
Phân tích kỹ thuật : Hỗ trợ và

kháng cự

I. Hỗ trợ và kháng cự là gì ?

Hỗ trợ (Suppport): vùng giá mà tại đó nhu cầu mua được xem là

đủ mạnh để giữ giá không bị giảm sâu hơn nữa.

Khi giá giảm đến vùng hỗ trợ thì nhu cầu mua của nhà đầu tư sẽ tăng

mạnh và nhu cầu bán sẽ giảm đi, ngăn giá không giảm dưới vùng này

và giá có xu hướng bật lên lại khi chạm đến mức hỗ trợ.

Kháng cự (Resistance): là vùng giá mà tại đó nhu cầu bán được

xem là đủ mạnh để kìm giá lại, làm giá không thể tăng thêm được nữa

Khi giá tăng chạm đến vùng kháng cự thì giá sẽ có xu hướng quay

đầu và đi xuống, tại thời điểm đó nhu cầu bán của nhà đầu tư tăng

mạnh và nhu cầu mua giảm.

Lưu ý: Hỗ trợ, kháng cự là một vùng giá, không phải chỉ là một điểm

giá như nhiều người vẫn hiểu lầm.

Vẽ hỗ trợ và kháng cự

Nhiều khi bạn sẽ thấy hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ, nhưng sau đó
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bạn thấy rằng nó chỉ đang “thử lại” (retest) vùng hỗ trợ hoặc kháng cự

đó mà thôi. Với mô hình nến việc “thử” này sẽ được thể hiện qua

những bóng nến

 

Hãy xem cách mà bóng nến thử lại vùng hỗ trợ 1.4700. Vào thời điểm

đó, dường như thị trường đã muốn “phá vỡ” hỗ trợ, nhưng sau đó

chúng ta mới thấy được là thị trường chỉ muốn “thử lại” vùng này mà

thôi

Vậy sao chúng ta có thể biết chắc là hỗ trợ và kháng cự đã bị phá vỡ?

Không có câu trả lời nào chắc chắn cho câu hỏi trên. Một số người

cho rằng hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ khi thị trường có thể đóng cửa

phiên giao dịch vượt qua mức này. Tuy nhiên bạn có thể thấy trường

hợp này không phải lúc nào cũng đúng

Xem ví dụ dưới đây và xem điều gì xảy ra sau khi giá đã đóng cửa

dưới vùng hỗ trợ 1.4700



 

Trong ví dụ này, giá đã đóng cửa phí dưới vùng hỗ trợ 1.4700 nhưng

nhanh chóng tăng điểm vượt lên trở lại. Nếu bạn tin tưởng vào sự

phá vỡ này và đặt lệnh bán cặp tiền này, bạn sẽ bị thua lỗ

Nhìn vào biểu đồ bên trên, bạn sẽ kết luận lại là vùng hỗ trợ này

không thực sự đã bị phá vỡ, nó vẫn còn tác dụng hỗ trợ và bây giờ có

thể còn mạnh hơn

Để giúp bạn lọc nhưng dấu hiệu phá vỡ sai, bạn cần nghĩ mức hỗ trợ

và kháng cự là một “vùng” hơn là một con số chính xác

Một cách có thể giúp bạn xác định vùng này lại đặt hỗ trợ và kháng cự

trên biểu đồ đường (line chart) hơn là trên biểu đồ nến (candlestick

chart). Nguyên nhân là line chart chỉ cho bạn thấy mức giá đóng cửa

trong khi candlestick chart thì còn có giá cao nhất và thấp nhất.

Những vùng giá cao nhất thấp nhất này có thể là tín hiệu sai bởi vì có

đôi khi đó là 1 đợt “co giật” của thị trường.

Nhìn vào biểu đồ đường (line chart) bên dưới, bạn sẽ đặt được các

vùng hỗ trợ và kháng cự ở những vùng mà giá thể hiện nhiều đỉnh

hoặc đáy



 

Những vấn đề thú vị khác về hỗ trợ và kháng cự:

· Khi giá phá vỡ kháng cự thì kháng cự đó có thể biến thành hỗ trợ

· Giá càng “thử” vùng kháng cự hoặc hỗ trợ nhiều mà không phá vỡ

vùng đó thì vùng kháng cự hoặc hỗ trợ đó càng mạnh hơn

· Khi một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ thì sức mạnh của biến

động tiếp theo của giá sẽ phụ thuộc sự mạnh mẽ của giá trong việc

phá vỡ hỗ trợ và kháng cự



II. Quy luật xác định hỗ trợ và kháng cự

1. Đáy cũ và đỉnh cũ trước đó

Đáy và đỉnh trước đó là mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm ẩn .
Khi giá giảm , phản ứng bình thường của con người không phải là
bán mà là giữ . Do đó , khi giá về đỉnh cũ , những người mua ở mức
giá đó có động lực để bán , do đó họ bắt đầu thanh lý . Ngoài ra ,
những người mua ở mức giá thấp hơn có khuynh hướng thu lợi
nhuận ở đỉnh cũ , vì đó là mặt bằng quen thuộc . Bất kỳ mức giá nào
trên đỉnh cũ đều đắt với người mua tiềm năng ; do đó , người mua
không nhiệt tình mua và bắt đầu rút khỏi thị trường .



Khi giá tăng và sau đó giảm về đáy trước đó , giá đã hấp dẫn người
mua tiềm năng . Vì họ đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên , do đó họ thấy biết ơn
khi có cơ hội khác . Họ bắt đầu mua vào . Cũng vì lý do này mà người
bán không muốn tham gia vào thị trường khi giá chạm đáy trước đó .

2. Đường xu hướng và đường trung bình động (MA)

Đường xu hướng là yếu tố cơ bản nhất của PTKT. Đường xu

hướng tăng nối 2 điểm ĐÁY từ thấp lên cao, còn đường xu

hướng giảm nối 2 điểm ĐỈNH từ cao xuống thấp.

Ngoài ra, có thể nối các đỉnh trong xu hướng tăng và các đáy

trong xu hướng giảm.

Đường xu hướng là vùng có thể tạo lực hỗ trợ và kháng cự.

Độ dốc của đường xu hướng càng tăng, thì độ tin cậy của mức hỗ trợ
hoặc kháng cự càng giảm. Độ dốc của đường xu hướng là kết quả
của mức tăng (hoặc giảm) mạnh trong một khoảng thời gian ngắn.
Góc của đường xu hướng được tạo ra từ một biến động mạnh như
vậy không tạo nên một mức chống đỡ hoặc kháng cự có ý nghĩa.
Lưu ý : Khi một đường xu hướng và đường trung bình động đi chuyển
trùng nhau ; chúng tăng gấp đôi sức mạnh của vùng hỗ trợ hoặc
kháng cự

3. Tỷ lệ Fibonacci
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Người giao dịch sử dụng các mức của fibonacci hồi lại như là các
vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng . Vì khá nhiều người giao dịch sử
dụng công cụ này để đặt lệnh mua , bán nên chính tự thân nó cũng
biến thành hỗ trợ - kháng cự .
3 vùng fibonacci quan trọng : 38.2% ; 50% ; 61,8%

4 .Vùng số tròn – round number

Khi trading các cặp tiền thì các vùng có số đuôi tròn

100 pips (ví dụ 1.3200, 198.00, 1.6400…) thường

được xem là các vùng tâm lý và có thể tạo ra hỗ trợ hoặc

kháng cự với giá.



 

5.Vùng giá nhảy gap

Nếu có nghiên cứu về Gap (khoảng trống hay khoảng nhảy giá),

bạn sẽ biết nó có thể đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự. Mặc dù

tìm gap trong forex rất khó do thị trường chạy liên tục không

ngừng nghỉ, tuy nhiên, vẫn có gap xảy ra. Có câu nói là “Gap



must be filled” (Gap sẽ được điền đầy) chỉ ra rằng giá thường

về retest vùng gap trước khi đi tiếp.

 

III . Một số quy tắc để xác định sức mạnh vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm
năng

1. Khối lượng giao dịch trong một khu vực cụ thể - phạm vi hoạt
động càng lớn thì khu vực đó càng có ý nghĩa .



2.Tốc độ và mức độ di chuyển giá trước đó .
3. Khoảng thời gian trôi qua kể từ khi giá chạm vào vùng hỗ trợ hoặc
kháng cự
Thời gian ngắn sẽ hiệu quả hơn thời gian dài
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