được dành riêng cho quản lý tiền và cho biết sự thật về cách một nhà giao dịch 

chuyên nghiệp nghĩ về rủi ro vốn và lợi nhuận và quản lý giao dịch. 

Phần 1: 

Quản lý rủi ro ngoại hối - Tại sao Định cỡ vị trí lại quan trọng hơn Rủi ro Pip 

Định cỡ vị trí là một công cụ thường bị bỏ qua hoặc nhiều nhà giao dịch chỉ đơn giản là không 

biết gì về nó. Định cỡ vị trí là rất quan trọng trong giao dịch ngoại hối và bất kỳ ai tích cực giao 

dịch trên thị trường ngoại hối cần phải hiểu đầy đủ lý do tại sao điều này lại quan trọng và nó có 

thể có sức mạnh như thế nào trong việc giúp bạn quản lý cảm xúc của mình. Điều quan trọng hơn 

nhiều là đo lường rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch mà bạn giao dịch bằng số đô la chịu rủi ro so 

với rủi ro bằng pip. Nhiều nhà giao dịch mới làm quen và thậm chí có kinh nghiệm đều nhầm 

tưởng rằng việc cắt lỗ rộng hơn sẽ yêu cầu họ chấp nhận rủi ro bằng đô la lớn hơn và việc cắt lỗ 

nhỏ hơn sẽ khiến họ phải chịu khoản lỗ bằng đô la nhỏ hơn. Đây là một giả định sai lầm và là lý 

do lớn tại sao bạn cần hiểu vai trò của việc định cỡ vị trí có thể đóng vai trò như thế nào đối với 

sự thành công trong giao dịch ngoại hối của bạn. 

Thị trường ngoại hối cung cấp sự linh hoạt nhất trong việc định cỡ vị trí 

Nếu bạn là một trong số nhiều nhà giao dịch ngoại hối đã tự thuyết phục rằng việc xác định kích 

thước vị thế và quản lý rủi ro không quan trọng vì hệ thống hoặc phương pháp giao dịch của bạn 

quá chính xác hoặc vì bạn cảm thấy như chuỗi chiến thắng gần đây của mình sẽ không bao giờ 



kết thúc, bạn cần đọc phần này nhiều hơn bất cứ ai. Thị trường ngoại hối cung cấp tính linh hoạt 

cao trong việc định cỡ vị thế; đây là một trong những lợi thế lớn nhất mà các nhà giao dịch ngoại 

hối có được so với những người giao dịch cổ phiếu hoặc hàng hóa. Một lot tiền tệ ngoại hối tiêu 

chuẩn có giá khoảng $ 10 mỗi pip, tùy thuộc vào cặp tiền mà bạn đang giao dịch. Hầu hết tất cả 

các nhà môi giới ngoại hối hiện nay đều cung cấp các lot nhỏ làm kích thước vị trí mặc định, giá 

trị nhỏ nhất cho một lot nhỏ là khoảng 1 đô la mỗi pip và một lần nữa điều này phụ thuộc vào cặp 

tiền tệ bạn đang giao dịch. Nhiều nhà môi giới ngoại hối hiện thậm chí còn cung cấp mini lot, 

những điều này cho phép bạn giao dịch một cách hiệu quả với quy mô vị thế nhỏ là 1 xu trên mỗi 

pip, tuy nhiên hầu hết các nhà môi giới chỉ giảm xuống 10 xu mỗi pip. Tính linh hoạt cực cao 

trong việc định cỡ vị trí này cho phép mọi người mở tài khoản giao dịch ngoại hối với số tiền ít 

nhất là 250 đô la và vẫn có cơ hội chiến đấu để xây dựng nó. So với hợp đồng tương lai hàng hóa 

hoặc cổ phiếu, sự linh hoạt của kích thước vị thế mà forex cung cấp không cần bàn cãi. 

Một bài học nhanh về định cỡ vị trí 

Quy mô vị thế về cơ bản là số lượng lot bạn đang giao dịch trên mỗi giao dịch, cho dù đó là lot 

tiêu chuẩn, mini hay micro. Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch 2 mini lot GBPUSD có nghĩa là bạn đã 

mua hoặc bán số đô la Mỹ trị giá 20.000 đô la Mỹ và tùy thuộc vào việc tỷ giá hối đoái giữa 

Bảng Anh và đô la Mỹ có di chuyển có lợi cho bạn hay không, bạn sẽ thắng hay thua số tiền bằng 

$ 2 mỗi pip X số pip được chuyển. Vì vậy, nếu bạn kiếm được 100 pip, bạn sẽ kiếm được 200 đô 

la. Để chúng ta có thể hiểu được toán học đằng sau điều này, chúng ta sẽ nhìn nó từ một góc độ 

khác; nếu GBPUSD di chuyển từ 1.5600 xuống 1.5500 thì đó sẽ là một chuyển động 100 pip, 

thực tế bằng chênh lệch giá 1 xu trong tỷ giá hối đoái của GBPUSD. Vì vậy, bây giờ chúng tôi 

lấy 0.0100 x 20.000 và điều này bằng 200 đô la. 

Để rõ ràng hơn về tất cả điều này, 1 lot tiêu chuẩn cho phép bạn kiểm soát tiền tệ trị giá khoảng 

100.000 đô la và trị giá khoảng 10 đô la mỗi pip, 1 mini lot cho phép bạn kiểm soát khoảng 

10.000 đô la và tương đương với 1 đô la cho mỗi pip, 1 micro lot cho phép bạn kiểm soát khoảng 

1.000 đô la và tương đương với khoảng 0.10 xu (cent) mỗi pip. Do đó, nếu bạn mở tài khoản giao 

dịch lot tiêu chuẩn và chọn giao dịch mini lot, 1 mini lot sẽ là 0.10 lot tiêu chuẩn, 5 mini lot sẽ là 

0.50 lô tiêu chuẩn, v.v. Nếu bạn mở tài khoản giao dịch mini lot và chọn giao dịch micro lot, một 

micro lot sẽ là 0.10 mini lot và 5 micro lot sẽ là 0.50 mini lot, v.v. Vì vậy, kết luận, “kích thước” 

thực tế của vị trí của bạn phụ thuộc vào việc bạn có tài khoản chuẩn hay tài khoản mini và bao 

nhiêu lot bạn đang giao dịch, micro lot nói chung là một chức năng của tài khoản mini và hầu hết 

các nhà môi giới không cung cấp tài khoản micro. Thông tin này rất quan trọng cần biết để bạn 

có thể xây dựng hiểu biết của mình về xác định kích thước vị trí trên cơ sở cơ bản vững chắc. 

Định cỡ vị trí (thế) và tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng 

Điều tối quan trọng đối với khả năng sinh lời nhất quán của bạn trên thị trường ngoại hối là bạn 

hiểu tầm quan trọng của tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng và nó liên quan như thế nào đến việc định 

cỡ vị thế. Trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào, bạn cần biết chính xác số tiền bạn muốn mạo 

hiểm và phần thưởng chính xác mà bạn nghĩ rằng bạn có thể đạt được trong giao dịch. Tại thời 

điểm nào thì bạn không nên chốt lợi nhuận ít hơn số tiền bạn đã mạo hiểm khi giao dịch, bạn sẽ 



thấy tại sao điều này lại quan trọng như vậy trong một phút. Khi bạn đã xác định được số tiền bạn 

muốn mạo hiểm hơn là bạn điều chỉnh kích thước vị trí của mình để đáp ứng số tiền này. Nếu bạn 

đang giao dịch micro lot và muốn mạo hiểm $ 50 khi giao dịch với mức dừng lỗ 100 pip so với 

kích thước vị trí của bạn sẽ là 0.5 (hãy nhớ 5 micro lot sẽ là 1 mini-lot), 0.5 x 100 pip = $ 50. Vì 

vậy, bạn sẽ có kích thước vị thế là 0.5 lot mini (5 micro lot), rủi ro là $ 50 với giá trị mỗi pip là 

0.5 cent. 

Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là rất quan trọng cần phải hiểu. Nếu bạn rủi ro 100 đô la cho một 

giao dịch và mục tiêu của bạn được đặt là 200 đô la, tức là bạn đang tăng gấp đôi số tiền bạn đã 

mạo hiểm nếu bạn thắng, thì đây là tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1: 2. Điều quan trọng cần nhận 

ra ở đây là với rủi ro phần thưởng là 1: 2, bạn có thể thua trên 50% giao dịch của mình và vẫn 

kiếm tiền theo thời gian, trên thực tế, bạn có thể THUA LỖ 65% giao dịch của mình với rủi ro 

trên phần thưởng là 1 : 2 thì vẫn kiếm được tiền. Trong một loạt 10 giao dịch nếu bạn chỉ thắng 

35% trong số đó với rủi ro phần thưởng là 1: 2, bạn sẽ kiếm được 50 đô la nếu bạn mạo hiểm 100 

đô la cho mỗi giao dịch. 

Đây là nơi phát huy sức mạnh của tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng. Nhiều nhà giao dịch tin tưởng 

một cách sai lầm rằng họ phải giành được một tỷ lệ phần trăm giao dịch thắng rất cao để kiếm 

tiền trên thị trường. Thực tế là tỷ lệ phần trăm chiến thắng gần như không liên quan đến việc bạn 

có kiếm được tiền trong dài hạn hay không. Điều quan trọng là bạn có đang tận dụng tỷ lệ rủi ro 

trên phần thưởng hay không. Ví dụ: nếu bạn duy trì lợi nhuận gấp 3 lần số tiền bạn mạo hiểm, tỷ 

lệ rủi ro trên phần thưởng là 1: 3. Điều này hiệu quả có nghĩa là bạn có thể thua 7 trong số 10 

giao dịch và VẪN kiếm tiền. Với rủi ro 100 đô la, bạn sẽ mất 700 đô la trong 10 giao dịch, nhưng 

bạn sẽ kiếm được 900 đô la từ 3 giao dịch chiến thắng của mình vì rủi ro phần thưởng của bạn là 

1: 3, do đó bạn kiếm được 200 đô la mặc dù bạn đã thua 70% thời gian. Bạn nên bắt đầu xem 

cách này hoạt động như thế nào ngay bây giờ, tại sao tỷ lệ phần trăm chiến thắng cao lại không 

phù hợp và tại sao điều quan trọng là bạn phải duy trì rủi ro trên phần thưởng 1: 2 hoặc cao hơn 

cho mỗi giao dịch bạn thực hiện. Thực tế là rất khó để giành được hơn 50% giao dịch chiến thắng 

của bạn trên bất kỳ thị trường nào, hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp chỉ giành được 

khoảng 50% thời gian thắng đó là tốt nhất của họ nhưng trong thời gian dài, tuy nhiên họ hiểu 

sức mạnh của tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng. Họ vẫn có thể kiếm tiền rất tốt. 

Rủi ro được đo bằng đô la không phải pip 

Định cỡ vị trí cho phép bạn điều chỉnh số lượng lot bạn giao dịch để đáp ứng số tiền bạn muốn 

mạo hiểm cho mỗi giao dịch. Điều này cho phép bạn sử dụng các điểm dừng rộng hơn nhưng vẫn 

duy trì rủi ro đồng đô la mong muốn của bạn. Nhiều nhà giao dịch ngoại hối nhầm tưởng rằng 

mức cắt lỗ rộng hơn sẽ có nghĩa là rủi ro lớn hơn. Nếu số tiền rủi ro mong muốn của bạn là 100 

đô la nhưng bạn muốn đặt điểm dừng ở mức 200 pips so với điểm vào lệnh của mình, thì bạn chỉ 

cần điều chỉnh kích thước vị trí của mình xuống để đáp ứng số tiền. Ví dụ: giả sử bạn đang giao 

dịch mini lot cặp GBPUSD, rủi ro 100 đô la với mức dừng lỗ 200 pip sẽ cần kích thước vị thế là 

0.5 (hoặc 5 micro lot), bạn sẽ giao dịch 1 mini lot sẽ là 0.50 xu (cent) mỗi pip, 0.50 x 200 = 100 

đô la. Vì vậy, chỉ vì bạn tăng khoảng cách dừng lỗ không có nghĩa là bạn cần phải tăng rủi ro. 

Nhiều người sẽ điều chỉnh điểm dừng của họ nhưng không điều chỉnh kích thước vị trí của họ; 



đây là một lỗi lớn và là nguyên nhân chính của việc tài khoản giao dịch bị thổi bay. Nếu bạn bắt 

đầu mạo hiểm 100 đô la với điểm dừng 100 pip nhưng sau đó quyết định tăng điểm dừng lên 100 

pip khác, bạn vừa tăng rủi ro lên 200 đô la (1 đô la cho mỗi pip x 200pips = 200 đô la). Đây là 

một tội lỗi cơ bản trong giao dịch và bạn không thể đủ khả năng phạm phải. Bạn cần xác định rủi 

ro của mình bằng đô la TRƯỚC KHI tham gia giao dịch và sau đó điều chỉnh kích thước vị thế 

của mình cho phù hợp để đáp ứng khoảng cách dừng lỗ mong muốn để duy trì mức đô la số tiền 

rủi ro mong muốn. 

Tương tự, nhiều nhà giao dịch nghĩ rằng mức dừng lỗ nhỏ hơn có nghĩa là rủi ro đồng đô la nhỏ 

hơn. Tuy nhiên, điều này không phải luôn luôn như vậy, việc định cỡ vị trí sẽ giải thích điều này. 

Nếu Joe Trader có mức dừng lỗ là 50 pips nhưng đang giao dịch 5 đô la mỗi pip (5 mini lot) thì 

rủi ro của anh ta là 250 đô la trên giao dịch. Nếu Susie Piper có mức dừng lỗ là 100 pips nhưng 

đang giao dịch 2 đô la mỗi pip (2 mini lot) thì rủi ro của cô ấy chỉ là 200 đô la trên giao dịch. 

Như chúng ta có thể thấy mức dừng lỗ nhỏ hơn không nhất thiết có nghĩa là rủi ro nhỏ hơn, việc 

định cỡ vị thế xác định rủi ro bằng đô la của bạn trên giao dịch, không phải số pip. Vì vậy, từ 

những ví dụ này, bài học kinh nghiệm cho bạn là rủi ro phải luôn được đo lường bằng số đô la 

chịu rủi ro, không phải rủi ro pip bởi vì kích thước vị thế của bạn là yếu tố quyết định rủi ro của 

bạn, không phải quy mô pip của bạn. 

Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro của bạn xung quanh quy mô vị trí và tỷ lệ rủi ro trên 

phần thưởng 

Các nhà giao dịch thường nghe nói rằng họ nên có một kế hoạch quản lý rủi ro nhưng thường thì 

ý tưởng về nó có vẻ hơi trừu tượng nên họ không suy nghĩ nhiều hơn, hoặc họ chỉ nghĩ, một cách 

có ý thức hoặc tiềm thức, rằng họ rất giỏi giao dịch. 'không cần một kế hoạch quản lý rủi ro được 

xác định rõ ràng. Điểm mấu chốt ở đây là bạn hoàn toàn PHẢI có một kế hoạch quản lý rủi ro 

được suy nghĩ kỹ càng và xác định rõ ràng nếu bạn thực sự muốn có cơ hội kiếm tiền trên thị 

trường ngoại hối. Không có cách nào để giải quyết vấn đề này, bạn có thể gặp may trong một thời 

gian và kiếm tiền mà không cần quản lý rủi ro, nhưng bất kỳ nhà giao dịch ngoại hối dày dạn 

kinh nghiệm nào cũng sẽ nói với bạn rằng may mắn không tồn tại trong thời gian dài và thói quen 

không quản lý rủi ro của bạn sẽ luôn quay lại để cắn bạn, mỗi lần nó cắn bạn mạnh hơn lần trước. 

Quản lý rủi ro không cần phải quá phức tạp để hiểu hoặc khó thực hiện. Hầu hết các sách giao 

dịch hoặc trang web giao dịch không thực sự đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào về kế hoạch quản lý 

rủi ro; họ chỉ nói ngắn gọn tầm quan trọng của chúng và sau đó chuyển sang nói về một số chỉ 

báo tụt hậu (lagging indicator) không có thật hoặc những điều vô nghĩa khác. Phía dưới là những 

gì bạn cần phải biết, theo thứ tự, ở mức tối thiểu trong kế hoạch quản lý rủi ro ngoại hối của bạn: 

Xác định tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của bạn trên giao dịch trước khi tham gia. 

Dựa trên thiết lập bạn đang sử dụng để vào lệnh, điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận của bạn ở 

đâu? Nếu bạn không thể nhận được phần thưởng ít nhất gấp đôi số tiền bạn rủi ro thì không thực 

hiện giao dịch. Rủi ro trên phần thưởng dưới 1: 2 không bền vững theo thời gian vì rất khó để 

duy trì tỷ lệ thắng đủ cao để duy trì khả năng sinh lời với tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dưới 1: 2. 

Lý tưởng nhất là bạn nên đặt mục tiêu rủi ro trên phần thưởng là 1: 2, 1: 3 hoặc 1: 4, vì đây là 



những tỷ lệ có xác suất được chạm cao nhất trước khi bất kỳ sự thoái lui của giá đáng kể nào xảy 

ra. 

Điều chỉnh kích thước vị thế của bạn để duy trì số tiền rủi ro mong muốn. 

Khi bạn đã tìm ra tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của mình trên giao dịch, bạn cần triển khai kích 

thước vị thế phù hợp để đảm bảo bạn duy trì rủi ro đô la được xác định trước của mình. Vấn đề ở 

đây là không phải tất cả các thiết lập đều được tạo ra như nhau; vốn dĩ có một số quyền quyết 

định trong bất kỳ phương pháp giao dịch nào. Vì vậy, tùy thuộc vào chất lượng của thiết lập, bạn 

có thể quyết định rủi ro nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường. Bất kể số tiền bạn quyết định, bạn sẽ 

cần phải đảm bảo rằng bạn điều chỉnh kích thước vị thế để đáp ứng mức cắt lỗ mong muốn để 

duy trì rủi ro đồng đô la của bạn. 

Nhận ra rằng số đô la bị rủi ro cho mỗi giao dịch đôi khi sẽ hơi tùy ý. 

Giao dịch ngoại hối là nghệ thuật hơn là khoa học; các điều kiện có thể biến động hoặc trầm lắng, 

có xu hướng hoặc hợp nhất, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của cả bốn. Bất kỳ phương pháp giao 

dịch nào cũng sẽ cung cấp một số mức độ tùy ý, trừ khi bạn đang giao dịch một hệ thống “rô 

bốt”, hệ thống này không bao giờ hoạt động về lâu dài. Vì vậy, lợi ích của bạn có thể rủi ro nhiều 

hơn hoặc ít hơn một chút tùy thuộc vào chất lượng của thiết lập hiện có. Đây là lúc mà thời gian 

bạn ngồi trước màn hình và trải nghiệm sẽ phát huy tác dụng. Nguyên tắc chung là rủi ro ít hơn 

3% cho mỗi giao dịch nếu bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu chưa có nhiều kinh nghiệm với 

phương pháp đang được sử dụng. Khi bạn phát triển về kinh nghiệm và thời gian, bạn có thể rủi 

ro nhiều hơn hoặc ít hơn tùy thuộc vào việc bạn nghĩ rằng điều kiện có phù hợp hay không. Tuy 

nhiên, đây là một phương pháp rất tiên tiến và các nhà giao dịch không có nhiều năm kinh 

nghiệm sẽ không bao giờ chịu rủi ro quá 3% cho mỗi giao dịch. Chỉ cần lưu ý rằng việc mạo 

hiểm quá nhiều vào bất kỳ giao dịch nào sẽ rất có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tâm lý của bạn 

và có thể khiến bạn mất kiểm soát và phạm phải nhiều sai lầm giao dịch về mặt cảm xúc. 

Phần 2:  

Quản lý vốn của bạn 

1. Giảm thiểu tổn thất 

Lý do số một tại sao hầu hết các nhà giao dịch FX mới không giao dịch được trong một thời gian 

dài là vì họ không giữ được khoản lỗ nhỏ. Khi bạn thua lỗ trong giao dịch, bạn sẽ có ít vốn hơn 

để làm việc. Do đó, để bù lại những gì bạn đã mất, bạn phải kiếm được phần trăm lợi nhuận cao 

hơn đáng kể so với những gì bạn đã mất. Giữ kích thước vị thế của bạn ban đầu nhỏ và áp dụng 

lệnh dừng lỗ. 

Chúng ta không giao dịch FX để đánh bạc. Điều tối quan trọng là bạn phải bảo vệ tài khoản giao 

dịch của mình. Nếu bạn lỗ 25% số tiền trong tài khoản của mình, bạn nên ngừng giao dịch ngay 

lập tức và quay lại giao dịch demo cho đến khi giao dịch có lãi. 

2. Hướng đến sự nhất quán 



Cố gắng kiếm lợi nhuận ổn định tháng này qua tháng khác, đặt mục tiêu cho bản thân và chuẩn bị 

sẵn sàng đi chỗ khác khi mục tiêu của bạn đạt được. Giao dịch quá mức giết chết nhà giao dịch. 

3. Bảo vệ bằng lệnh dừng lỗ 

Tất cả các phương pháp giao dịch tốt đều sử dụng lệnh dừng lỗ. 

Một lệnh dừng lỗ bảo vệ là một lệnh để thoát khỏi vị thế mua hoặc bán nếu giá di chuyển so với 

bạn đến một mức giá cụ thể. Cắt lỗ bảo hiểm chống lại một khoản lỗ lớn bất thường và phải được 

sử dụng theo cách này hay cách khác. 

Có thể đặt lệnh dừng lỗ ban đầu với lệnh của bạn trên nền tảng giao dịch. Giao dịch sẽ tự động 

đóng lại nếu mức lệnh dừng lỗ được chạm. Loại dừng lỗ này sẽ cho phép bạn rời khỏi máy tính 

để xem TV, nói chuyện với mọi người hoặc rời khỏi tòa nhà. Đó là điểm dừng lý tưởng và được 

hầu hết các nhà giao dịch thành công sử dụng. Bạn vẫn có thể đóng giao dịch theo cách thủ công 

trước khi giá đạt đến mục tiêu của bạn nếu giao dịch có vẻ như không theo ý bạn. Nếu bạn mua 

(mua), lệnh dừng lỗ của bạn sẽ nằm dưới thị trường. Nếu bạn bán (bán khống), điểm dừng của 

bạn nên được đặt trên thị trường. 

Điểm dừng lỗ tinh thần / Thời gian dừng lại 

Đây là điểm bạn chọn để thoát ra nếu giao dịch làm mọi thứ có thể để làm ngược lại những gì bạn 

mong đợi. Điều này không có nghĩa là phải hoảng sợ hoặc không chống chọi được với cảm xúc. 

Ví dụ tốt nhất sẽ là nếu bạn tham gia một giao dịch và trong 5 ngày tới, thị trường lên xuống 

trong một phạm vi hẹp, làm vô hiệu thiết lập giao dịch ban đầu. Có thể là bạn sử dụng lệnh dừng 

lỗ tinh thần và cũng có thể sử dụng lệnh dừng lỗ thông thường để dự phòng trong trường hợp mọi 

thứ diễn ra không như ý muốn. Đương nhiên, nhà môi giới không thể chạm được điểm dừng tinh 

thần vì anh ta không thể nhìn thấy nó. 

Trailing Stop Loss (dời lệnh dừng ) 

Dời lệnh dừng không  thực sự nhất thiết. Điều này liên quan đến việc nhà giao dịch di chuyển 

lệnh dừng lỗ khi giao dịch có lợi cho mình. Ví dụ: Trong một giao dịch mua, EURUSD tăng đều 

đặn từ mức vào lệnh 1.2300 chạm đến 1.2500, nhà giao dịch sẽ dời lệnh dừng lỗ của mình xuống 

1.2300 để chốt hòa vốn, cho phép lợi nhuận mở. Đây là những lệnh cao cấp, sẽ thảo luận ở phần 

sau. 

Dừng lỗ khẩn cấp. 

Nếu bạn đang giao dịch rất ngắn hạn, không có lệnh dừng lỗ, (không được đề xuất). 

“Lệnh dừng lỗ khẩn cấp” này là lệnh dừng lỗ tiêu chuẩn được đặt thấp hơn hoặc cao hơn 100 pips 

so với giá vào lệnh của bạn để bảo vệ vốn của bạn trong trường hợp bạn gặp sự cố máy tính, mất 

dịch vụ internet, sự kiện tin tức bất ngờ đột ngột tăng đột biến, v.v. Hãy hy vọng bạn không bao 

giờ giao dịch theo cách này. 

Các giao dịch đúng quy mô có thể là sự khác biệt giữa lỗ và lãi 



Định cỡ vị thế là quá trình xác định số tiền cần đầu tư hoặc rủi ro trong bất kỳ giao dịch nào. 

Kích thước vị trí là khác nhau đối với giao dịch tích cực, so với đầu tư dài hạn. Trong trường hợp 

giao dịch ngắn hạn, nó thường là một chức năng cho biết bạn có thể mất bao nhiêu nếu giao dịch 

xấu đi. 

Trong các chiến lược đầu tư dài hạn, việc xác định kích thước vị thế phức tạp hơn một chút và có 

thể phụ thuộc vào chiến lược đang chơi. Trong phần này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc xác định 

kích thước các vị trí cho các giao dịch ngắn hạn. 

Quyết định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và tuân theo kế hoạch 

Lợi ích của việc định kích thước vị thế là giúp bạn dự đoán và kiểm soát ảnh hưởng của các giao 

dịch đối với giá trị danh mục đầu tư của bạn. Quá nhiều nhà giao dịch đầu tư số tiền không nhất 

quán trong mỗi giao dịch. 

Không nhất quán hoặc đầu tư quá nhiều vào một giao dịch duy nhất, sẽ dẫn đến việc tài khoản 

của bạn bị sụt giảm và có thể khiến bạn mất sạch. Biết bạn có bao nhiêu rủi ro trong một giao 

dịch so với tổng danh mục đầu tư của bạn sẽ giúp việc đầu tư của bạn trở nên ổn định hơn nhiều. 

Các nhà giao dịch giỏi đôi khi khác nhau về cách tính toán rủi ro, hoặc rủi ro tối đa của bất kỳ vị 

thế cụ thể nào. Chúng ta tin rằng sử dụng khoảng cách giữa điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ của 

bạn là cách hiệu quả nhất để xác định số tiền rủi ro tối đa. 

Để xác định vị thế của mình, bạn cần biết bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản, bao nhiêu phần 

trăm tài khoản bạn sẵn sàng chịu rủi ro và mức dừng lỗ của bạn là bao nhiêu. Hãy tưởng tượng 

rằng bạn có một tài khoản với 10.000 đô la trong đó và bạn sẵn sàng mất 2% trong một giao dịch 

tồi tệ. Bạn đang xem xét một vị thế mua đối với EUR / USD ở mức 1.5000 và cảm thấy bạn cần 

dừng lỗ 50 pip cho giao dịch đó. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để tính toán kích thước vị trí của mình 

Công thức tính kích thước của một vị trí: 

(Giá trị tài khoản x % rủi ro danh mục đầu tư) / $ giá trị dừng lỗ = Quy mô vị thế ($ 10.000 X 

2%) / 50 pips = 4 mini lot. 

Chúng tôi sử dụng mức dừng lỗ để tính toán rủi ro tối đa trong FX vì vị thế FX là vị thế ký quỹ. 

Điều đó có nghĩa là nhà giao dịch có nghĩa vụ phải bù lỗ, nhưng không có sự chuyển giao quyền 

sở hữu đối với tiền tệ. Bạn không thực sự sở hữu số tiền trị giá 10.000 đô la khi bạn giao dịch 

một mini lot. Những gì bạn thực sự sở hữu là nghĩa vụ của bạn, và do đó, việc xác định kích 

thước vị trí của bạn nên dựa trên điều này thay vì toàn bộ giá trị danh nghĩa. Điều này không 

giống như giao dịch cổ phiếu, nơi bạn có thể yêu cầu cung cấp chứng chỉ cổ phiếu. 

Hướng dẫn nhanh - Kiểm soát% rủi ro 

Nhà giao dịch nên sử dụng tỷ lệ rủi ro / tài khoản nào? Các nhà giao dịch chuyên nghiệp khác 

nhau về ý kiến của họ và rủi ro 1,5%, 2%, 3% hoặc 5% tổng tài khoản của họ cho mỗi giao dịch. 

Khi bắt đầu, không nên mạo hiểm hơn 2% giá trị số dư tài khoản của bạn cho bất kỳ giao dịch 



nào. Nếu số dư tài khoản của bạn quá nhỏ hoặc bạn chọn quá nhiều đòn bẩy, mức dừng lỗ của 

bạn sẽ nhỏ và có khả năng bị ảnh hưởng. 

Ví dụ: với tài khoản $ 5.000 sử dụng điểm dừng 25 pips và rủi ro 2% tài khoản, bạn sẽ giao dịch 

3 mini lot. 2% của $ 5.000 = $ 100. 

100 đô la / 25pip = 4 mini lot nếu một mini lot với giá 1 đô la một pip. 

Đối với tài khoản 50.000 đô la, 2% của 50.000 đô la = 1000 đô la. 

1000 đô la / 25 pip = 40 mini lot hoặc 4 lot kích thước đầy đủ với giá 10 đô la một pip. 

Đối với tài khoản $ 40.000 và dừng lỗ 50 pip, 2% = $ 800 = 800/50 = 16 mini lot hoặc 1.6 lot 

kích thước đầy đủ. 

Phần 3: 

Làm chủ cảm xúc thị trường và tâm lý học tinh thần 

Tâm lý giao dịch 

Một phương pháp giao dịch tuyệt vời sẽ trở nên vô dụng nếu không làm chủ được cảm xúc của 

chính mình và tìm hiểu về tâm lý thị trường. 

1. Nỗi sợ 

Sợ hãi có thể là do sợ mất tiền, sợ sai, sợ không biết, sợ bỏ lỡ và sợ để lại tiền trên bàn. 

Nỗi sợ hãi có thể khiến nhà giao dịch bất động và dẫn đến không hành động. Nó có thể mang lại 

kiến thức. Nỗi sợ hãi có thể được quản lý bằng cách học cách quản lý cảm xúc và những nỗi sợ 

hãi nhỏ. Cố gắng giữ không bị xáo trộn và tập trung. 

Có thể chấp nhận lỗ liên tiếp mà không cần thay thế phương pháp của bạn. Các nhà giao dịch 

chiến thắng có hành động tích cực bất chấp nỗi sợ hãi của họ. Bảo vệ vốn của bạn bằng lệnh 

dừng lỗ. Mỗi và vài giao dịch không nhất thiết phải là người chiến thắng. 

Bạn phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro tài chính cho một thứ mà bạn không kiểm soát được kết quả 

nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công liên tục. Giao dịch là một trò chơi xác suất 

và không có gì là chắc chắn. 

Đừng cố gắng đồng hóa bản thân với giao dịch chiến thắng thay vào đó chấp nhận các khoản lỗ 

đi kèm với phương pháp mà bạn đang sử dụng. Nếu bạn có 5 giao dịch thua liên tiếp, bạn phải 

đặt giao dịch tiếp theo. Tất cả các phương pháp đều có một số thua lỗ và bạn không phải là người 

thua cuộc vì giao dịch của bạn là người thua cuộc. Không phán xét về bản thân mỗi khi bạn cảm 

thấy mình đã làm sai. Sai lầm sẽ xảy ra. Không ai là một nhà giao dịch hoàn hảo vì vậy đừng 

đánh bại bản thân nếu bạn mắc sai lầm. Bất kỳ khoản tiền nào bị mất đều là khoản đóng góp cho 

các nhà giao dịch khác. 



Đừng nói "Lẽ ra tôi phải giao dịch tốt hơn." hoặc “Tôi lẽ ra phải bắt được nước đi đó” hoặc “Tôi 

lẽ ra đã kiếm được x đô la trong năm nay". Đừng lắng nghe những suy nghĩ tiêu cực. Tập trung 

vào những gì bạn đang cố gắng đạt được. Thử nghiệm phương pháp của bạn và tinh chỉnh nó để 

bạn biết rằng nó kiếm được nhiều tiền hơn là mất theo thời gian. 

Chỉ giao dịch bằng số tiền bạn có thể chấp nhận mất đi do thua lỗ và đặt ra các mục tiêu thực tế. 

Đừng cố gắng kiếm 500.000 đô la trong năm đầu tiên của bạn. 

Giao dịch trong một trạng thái bình tĩnh và không bị ràng buộc. Biết bạn giỏi cái gì và không giỏi 

cái gì. 

2. Tham lam 

Các nhà giao dịch tích cực sẽ tham gia quá nhiều giao dịch hoặc ở trong các giao dịch quá lâu và 

giao dịch sẽ chống lại họ. Không cần phải tham lam trong giao dịch vì một cơ hội giao dịch tốt 

khác sẽ đến rất sớm. Đừng cố gắng có một giao dịch lớn sẽ khiến bạn trở nên giàu có. 

3. Quá tự tin 

Một nhà giao dịch quá tự tin có thể giao dịch quá thường xuyên hoặc chấp nhận rủi ro quá nhiều 

với phần thưởng quá ít. Tìm hiểu mức độ thành công của một khuôn mẫu trong quá khứ. Đừng 

linh cảm mà lao vào mà không suy nghĩ hay làm bài tập. 

Hưng phấn là cảm giác bạn không thể làm gì sai. Vì giao dịch là một trò chơi xác suất, các nhà 

giao dịch sẽ trải qua những thời điểm mà họ không thể làm sai nhưng những thời điểm này chỉ là 

tạm thời. Điều nguy hiểm là một nhà giao dịch sẽ chấp nhận một rủi ro quá nhiều và kết thúc 

bằng một khoản lỗ lớn. 

4. Sự tự tin 

Các nhà giao dịch thành công xây dựng rất nhiều sự tự tin bằng cách sử dụng phương pháp của 

họ lặp đi lặp lại cho đến khi họ biết phương pháp của họ thành công như thế nào. 

5. Không có khả năng bóp cò 

Nếu bạn là một nhà giao dịch FX, bạn muốn được trả công cho thời gian và công sức bạn bỏ ra 

để giao dịch. Bạn phải tham gia thị trường để kiếm tiền. Bạn phải nhanh chóng đưa ra quyết định 

nếu không giao dịch sẽ trôi qua hoặc bạn sẽ tham gia giao dịch khi giá đang giảm xuống hoặc gần 

cuối đợt di chuyển. Thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng và dứt khoát. Đừng trì hoãn 

hoặc phân tích quá mức. 

Sẽ luôn có một số nghi ngờ trong tâm trí của bạn. Đó là bản chất của giao dịch. Thực hiện theo kế 

hoạch giao dịch của bạn. Kiểm soát cảm xúc của bạn. Đừng giao dịch với những lý do có sẵn để 

thất bại. Cần có sự chuẩn bị và hiểu biết. Phát triển thói quen giao dịch tốt. Chờ cho đến khi thiết 

lập giao dịch trở nên rõ ràng trước khi hành động. Nếu bạn sử dụng điểm dừng lỗ tinh thần để 

thoát ra, bạn cũng phải hành động như vậy. 



6. Thoát khỏi giao dịch sớm 

Một số nhà giao dịch can thiệp vào một giao dịch tốt ngay khi nó bắt đầu thoái lui một chút. Sau 

đó, giá di chuyển theo hướng họ đã chọn. Điều này rất khó chịu khi các nhà giao dịch thành công 

thì làm khác họ để lợi nhuận của họ chạy đến mục tiêu của họ. Giá zig zags. Sự phục hồi được 

mong đợi. Giá không đi lên hoặc đi thẳng xuống mọi lúc. 

Một số nhà giao dịch sẽ thoát khỏi giao dịch ngay khi họ tăng 5 pips, 10pips, v.v. Họ có thể đã 

kiếm được rất nhiều pips nếu họ cho phép giao dịch đi đến mục tiêu đã chọn. 

Một số nhà giao dịch trong ngày có kinh nghiệm thành công đặt giao dịch với lệnh cắt lỗ và lệnh 

giới hạn để chốt lời ở một mức nhất định và sau đó họ rời khỏi biểu đồ và xem TV hoặc đi dạo để 

giao dịch có cơ hội phát triển mà không bị can thiệp bởi chính họ. 

7. Phán đoán 

Cuối cùng, các nhà giao dịch sẽ phát triển khả năng phán đoán và trực giác tốt từ kinh nghiệm 

của họ. Do đó, đừng bỏ cuộc. Giao dịch của bạn sẽ cải thiện theo thời gian và sự kiên trì. Thời 

gian sử dụng thiết bị và cảm giác tốt sẽ phát triển khả năng của bạn theo thời gian. 

8. Danh sách kiểm tra 

Bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra hoặc kế hoạch giao dịch, bạn sẽ không bỏ qua thiết lập 

hoặc mô hình mà bạn nên chú ý. Danh sách kiểm tra giao dịch của bạn cũng sẽ giúp bạn tự tin 

hơn. 

9. Làm việc tại thủ công của bạn 

Bạn phải thích tìm kiếm các mẫu, khám phá các mẫu và nghiên cứu. Hầu hết các nhà giao dịch 

giỏi đều thích trò chơi cho chính nó. Được trả tiền cho nó là một phần thưởng. Đối với các nhà 

giao dịch thành công, giao dịch rất thú vị và các quy tắc của họ được thực hiện một cách hoàn 

hảo. 

10. Kỷ luật 

Nhà giao dịch phải bóp cò khi một tín hiệu vào lệnh xuất hiện trên biểu đồ và tính toán điểm 

dừng lỗ. Nếu không có tín hiệu, nhà giao dịch không được thực hiện giao dịch. Đừng đi chệch 

khỏi phương pháp luận của bạn khi bạn bắt đầu. Giao dịch phương pháp của bạn nhiều lần để 

khai thác lợi thế. Lặp lại xây dựng kỹ năng của bạn. 

Kỷ luật xác định cam kết của nhà giao dịch trong việc tuân theo các quy tắc giao dịch, xử lý cảm 

xúc và tuân thủ các quy tắc quản lý tiền. Thị trường ngoại hối sẽ trả lương cao cho bạn vì kỷ luật. 

11. Cam kết 

Một nhà giao dịch nên có một niềm đam mê để thành công trong giao dịch và tận hưởng nó. Sẵn 

sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục tiêu của bạn. Cam kết sẽ đảm bảo rằng nhà 



giao dịch có thể vượt qua giai đoạn thua lỗ không thường xuyên và giao dịch có lãi sau đó. Các 

nhà giao dịch thành công là những người có mục tiêu cao, có kỷ luật và tham vọng. 

12. Tập trung 

Cố gắng tránh bị bạn bè và người thân làm gián đoạn nếu. Đừng cố gắng học thêm hệ thống và 

phương pháp vào lệnh khác lúc này, bạn phải bám vào những gì mình đang có và tập trung cao 

độ. Tất cả các nhà giao dịch cảm thấy tự nhiên thôi thúc muốn nhiều hơn nữa, tiếp tục tìm kiếm. 

Họ mất tiền và họ tin rằng họ đã phạm sai lầm. Kiểu suy nghĩ này rất sai lầm. Lướt mạng, đọc 

nhiều sách, nghi ngờ về những gì bạn đang làm, đều là những dấu hiệu rõ ràng mà bạn thiếu rõ 

ràng. 

13. Kiên nhẫn 

Đừng cảm thấy nhàm chán và thực hiện các giao dịch không cần thiết. Hãy chờ đợi thiết lập phù 

hợp. Thiết lập giao dịch. Giao dịch chính xác hơn. 

14. Tính nhất quán 

Giữ giao dịch đơn giản và tuân theo các quy tắc để bạn có thể kiếm tiền một cách nhất quán. Lợi 

nhuận sẽ khác nhau giữa các tuần và vâng, bạn sẽ có một số tuần hoặc tháng thua lỗ. Cố gắng 

đứng ngoài lề, thay vì tham gia thị trường càng nhiều càng tốt. Kiên nhẫn chờ đợi thiết lập, thiết 

lập giao dịch của bạn và bắt đầu đi. Nhất quán là việc kết hợp mọi thuộc tính của giao dịch thành 

công với nhau và thực hiện nó hàng ngày. 

Tóm tắt kết thúc khóa học 

Bây giờ bạn vừa dành vài giờ để đọc qua khóa học giao dịch hành động giá này, bạn đã thấy các 

khái niệm khác nhau mà tôi đưa ra, tôi đã tiết lộ tư duy giao dịch của mình, tất cả sự khôn ngoan 

và kiến thức của tôi, Bạn biết tất cả các công cụ của tôi, tất cả các điểm vào lệnh hành động giá 

của tôi phương pháp, v.v. 

Bạn nên hiểu những điều cơ bản về động lực giá, xu hướng, cách chúng ta tìm ra xu hướng, cách 

chúng ta giao dịch các mô hình giá trong xu hướng, v.v. 

Bất kể bạn thích phương pháp nào, tôi muốn bạn chọn một vài phương pháp và thành thạo chúng. 

Một người mới có thể bắt đầu với các cách tiếp cận theo xu hướng và sử dụng các tín hiệu hành 

động giá để vào lệnh trong ngày hoặc từ biểu đồ ngày. 

Bây giờ bạn đã có thông tin này, bạn sẽ làm gì với nó? Nếu bạn muốn tiếp tục nghiên cứu nó, hãy 

tiếp tục, nếu bạn muốn giao dịch với nó, bạn cần phải lập một kế hoạch giao dịch cùng nhau và 

thực hiện nó. 

Kế hoạch giao dịch của bạn sẽ xoay quanh mức độ rủi ro của bạn cho mỗi giao dịch, phần thưởng 

rủi ro mong muốn của bạn cho mỗi giao dịch và tất nhiên là duy trì kỷ luật để tham gia các thiết 

lập bạn chọn !. Biểu đồ ngày là một nơi tốt để bắt đầu. 



Đương nhiên một số bạn sẽ vẫn còn nhầm lẫn về một số chủ đề, vì vậy hãy đọc lại khóa học và 

xem video và xem biểu đồ của riêng bạn, mọi thứ sẽ kết hợp với nhau nếu bạn chỉ làm theo một 

vài thiết lập mà bạn cũng có thể liên kết ngay lập tức. Cá nhân tôi yêu thích các xu hướng và tôi 

sử dụng tất cả thời gian của mình để tìm các thiết lập theo xu hướng với các điểm vào lệnh 

Fakey, pin bar và inside bar .. Tôi chỉ nắm vững những điều này. 

Có hơn 10 chiến lược mà bạn đã được chỉ ra trong tài liệu này, một số sẽ khiến bạn trở nên giàu 

có nếu bạn nắm vững chúng, một số sẽ khiến bạn trở nên nghèo khó nếu bạn chỉ làm theo một 

phương pháp duy nhất đó. Thành thật mà nói, bạn cần phải tìm một vài, không chỉ 1, mà không 

phải tất cả chúng, hãy sử dụng những cái phù hợp với tính cách của bạn và phù hợp với giới hạn 

thời gian của bạn. 

Bây giờ đã đến lúc lập kế hoạch của bạn, vài trang tiếp theo mô tả những điều cơ bản về kế hoạch 

giao dịch của riêng tôi. 

Tôi sử dụng nến Đóng New York. 

Mỗi ngày khi thức dậy, tôi quét qua các cặp tiền tệ sau đây:  

EUR/USD – Euro vs. the U.S. dollar (Fiber) 

GBP/USD – British pound vs. the U.S. dollar (Sterling, Cable) 

AUD/USD – Australia dollar vs. the U.S. dollar (Aussie) 

NZD/USD – New Zealand dollar vs. the U.S. dollar (kiwi) 

USD/JPY – U.S. dollar vs. the Japanese yen (the Yen) 

USD/CHF – U.S. dollar vs. the Swiss franc (Swissie) 

USD/CAD – U.S. dollar vs. the Canadian dollar (Loonie) 

XAU/USD – Gold 

XAG/USD – Silver 

Tôi xác định bất kỳ tín hiệu hành động giá rõ ràng nào như  inside bar, pin bar hoặc thiết lập 

Fakey. 

Nếu tôi phát hiện ra các mô hình inside bar với xu hướng, tôi sẽ tìm kiếm sự tiếp diễn của giá, 

nhưng nếu nó đi ngược lại với xu hướng trung hạn, tôi nhận thấy một Fakey tiềm năng đang được 

tạo ra, hãy nhớ rằng thiết lập Fakey chưa được xác nhận tại thời điểm này, vì vậy đó là một kích 

hoạt đang chờ xử lý Tôi ghi chú. Sau một pin bar biểu đồ ngày, tôi thường sẽ đợi mức thoái lui 

38-55% của thanh để vào. Nếu thị trường đang có xu hướng, chắc chắn tôi sẽ cố gắng thực hiện 

với pin bar trên biểu đồ ngày ngay lập tức nếu xu hướng đã mạnh và đang di chuyển nhanh. 



Tôi sẽ có hỗ trợ và kháng cự chính được đánh dấu trên biểu đồ của mình, nhưng sau đó tôi sẽ sửa 

đổi những đường này trên biểu đồ nếu mọi thứ đã thay đổi trong một đêm. Một chuyển động trên 

thị trường rõ ràng sẽ thay đổi mức swing hỗ trợ và kháng cự ngắn hạn chính của tôi, vì vậy tôi 

lưu ý các mức đó một cách rõ ràng. 

Tôi lưu ý đến xu hướng ngắn hạn hiện tại trên biểu đồ EMA 8 và 21 ngày cũng như EMA 150 và 

365 giờ. 

Tôi tập hợp tất cả lại với nhau và quyết định cách thiết lập nào tôi thích. Tôi quyết định xem thị 

trường đang ở một đường xu hướng, theo sau các đường trung bình động, hoặc gần hỗ trợ và 

kháng cự ngang ngắn hạn hoặc dài hạn rõ ràng, v.v. 

Nếu trước đó thị trường đi ngang, thì liệu có bất kỳ chuyển động xu hướng rõ ràng nào trong 

ngày phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng/chính qua đêm không? Nếu có, tôi cần ghi 

lại mức đó trên biểu đồ của mình. 

Hầu hết các thiết lập Fakey hoạt động tốt nhất với các thị trường có xu hướng, hoặc ngay bên 

cạnh hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc các điểm thoái lui quan trọng, vì vậy trình kích hoạt chỉ được 

thực hiện nếu tôi có thể giải mã rõ ràng điều này. 

Inside bar biểu đồ ngày được thực hiện nếu chúng hình thành rõ ràng với một xu hướng mạnh 

hiện tại, khi tôi thực hiện với sự phá vỡ inside bar, lý tưởng nhất là tôi muốn inside bar là thanh 

chặt chẽ nhất trong 4 hoặc thậm chí 7 ngày qua. (nr4 và nr 7 ngày). Càng ít kháng cự hoặc hỗ trợ 

gần đó, mô hình thanh bên trong càng có nhiều tiềm năng di chuyển theo hướng có lợi cho chúng 

ta, nếu có một mức gần đó, bạn có thể muốn đợi hỗ trợ hoặc kháng cự phá vỡ trước khi vào thanh 

bên trong. 

Các mô hình inside bar biểu đồ ngày được ghi nhận bất kể vì chúng có thể trở thành thiết lập 

Fakey. 

Nếu có một xu hướng mạnh mẽ trên biểu đồ ngày, với hành động giá có bước đi rõ ràng theo một 

hướng, tôi sẽ tích cực tìm cách tham gia giao dịch theo hướng của xu hướng đó, sử dụng chuyển 

động ngược xu hướng để vào ở mức 8, 21 hoặc Khu vực "giá trị" EMA 50 ngày. Điều này cũng 

áp dụng cho các biểu đồ xu hướng hàng giờ. 

Pin bar hàng ngày với một thanh bên trong sau khi nó hoạt động mạnh mẽ và kích hoạt thường 

được thực hiện mỗi lần nếu xu hướng đồng ý hoặc nếu tín hiệu xảy ra ở hoặc gần mức quan trọng 

rất rõ ràng nằm ngang. 

Giao dịch với biểu đồ H4 và H1 

Tôi sẽ giao dịch các Pin Bar H4 khi thị trường đang có xu hướng rõ ràng ở một phía của đường 

xu hướng hoặc với hướng của đường EMA 150 dốc lên. 

Tôi sẽ giao dịch Pin Bar H4, Fakey H4 hoặc inside bar H4 theo hướng của xu hướng hiện tại rõ 

ràng. 



Khi giao dịch xu hướng EMA 150 giờ và 365 giờ, lý tưởng nhất là chúng ta vào lệnh từ các tín 

hiệu H1 hoặc kết hợp với biểu đồ H4. 

Trên biểu đồ H4 và H1, tôi sẽ tìm kiếm sự phá vỡ giả của mức swing hỗ trợ hoặc kháng cự quan 

trọng (mức cao và mức thấp gần đây) những khu vực này thường có tín hiệu xung quanh chúng. 

Tôi sẽ giao dịch pin bar H4 và inside bar khi thị trường đang có xu hướng rõ ràng ở một phía của 

đường xu hướng hoặc với hướng của đường EMA 150 giờ dốc. (rõ ràng chúng ta kết hợp các 

biểu đồ để đưa ra nhận định). 

Các thanh pinbar lớn H1 hoặc Fakey H1 từ các cụm inside bar hình thành phù hợp với xu hướng 

mạnh mẽ là những tín hiệu rõ ràng! Các mức cao hoặc thấp mới trong một xu hướng là một manh 

mối tốt cho các xu hướng mạnh. 

Bạn có thể muốn sử dụng inside bar hoặc pin bar H1 hoặc H4 để giúp quyết định thời tiết để lấy 

tín hiệu từ biểu đồ hàng ngày. Hãy nhớ rằng, các biểu đồ chúng ta sử dụng hoạt động tốt nhất khi 

chúng đều được căn chỉnh. Các thiết lập pin bar tuyệt vời trên biểu đồ hàng ngày cũng thường 

được xác nhận thông qua các tín hiệu trong ngày, trong cùng ngày hoặc ngày hôm sau. 

Bất kể việc đặt lệnh dừng lỗ và đặt lệnh có lợi nhuận mục tiêu, nếu bạn học cách thành thạo một 

số chiến lược hành động giá và có những điều kiện cơ bản này trên biểu đồ, bạn đang đi đúng 

hướng. 

Lợi thế của bạn là hành động giá, học cách đọc biểu đồ và chú ý đến các mức chính, thanh pin 

bar, inside bar và phá vỡ giả (Fakey). 

Theo thời gian, bạn sẽ phát triển thành một nhà giao dịch giỏi bằng cách áp dụng cách quản lý 

tiền, mức dừng và mức mục tiêu của riêng bạn. Tôi không thể cung cấp cho bạn những mức đó, 

bởi vì thị trường luôn thay đổi. Tôi đã cho bạn những tín hiệu phù hợp với tôi, bây giờ bạn phải 

học cách tìm kiếm chúng và quản lý giao dịch của mình sao cho bạn cảm thấy thoải mái. 

Tôi sẽ nói lại lần nữa, không có hệ thống hoặc phương pháp chính xác để vào và ra. Phần có hệ 

thống duy nhất trong giao dịch của tôi là bản thân kích hoạt điểm vào lệnh hành động giá, khi tôi 

thấy các điều kiện vào lệnh, tôi sẽ tìm vị trí dừng hợp lý và vị trí mục tiêu, và nếu tôi áp dụng 

phần thưởng rủi ro từ 2.5 đến 1 hoặc lớn hơn, lợi nhuận tài khoản của tôi sẽ có xu hướng tự chăm 

sóc bản thân. 

Hãy nhớ rằng, thị trường chỉ có thể di chuyển xyz phần trăm mỗi tuần, vì vậy nếu điểm dừng của 

bạn rộng, mục tiêu lợi nhuận của bạn cũng sẽ rộng hơn và bạn có thể nhìn vào khoảng thời gian 

từ vài ngày đến vài tuần. 

Hãy kiên nhẫn và đừng làm lung tung với thiết lập giao dịch khi nó được bật. 

Nội dung khóa học đang trong quá trình hoàn thiện và bạn sẽ nhận được giá trị gấp 10 lần những 

gì bạn đã bỏ ra. 



Cần có thời gian để tổng hợp nội dung này với nhau và tôi đang học cách giải thích mọi thứ, vì 

vậy hãy kiên nhẫn. 

Chúc may mắn và giao dịch an toàn 

Nial Fuller 

Chờ đã... 

Nếu bạn cảm thấy tài liệu hay hữu ích với 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) đó là động lực to lớn để trong tương lai 

nhiều sách, tài liệu khác đến với bạn và mọi người. Nếu bạn không ủng hộ? không sao cả ^^quan 

trọng chính bạn đã đọc đến đây chỉ điều này thôi chứng tỏ rằng bạn là người ham hiểu biết khát 

khao thành công với tinh thần như vậy người dịch cũng đã cảm thấy tuyệt vời rồi. 

Rất nhiều sách/tài liệu hay mình sẽ post trong năm nay (đảm bảo là bản đầu tiên tại Việt Nam). 

Tài khoản post bài trên traderviet: 85quanghoa. Page 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! 

 

 

 




