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Phần 3 - Làm chủ mô hình nến Nhật

Mô hình nến Nhật là gì?

Chia sẻ

Tìm hiểu về mô hình nến Nhật
Mô hình nến Nhật là một trong những kỹ thuật phân tích lâu đời,
hiệu quả trong giao dịch ngoại hối.
Trên biểu đồ giá, các thông tin về mức giá mua, giá bán, giá
cao, giá thấp, áp lực mua, áp lực bán… đều được tổng hợp,
trình bày trên một cây nến. Mỗi cây nến tương đương với biến
động giá trong một khung giờ giao dịch nhất định.
1724 -1803

Nguồn gốc Mô hình nến

Mô hình Nến Nhật có từ thế kỷ 16, do ông Homma Munehisa áp dụng trong giao
dịch gạo của mình và phát triển nên hệ thống mô hình nến. Sau đó Steve Nison đưa
các mô hình này đến thị trường tài chính phương Tây trong cuốn “Kỹ thuật biểu đồ
hình nến Nhật Bản” năm 1991.

Tại sao Trader cần nắm vững mô hình nến Nhật
Mô hình Nến Nhật rất phổ biến và được giới trader lựa chọn vì tính đơn giản, dễ hiểu
và cung cấp thông tin sâu sắc về thị trường.

Lotforex.vn

Cách đọc nến nhật

Chia sẻ

Màu thân nến
Màu sắc trên thân nến cho biết giá tăng hay giảm
Nếu màu xanh lá hoặc trắng thì giá tăng, nghĩa là áp lực mua vào cao hơn.
Ngược lại, nếu màu đỏ hoặc đen thì giá giảm và áp lực bán ra cao hơn

Phần bóng nến
Phần bóng nến cho biết chênh lệch giá lúc mở cửa và đóng cửa.

Phần bấc nến (bóng nến trên)
Phần bấc nến cho biết sức mạnh của bên mua trong phiên giao dịch.

Phần đuôi nến (bóng nến dưới)
Phần đuôi nến cho biết sức mạnh bên bán trong phiên giao dịch.

Tải phần mềm:
Tập giao dịch miễn phí với tài khoản Demo và áp dụng các mô
hình nến Nhật trên nhiều loại tài sản.
Lotforex.vn

Biểu đồ hình nến so với biểu đồ thanh

Chia sẻ

Biểu đồ nến và biểu đồ thanh là hai kiểu biểu đồ phân tích kỹ thuật phổ biến trong đầu tư
Forex, dùng để nghiên cứu cán cân Cung - Cầu của một tài sản trên thị trường.
Về cơ bản, cả hai biểu đồ đều cung cấp các thông tin giống nhau về mối quan hệ giữa giá mở
cửa và giá đóng cửa, lực mua và lực bán.

Biểu đồ thanh

Biểu đồ nến

Biểu đồ thanh dùng các đường ngang nằm
hai bên phương thẳng đứng để thể hiện
mối quan hệ giữa mở và đóng cửa.

Trong biểu đồ hình nến, mối quan hệ
giữa mở và đóng được mô tả bằng màu
sắc của phần thân nến.

So sánh
Biểu đồ thanh và biểu đồ nến cùng cung cấp các thông tin như nhau, thế nhưng daytrader ưa chuộng dùng biểu đồ nến Nhật hơn, vì màu sắc dễ quan sát hành động giá
đang diễn ra trên thị trường
Biểu đồ thanh thường dùng cho các giao dịch trung hạn, dài hạn hoặc để phân tích các
dữ liệu lịch sử sẽ dễ quan sát hơn.

Lotforex.vn
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Chia sẻ

Nến tăng giá và nến giảm giá
Nến tăng và nến giảm đại diện cho bên mua và bên bán (còn gọi là phe bò và phe gấu)
Nến xanh: nến tăng; nến đỏ: nến giảm.

Mức giá cao trong phiên thể hiện bên mua và mức thấp thể hiện bên bán.
Nếu giá đóng cửa gần với mức cao, thì bên mua đang kiểm soát. Nếu giá đóng cửa
gần với mức thấp, thì bên bán nắm quyền kiểm soát.
Mỗi nến đại diện cho hành động giá (price action) của bên mua và bên bán trong khoảng
thời gian cụ thể.
Các thân nến được tạo ra do biến động giá tăng giảm liên tục. Tuy các biến động giá này
mang tính ngẫu nhiên, đôi khi chúng tạo ra những Mô hình mà trader thường áp dụng
trong phân tích kỹ thuật.
Có rất nhiều Mô hình nến Nhật với độ mạnh yếu khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu các
mô hình nến phổ biến, hiệu quả nhất trong phần tiếp theo

Lưu ýquan trọng khi dùng Mô hình nến Nhật
Mô hình nến Nhật dùng để dự đoán xu hướng, nhưng không đảm bảo chính xác tuyệt đối.
Bạn cần kết hợp với chỉ báo kỹ thuật để xác nhận xu hướng (RSI, Bollinger band, vâng vâng)

Lotforex.vn

Các mô hình nến nhật hiệu quả nhất

Chia sẻ

Mô hình nến nhấn chìm tăng
Mô hình nến nhấn chìm tăng gồm hai nến,
trong đó nến thứ nhất màu đỏ và nến thứ 2
màu xanh có thân nên nuốt chửng toàn bộ
(nhấn chìm) nến trước đó.

Ý nghĩa mô hình
Mô hình nến nhấn chìm tăng là tín hiệu xu hướng tăng hoặc thay đổi xu
hướng.

Nhận dạng mô hình
Xuất hiện ở cuối xu hướng giảm
Nến xanh tăng giá bao trùm toàn bộ thân nến phía trước

Ví dụ cách vào lệnh
Điểm vào lệnh: ngay tại giá mở cửa của nến thứ 3
Điểm dừng lỗ: cách đuôi nến xanh trong mô hình khoảng 2 pip.

Các mô hình nến nhật hiệu quả nhất

Chia sẻ

Mô hình nến Doji
Mô hình nến doji là mô hình nến nhật phổ
biến, dễ nhận biết với phần thân nến cực kỳ
ngắn (nghĩa là giá mở cửa và giá đóng cửa gần
như nhau).

Ý nghĩa mô hình
Mô hình nến cho thấy bên mua và bên bán không phân thắng bại trong
phiên giao dịch, khiến giá mở cửa và giá đóng cửa gần như nhau. Đây là
cảnh báo cho thấy trader nên “dừng lại và suy nghĩ” một chút về bước
tiếp theo.

Nhận dạng mô hình
Nến Doji nhìn gần giống dấu cộng và có 4 hình dạng: hình chữ thập,
hình chữ thập ngược, chữ T ngược hoặc hình dấu cộng.

Ví dụ cách vào lệnh
Mô hình nến Doji cần kết hợp với một số chỉ báo kỹ thuật đảo chiều và động lượng
như ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ, chỉ báo RSI để xác nhận xu hướng lần nữa.

Nến Doji cuối xu hướng giảm, ra tín hiệu
xu hướng đảo chiều
RSI <30 cho thấy quá bán

Các mô hình nến nhật hiệu quả nhất

Chia sẻ

Mô hình nến Harami
Mô hình nến Harami xuất hiện trong cả thị trường
tăng và giảm. Đây là mô hình hai nến đảo chiều.

Ý nghĩa mô hình
Khi mô hình nến harami xuất hiện, nó cho thấy mà thị trường đang mất
dần đi xu hướng hiện tại và có thể sắp đảo chiều

Nhận dạng mô hình
Khi đảo chiều tăng giá (Tăng Hamari), cây nến đầu tiên cần phải là một cây
nến giảm giá mạnh. Tiếp theo là một nến tăng nhỏ.
Khi đảo chiều giảm giá (Giảm Hamari), nến đầu tiên cần phải là nến tăng
mạnh, tiếp theo là nến giảm nhỏ hơn.

Ví dụ cách vào lệnh
Hình nến Harami không nên dùng một mình mà nên xem xét cùng với các chỉ báo
khác để xác nhận mô hình Harami.
Dừng lỗ

Vào lệnh

chốt lời
RSI >70 cho thấy quá mua

Các mô hình nến Nhật hiệu quả khác

Chia sẻ

