
Bài học 1

Hỗ trợ

&

Kháng cự



Hỗ trợ là gì?

Định nghĩa:

Là một mức giá (hoặc vùng giá) 

nhất định khi giá giảm đến đó sẽ

ngừng giảm hoặc thậm chíquay 

đầu tăng trở lại.



Phương pháp xác định Hỗ trợ

1. Dựa vào mẫu hình nến

Đặc điểm: Bóng nến dưới dài

Cho thấy có nhiều lệnh mua vào ở mức giá

này, khiến cho giá tăng lên chống lại đà giảm

nên có thể xem là giá hỗ trợ.

XAUUSD khung M30



Phương pháp xác định Hỗ trợ

XAUUSD khung M30

2. Sau khi giá phá vỡ vùng tích lũy

Sau khi giá bứt phá ra khỏi vùng tích lũy thường sẽ hình

thành một xu hướng tăng (giảm) trong ngắn hạn. Sau

đó, giá sẽ thử nhiều lần phá vỡ đường kháng cự (hỗ trợ) 

của vùng tích lũy đó.

Do đó, điểm giá bứt phá có thể xem là giá hỗ trợ (kháng

cự) mới.

Điểm phá vỡ



Phương pháp xác định Hỗ trợ

Đường MA60 đóng vai trò đường hỗ trợ

3. Đường trung bình động MA60

Trong một xu hướng tăng thường sẽ xuất hiện một vài nhịp điều

chỉnh giảm để kiểm tra độ mạnh của đường trung bình động phía

dưới. Sau đó giá sẽ dừng sự điều chỉnh và tiếp tục xu hướng

tăng.

Do đó, đường MA60 có thể xem là đường hỗ trợ động.



Phương pháp xác định Hỗ trợ

Đường xu hướng tăng

trong ngắn hạn

4. Đường xu hướng tăng

Trong xu hướng tăng, chúng ta có thể nối các

đáy lại với nhau để tạo thành một đường thẳng

có hướng từ dưới lên trên. Đường thẳng này

được gọi là đường xu hướng tăng. Khi giá chạm

đến đường xu hướng tăng thìgiá thường sẽ bật

lên lại.

Do đó, đường xu hướng tăng có thể xem là

đường hỗ trợ.



Kháng cự là gì?

Định nghĩa:

Là một mức giá (hoặc vùng giá) 

nhất định khi giá tăng đến đó sẽ

ngừng tăng hoặc thậm chíquay 

đầu giảm trở lại.



Phương pháp xác định Kháng cự

Bóng nến trên dài + Nến nhấn chìm giảm

1. Dựa vào mẫu hình nến

Đặc điểm: Bóng nến trên dài

Cho thấy có nhiều lệnh bán ra ở mức giá này, khiến cho giá giảm xuống

chống lại đà tăng nên có thể xem là giá kháng cự.

XAUUSD khung M30



Điểm phá vỡ

XAUUSD khung M30

2. Sau khi giá phá vỡ vùng tích lũy

Sau khi giá bứt phá ra khỏi vùng tích lũy thường sẽ hình thành một

xu hướng tăng (giảm) trong ngắn hạn. Sau đó, giá sẽ thử nhiều lần

phá vỡ đường kháng cự (hỗ trợ) của vùng tích lũy đó.

Do đó, điểm giá bứt phá có thể xem là giá hỗ trợ (kháng cự) mới.

Phương pháp xác định Kháng cự



Methods of seeking Resistance

Thất bại trong việc phá vỡ

đường MA60, giá ngừng tăng và

quay đầu giảm

3. Đường trung bình động MA60

Trong một xu hướng giảm thường sẽ xuất hiện một vài nhịp

điều chỉnh tăng để kiểm tra áp lực của đường trung bình

động phía trên. Sau đó giá sẽ dừng sự điều chỉnh và tiếp tục

xu hướng giảm.

Do đó, đường MA60 có thể xem là đường kháng cự động.

Phương pháp xác định Kháng cự



Methods of seeking Resistance

Các nhịp điều chỉnh tăng thất bại trong việc phá

vỡ khỏi đường xu hướng, giá ngừng tăng và

quay đầu giảm

4. Đường xu hướng giảm

Trong xu hướng giảm, chúng ta có thể nối các đỉnh lại với nhau

để tạo thành một đường thẳng dốc từ trên xuống dưới. Đường

thẳng này được gọi là đường xu hướng giảm. Khi giá chạm đến

đường xu hướng giảm thìgiá thường sẽ bật ngược trở lại.

Do đó, đường xu hướng giảm có thể xem là đường kháng cự.

Phương pháp xác định Kháng cự



Sự chuyển đổi giữa Hỗ trợ & Kháng cự

※ Kháng cự trở thành Hỗ trợ

Sau khi đường kháng cự bị phá vỡ (giá tăng vượt

qua đường kháng cự), đôi khi đường kháng cự

cũ sẽ bị kiểm tra lại.

Nếu sau nhiều lần kiểm tra lại giá vẫn không thể

giảm phá vỡ đường kháng cự cũ thìnghĩa là

đường kháng cự cũ đã chuyển đổi thành đường

hỗ trợ mới.



※ Hỗ trợ trở thành Kháng cự

Sau khi đường hỗ trợ bị phá vỡ (giá giảm vượt

qua đường hỗ trợ), đôi khi đường hỗ trợ cũ sẽ bị

kiểm tra lại.

Nếu sau nhiều lần kiểm tra lại giá vẫn không thể

tăng vượt qua đường hỗ trợ cũ thìnghĩa là đường

hỗ trợ cũ đã chuyển đổi thành đường kháng cự

mới.

Sự chuyển đổi giữa Hỗ trợ & Kháng cự



Á p dụng Hỗ trợ & Kháng cự vào giao dịch

1. Lệnh mua nên đặt chốt lời gần kháng cự và lệnh bán nên

đặt chốt lời gần hỗ trợ

2. Để tăng tỷ lệ thắng của lệnh giao dịch, nên mở lệnh mua

ở gần hỗ trợ và mở lệnh bán ở gần kháng cự

3. Trong một xu hướng đi ngang, khoảng cách giữa đường

hỗ trợ và đường kháng cự không nên lấy quá gần, 8-10 

USD là khoảng cách lý tưởng



Bài học 2

Hãy ngưng

Mua cao

& 

Bán thấp
(Minh hoạ bằng sản phẩm vàng)



Mở đầu

Thị trường vàng rất nhạy cảm với thông tin thị trường và giá thường phản ứng

trong khoảng thời gian rất ngắn.

Những nhà giao dịch có ý định giao dịch theo xu hướng thị trường thường bị

cuốn vào cuộc chiến giữa phe bò và phe gấu.

Những trang tiếp theo sẽ cung cấp một phương pháp đơn giản để giúp người

đọc có thể phán đoán xu hướng giá vàng tốt hơn.



Bước 1 – Quan sát xu hướng

Đầu tiên, nhà giao dịch cần quan sát biểu đồ vàng khung ngày để xác định xem xu

hướng hiện tại là tăng hay giảm. Trong hình biểu đồ dưới đây, giá vàng khung ngày

biến động giảm ngụ ý vàng có thể sẽ chịu nhiều áp lực trong thời gian tới.



Xác định mô hình nến xuất hiện trong biểu đồ khung 1H để ước tính phạm vi có thể xảy ra của các biến 

động thị trường trong ngắn hạn.

Đường chấm màu đen ở biểu đồ bên dưới vẽ theo các cây nến cho thấy đang hình thấy mô hình hai đáy

(hình chữ W). Đường chấm màu xanh mô tả đường kháng cự và đường hỗ trợ của mô hình hai đáy.

Bước 2 – Xác định mô hình nến



Tại thời điểm này, nhà giao dịch có thể mở lệnh mua (vìgiá đang gần đường hỗ trợ ngắn hạn 1835) và

thực hiện chốt lời khi giá tăng đến gần đường kháng cự ngắn hạn 1850.

Theo như khung ngày, xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế nên khi giá vàng tăng đến gần đường kháng

cự, nhà giao dịch có thể mở lệnh bán và thực hiện chốt lời khi giá giảm đến gần đường hỗ trợ.

Bước 3 – Hoạch định chiến lược giao dịch



Chức năng chính của nến Nhật chính là ghi lại những thay đổi của giá trong một khoảng 

thời gian cụ thể. Việc quan sát mối tương quan giữa các cây nến rất hữu ích để hiểu 

được xu hướng chung và điểm đổi chiều của giá vàng trong một khoảng thời gian cụ thể.

Do đó việc đọc hiểu mô hình nến là kỹ năng quan trọng trong giao dịch vàng. Tuy nhiên, 

một số nhà giao dịch sẽ chỉ diễn giải 2-3 cây nến dẫn đến việc dự đoán xu hướng tiếp

theo một cách vội vàng và không chính xác. Vìvậy, nhà giao dịch cần đặc biệt chú ý kết

hợp mô hình nến, đường kháng cự và đường hỗ trợ.

Nếu bạn thường xuyên thực hành vẽ, bạn sẽ có thể đạt được cải thiện đáng kể trong việc

xác định mức hỗ trợ và kháng cự và tránh được tình trạng mua vào khi giá cao và bán ra 

khi giá thấp.

Phần kết & Nhắc nhở



Bài học 3

Bắt đầu

Với

Các chỉ báo kỹ thuật thông dụng



Định nghĩa của Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật đề cập đến các phương pháp lấy hành vi thị trường làm đối tượng

nghiên cứu, phán đoán xu hướng thị trường và theo dõi những thay đổi theo chu kỳ của

xu hướng để đưa ra quyết định giao dịch chứng khoán và tất cả các công cụ tài chính

phái sinh.

Phân tích kỹ thuật là một “Lý thuyết đầu tư chứng khoán” được tạo ra cách đây hơn 100

năm. Đó là một số “mô hình" về sự biến động của thị trường chứng khoán được các nhà

đầu tư thông thái đúc kết dần dần sau quá trình quan sát lâu dài sự thay đổi của giá cổ

phiếu và tích lũy kinh nghiệm.



Ưu điểm của Phân tích kỹ thuật

1. Hỗ trợ đưa ra đánh giá một cách khách quan:

Phân tích các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp nhà đầu tư sử dụng dữ liệu để đánh 

giá khách quan hơn về tình hình hiện tại, tham gia và thoát khỏi thị trường có kỷ

luật theo tín hiệu của các chỉ báo kỹ thuật và thậm chí có thể cải thiện hiệu suất

của mình sau nhiều lần giao dịch. Ngoài ra có thể ngăn chặn sự chủ quan quá 

mức trong mỗi quyết định giao dịch.

2. Hỗ trợ xác định điểm vào và thoát lệnh:
Sau khi nghiên cứu và phán đoán các nhịp lên xuống của giá, bạn có thể ước 

tính vị trí mà giá trong tương lai có thể hình thành từ xu hướng giá hiện tại, có 

thể sử dụng để tham khảo làm điểm vào và thoát lệnh khi giao dịch lệnh mua

và lệnh bán.



Nhược điểm của Phân tích kỹ thuật

1. Không chính xác 100%:
Phương pháp phân tích kỹ thuật chỉ nắm được “phần nào” xu hướng giá cổ phiếu. Ngay 

cả khi nó hoàn toàn phù hợp với lý thuyết phân tích kỹ thuật, vẫn sẽ có sai sót. Đây là 

một vấn đề xác suất. Mặc dù nó nằm ở bên có cơ hội chiến thắng cao hơn, nhưng không 

có nghĩa là nó sẽ chắc chắn diễn ra. Trên thực tế, tất cả các phương pháp đều không 

chính xác 100%.

2. Dự đoán từ PTKT sẽ bị vô hiệu khi các sự kiện bất ngờ xảy ra:
Phân tích kỹ thuật dựa trên một giả định - "Xu hướng trong quá khứ sẽ lặp đi lặp lại",

nhưng nếu thị trường đột ngột giảm do sự cố không thể tránh khỏi, chẳng hạn như thiên

tai bất ngờ (động đất, bão hoặc sóng thần), biến cố chính trị bất ngờ (chiến tranh, căng

thẳng địa chính trị, v.v.), hoặc các sự kiện lớn khác, phân tích kỹ thuật có thể sẽ trở nên

vô hiệu.



Stochastic Oscillator (KD)

Phương pháp sử dụng

1. Xác định tình trạng quá mua và quá bán: 

Đường K > 80 & Đường D > 70 thường được xem là tình trạng quá mua; 

Đường K < 20 & Đường D < 30 thường được xem là tình trạng quá bán.

2. Tín hiệu mua và bán dựa trên sự giao cắt của đường K và đường D:

Nếu đường K < 20-30 cắt lên đường D, là tín hiệu Mua;

Nếu đường K > 70-80 cắt xuống đường D, là tín hiệu Bán.



Stochastic Oscillator (KD)

Giao cắt tử thần gần

KD80, giá giảm
Giao cắt vàng dưới

KD20, giá tăng



Ưu và nhược điểm của KD

★ Ưu điểm: 

Chỉ báo KD khá nhạy, các tín hiệu giao dịch xuất hiện thường xuyên hơn và phù hợp 

với các giao dịch ngắn hạn

★ Nhược điểm:

1. Có thể cung cấp tín hiệu giả do độ nhạy của chỉ báo KD, nhất là khi cài đặt bị sai.

2. Thụ động: Trong một xu hướng tăng dài hạn, KD thường dao động ở mức cao 

của vùng quá mua, nghĩa là khi giá đạt đến vùng quá mua thìgiá có thể mở rộng 

xu hướng tăng hơn nữa. Do đó, trong một thị trường tăng vọt hoặc một thị trường 

giảm mạnh, KD thường bị động và không chính xác.



Stochastic Oscillator(KD)

Giá tiếp tục tăng nhưng

KD trở nên bị động
KD phân kỳ

Nếu sự phân kỳ xuất hiện, có thể báo

hiệu một bước ngoặt lớn sẽ sớm xảy

ra.



Trung bình động hội tụ & phân kỳ (MACD)

Cách thức đo lường

1. Đường DIF & đường DEA ở trên/dưới trục 0

 Hai đường tạo thành giao cắt vàng hoặc giao cắt tử thần

2. Các cột của MACD (còn gọi là histogram) có giá trị dương hoặc âm

Nhược điểm:

MACD là một chỉ báo trễ và do đó được sử dụng để xác nhận động lượng hơn là dự 

đoán xu hướng. Khả năng sinh lời là không hiệu quả khi giá đi vào vùng tích lũy, và khó

dự đoán đỉnh và đáy của vùng tích lũy.



Ứng dụng của MACD

DIF & DEA trên trục 0, lực

mua mạnh

DIF & DEA giao cắt tử thần, 

khả năng cao sẽ giảm



DIF & DEA dưới trục 0, lực

bán mạnh

DIF & DEA giao cắt vàng, 

khả năng cao sẽ tăng

Ứng dụng của MACD



Histogram của MACD vẫn

duy trìgiá trị dương, đà

tăng vẫn tiếp tục

Ứng dụng của MACD
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Còn tiếp…


