
QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU 

1. Lọc cổ phiếu bằng chỉ báo và robot 

2. Sau khi lọc xong thì: 

• Phân tích dài hạn: Monthly

- Nếu uptrend thì vẽ Fibo Extention hoặc Retracement kiểm tra mô hình tăng giá đã hoàn thành hay chưa ?

- Nếu Downtrend thì vẽ Fibo Extention hoặc Retracement kiểm tra mô hình giảm giá đã hoàn thành hay chưa?

- Tìm cản MA50 – 100 – 200 

- Vẽ kênh giá dài hạn

• Phân tích trung hạn : Weekly 

- Nếu Uptrend: vẽ Fibo Extention kiểm tra điểm cản trung hạn (nếu có)

- Tìm cản MA50 – 100 – 200

- Vẽ kênh giá trung hạn (nếu có) 



QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU 

• Phân tích ngắn hạn ( daily): 

- Thỏa điều kiện mua daily: volume – giá – kênh giá .. 

- Vẽ Fibonancci Extention hoặc Retracement ngắn hạn( dung cho trade ngắn hạn) 

- Tìm cản MA50 – 100 – 200 ( Daily) ( nếu có) 

- Xác định điểm mua thích hợp dựa vào hệ thống trade của mình

- **** Nếu không tuân thủ việc chọn điểm mua thì mức cắt lỗ sẽ lớn hơn rất nhiều trong trường hợp giá ko đi như dự tính

- Ghi chú: 

• Khuyến khích tham gia mua cp khi cp đó thoát cản MA trung dài hạn và chỉ đánh CP đang trong uptrend 

• Sau khi xác định mục tiêu giá dài hạn bằng Fibo Extention thì kiểm tra giá đang ở khu vực Fibo nào. Nếu giá vẫn đang nằm
dưới Fibo 100% thì chỉnh là múc

• Không khuyến khích mua vào nắm dài khi giá trên Fibo 100% hoặc mua ngay các mức cản Fibo quan trọng 100% và 61.8% 

• Trong trường hợp mua cp khi giá daily chưa phá cản MA trung dài hạn thì điểm chốt lời tạm thời là tại các đường MA 100 –
200 ( Daily hoặc Weekly ) 


