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Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

Mô hình Doji chân dài

Mô hình Doji bia mộ

Mô hình Doji trung tính

Các mẫu nến

Mô hình Doji chuồn chuồn

Mô hình Dọi sao buổi sáng

Mô hình Doji sao buổi tối

Mẫu tín hiệu Ba Quạ Đen

Mô hình nến Ba Người lính Trắng

Mô hình nhấn chìm giảm giá

Mô hình nhấn chìm tăng giá

Mô hình mây đen bao phủ

Mô hình nến xuyên thấu

Mô hình búa đảo ngược

Mô hình sao băng

Mô hình quay đầu

Tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ

05

06

04

03

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

NỘI DUNG



Anzo Capital3
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

Một phần mở rộng của ý tưởng các mẫu trong giao dịch là các mẫu hình nến. Vì vậy, trong hướng dẫn Trung gian, 
chúng tôi đã xem xét các mẫu trong hành động giá hoặc xu hướng và sự đảo chiều. Bây giờ, chúng tôi muốn lấy 
một chiếc kính hiển vi và đặt nó lên những xu hướng hoặc sự đảo ngược đó.

Mọi xu hướng hoặc sự đảo chiều sẽ có điểm bắt đầu; một tín hiệu làm nổi bật xu hướng ngắn hạn của tài sản. Tín 
hiệu đó thường là một thanh nến hoặc một loạt các thanh nến. Vì vậy, chúng tôi sẽ điểm qua các mẫu hình nến 
phổ biến nhất mà bạn có thể quan sát để đưa ra dự đoán về nơi giá sẽ đi tiếp theo. Điều quan trọng là chỉ ra rằng 
những mẫu này có xu hướng hoạt động tốt nhất khi được sử dụng trong khung thời gian ngắn hơn. Vì vậy, giao dịch 
trong ngày là tốt nhất cho những tín hiệu này.

Chân nến Nhật Bản

Các mẫu hình nến chính: 

Hãy bắt đầu với hình nến Doji vì nó là một hình nến tạo cơ sở cho các mô hình và bản thân nó là một tín hiệu của 
tâm lý thị trường. Nó thường là một dấu hiệu của sự do dự trên thị trường vì có rất ít khoảng cách giữa giá mở cửa 
và giá đóng cửa khiến cho thanh nến của nó xuất hiện ‘đường chéo’. Có bốn loại chân nến doji:

CÁC MẪU NẾN
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Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

Đây là một mô hình hình nến nhỏ, với giá mở và giá đóng cửa ở giữa mức cao và thấp của hình nến trong khoảng 
thời gian. Phải nói rằng, cũng không có nhiều sự khác biệt giữa giai đoạn cao và thấp. Mức mua và bán ngang nhau 
và xu hướng trước đó sẽ chỉ ra hành động giá trong ngắn hạn.

MẪU DOJI TRUNG LẬP
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Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

Một mô hình nến dài, nhưng giá mở và đóng của tài sản vẫn nằm ở giữa mức cao và thấp của nến trong một 
khoảng thời gian. Đã có nhiều biến động hơn trong mô hình nến này vì có sự khác biệt lớn hơn giữa thời kỳ cao và 
thấp. Một lần nữa xu hướng trước đó cung cấp manh mối về hướng giá trong tương lai.

MẪU DOJI DÀI
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Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

Giá mở và giá đóng cửa bằng nhau ở thời kỳ thấp nhất. Vì vậy, đối với khung thời gian mà mỗi cây nến này đại diện, 
mức thấp của khoảng thời gian đó cho thấy giá mở và đóng cửa ở cùng một mức giá.

MẪU DOJI BIA MỘ
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Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

Tài sản mở và đóng ở thời kỳ cao nhất. Vì vậy, mặc dù có sự chênh lệch lớn về giá cao và thấp trong kỳ, giá đóng cửa 
vẫn quay trở lại giá mở cửa trong kỳ do mức cung và cầu bằng nhau.

Tất cả các mẫu nến này được sử dụng để báo hiệu sự hình thành xu hướng và có thể tạo cơ hội mua vào và bán ra 
cho các nhà giao dịch trong ngày. Nếu nến doji hình thành xung quanh vùng kháng cự, nó có thể báo hiệu điểm 
thoát cho tài sản. Ngược lại, một doji xuất hiện gần các mức hỗ trợ có thể báo hiệu một điểm vào trước một động 
thái tăng giá tiềm năng. 

Bây giờ chúng ta có thể xem xét thêm các ví dụ ứng dụng về sự hình thành nến doji bắt đầu với các mẫu Doji Sao 
Mai và Doji Sao Buổi Tối.

MẪU DOJI CHUỒN CHUỒN
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Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

Mô hình này được xây dựng với ba hình nến và có xu hướng là một tín hiệu TRỞ LẠI. Bạn thường sẽ gặp mô hình 
này sau một đợt bán tháo lớn tài sản ở đáy thị trường. Cây nến đầu tiên trong mô hình có xu hướng là một cây nến 
giảm/ giảm giá lớn có khoảng cách xa giữa giá mở cửa và giá đóng cửa cho thấy sự thống trị từ người bán trong 
suốt thời gian giao dịch. Tiếp theo là nến doji biểu thị sự do dự đối với tài sản và rằng người bán đã mất khả năng 
khống chế và không thể chiếm ưu thế trong thời gian giao dịch. Nến tiếp theo trong mô hình theo sau doji là một 
nến tăng tương tự nhưng có hướng ngược lại, phản ánh nến đầu tiên trong mô hình. Doji trong mô hình này có thể 
được coi là thanh nến ‘đặt phanh’ cho xu hướng giảm hoặc đi xuống. Mô hình này có thể không có nến doji, nhưng 
nó sẽ có một nến nhỏ tương tự như các nến Doji trung tính đã thảo luận trước đó. Xác nhận về sự đảo chiều sẽ 
được thiết lập với khối lượng tăng đột biến trùng với hình nến ‘thứ ba’ tăng giá mạnh. Đây là một tín hiệu MUA.

MẪU DOJI SAO MAI
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Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

Mô hình này cũng là một mô hình đảo chiều. Một lần nữa, mô hình được xây dựng với ba chân nến và đại diện cho 
một hình ảnh phản chiếu với Doji Sao Mai ngoại trừ nó được tìm thấy ở đỉnh thị trường hoặc báo hiệu sự kết thúc 
của một đợt tăng giá. Sự khởi đầu của xu hướng bắt đầu với một cây nến tăng mạnh có thân dài. Nến tiếp theo 
theo sau là nến có thân nhỏ hoặc doji và sau đó là nến thứ ba là nến giảm giá mạnh, lâu dài. Mô hình này hình 
thành sau một thời gian tâm lý tích cực từ thị trường nơi người mua ban đầu chiếm ưu thế trong hành động giá. 
Các động thái tiếp theo thể hiện sự thiếu tin tưởng từ người mua để đẩy giá lên cao hơn, dẫn đến việc người bán 
chiếm lấy quyền lợi. Đối với mô hình Doji sao hôm, các nhà giao dịch nên tìm kiếm sự gia tăng đột biến về khối 
lượng để xác nhận sự đảo ngược xu hướng giảm. Đây là tín hiệu BÁN.

MẪU DOJI SAO HÔM



Anzo Capital10
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

Một tập hợp các mô hình đảo chiều khác là mô hình nến Ba Con quạ Đen và Ba Chú lính Trắng. Vì vậy, chúng ta sẽ 
bắt đầu với tín hiệu Ba Con quạ Đen - một lần nữa, mô hình này thường được tìm thấy ở đỉnh của một xu hướng 
tăng, với cả ba cây nến trong mô hình đều có thân dài và xu hướng giảm. Bản thân các nến có kích thước bằng 
nhau với mỗi giá mở cửa mới của nến tiếp theo thấp hơn giá mở cửa của nến trước đó. Điều này đánh dấu sự bắt 
đầu của xu hướng giảm và có thể được tìm thấy gần các vùng kháng cự khi những người tham gia thị trường dự 
đoán sự đảo ngược xu hướng.

MÔ HÌNH 3 CON QUẠ ĐEN
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Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

Ngược lại, mô hình Ba Người lính Trắng là hình ảnh phản chiếu của mô hình Ba Con quạ Đen, ngoại trừ việc xuất 
hiện trong một xu hướng giảm. Lần này, các nến có thân dài và tăng, với mỗi giá mở cửa cao hơn giá cuối cùng với 
các bấc đại diện cho cùng độ dài. Mỗi thanh nến đẩy giá lên cao hơn khi người mua quay trở lại thị trường theo dấu 
hiệu đảo chiều. Đây là một tín hiệu MUA.

MẪU BA CHÚ LÍNH TRẮNG
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Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

Một ví dụ khác về các mô hình đảo chiều là sự hình thành nến Nhấn chìm. Các mô hình này chứa hai thân nến: 
hình nến thứ nhất là nến tăng thân nhỏ và hình nến thứ hai là nến giảm dài. Nến đầu tiên bị ‘nhấn chìm’ hoặc bị 
che phủ hoàn toàn bởi nến thứ hai. Những loại mô hình này được tìm thấy ở đầu thị trường, nơi những nhà đầu cơ 
bắt đầu mất dần sức hút và người bán tiếp quản.

MÔ HÌNH NHẤM CHÌM GIẢM GIÁ
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Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

Mô hình nhấn chìm tăng giá một lần nữa có hai cây nến trong mô hình của nó, cây đầu tiên là một cây nến giảm giá 
nhỏ và cây nến thứ hai là một cây nến tăng dài. Cây nến thứ hai hoàn toàn chồng lên cây nến đầu tiên. Nó có xu 
hướng xảy ra vào cuối một xu hướng giảm và áp lực mua tích tụ bắt đầu sự đảo chiều. Mô hình này có thể được sử 
dụng như một sự bắt đầu cho tín hiệu Mua.

MÔ HÌNH NHẤN CHÌM TĂNG GIÁ
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Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

Chúng ta sẽ tiếp tục với các mô hình đảo chiều khác dưới dạng Mô hình Mây đen bao phủ và Mô hình nến xuyên 
thấu. Có hai ngọn nến tạo nên thiết lập này. Mô hình Mây đen bao phủ bắt đầu với một nến tăng, sau đó là một 
nến giảm. Nến thứ hai mở ra trên mức đóng của nến đầu tiên. Mô hình này giống như doji trung lập, có thể cho 
thấy sự do dự trên thị trường. Nói chung khi giao dịch, nếu cây nến tiếp theo sau khi hình thành này giảm, đây có 
thể là thời điểm tốt để thoát khỏi giao dịch Mua trong tài sản/ giả định giao dịch Bán.

MÔ HÌNH MÂY ĐEN BAO PHỦ
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Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

Mô hình nến xuyên suốt bắt đầu với một thân nến giảm giá theo sau là một thân nến tăng giá; nến tăng sẽ mở ra 
bên dưới mức đóng của nến đầu tiên và đóng cửa trên phần giữa của nến đầu tiên. Các nhà giao dịch sẽ chú ý đến 
cây nến tiếp theo có biến động lớn hay không trước khi xác nhận mô hình này như một điểm vào lệnh.

MÔ HÌNH NẾN XUYÊN 
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Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

Hãy đến với một số hình nến cung cấp tín hiệu cho các điều kiện thị trường nhất định và có xu hướng hình thành 
các mô hình nhất định. Chúng ta bắt đầu với mô hình nến Búa - có thể biểu thị điều kiện giảm giá hoặc tăng giá.

Các mô hình đặc trưng của nến búa là: Mô hình Búa ngược và mô hình Ngôi sao băng. Chúng có đặc điểm là ‘búa 
đảo ngược’, ngược lại với búa là tín hiệu trong mô hình này. Trong mô hình Búa đảo ngược, giá mở, đóng cửa và 
giá thấp nằm ở điểm thấp nhất của mô hình. Nguyên nhân là do lãi mua tăng đột biến sau khi bán tháo tài sản, tuy 
nhiên, người mua không thể ép giá cao hơn trong thời gian này. Điều này dẫn đến việc tăng giá đóng cửa gần giá 
mở cửa. Tín hiệu này có thể xảy ra gần đáy thị trường.

MÔ HÌNH BÚA NGƯỢC
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Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

Mô hình Ngôi sao băng cũng có hình chiếc búa đảo ngược. Nó được đặt tên là ‘sao băng’ vì nó bắt chước vẻ ngoài 
của một ngôi sao băng. Một lần nữa, giá mở, đóng cửa và giá thấp gần mức thấp nhất của thanh nến. Phần bấc 
phía trên lớn hơn cho thấy người mua đang chịu áp lực đáng kể, tuy nhiên, người bán đã thắng trong cuộc tranh 
chấp và giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa. Nếu điều này được tìm thấy ở trên cùng của thị trường hoặc gần vùng 
kháng cự thì nó phản ánh một sự đảo chiều tiềm năng. Hãy đảm bảo bạn có sử dụng các chỉ báo khác (đã đề cập 
trong các phần kiến thức trước) để xác nhận hướng giá. Nó cũng có thể được sử dụng như một chiến lược rút lui 
cho người mua tài sản.

MÔ HÌNH SAO BĂNG
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Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

Mô hình Con Xoay báo hiệu một sự đảo chiều và tín hiệu chính lại là một hình nến trông giống như một con xoay 
đồ chơi - vì vậy nó mới có tên là mô hình Con Xoay! Nó có thể được nhìn thấy ở đầu hoặc cuối của một xu hướng và 
có xu hướng chỉ ra sự thay đổi trong tâm lý giao dịch. Nó làm nổi bật sự do dự tương đối từ những người tham gia 
thị trường vì thân nến nhỏ cho thấy sự khác biệt nhỏ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Tuy nhiên, các bóng lớn trên 
và dưới làm nổi bật sự giằng co giữa người mua và người bán. Do đó, sự do dự tương đối nên là một lời cảnh báo 
cho các nhà giao dịch và nên đợi sự đóng cửa của cây nến tiếp theo trước khi vào một giao dịch mới.

MÔ HÌNH NẾN CON XOAY
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Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ hoặc 
một phần vốn đầu tư của mình.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI ĐẦY ĐỦ

Anzocapital.com là một phần của Anzo Capital, một công ty có vốn hóa tốt được quản lý bởi Ủy 
ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (IFSC), giấy phép số: 000331/172.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch đòn bẩy trong các hợp đồng ngoại tệ hoặc các sản phẩm ngoại hối có 
ký quỹ khác mang lại mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Chúng tôi 
khuyên bạn nên cân nhắc cẩn thận xem giao dịch có phù hợp với bạn hay không, tùy theo hoàn 
cảnh cá nhân của bạn. Bạn có thể mất nhiều hơn những gì bạn đầu tư. Thông tin trên trang web 
này là thông tin chung. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập và đảm 
bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan trước khi giao dịch. Giao dịch thông qua nền tảng trực 
tuyến có thêm rủi ro. Vui lòng tham khảo Tiết lộ rủi ro đầy đủ của Anzo Capital.

 

https://anzocapital.com/vn/support/legal-documents

