
 

 

  



 

 

Giới thiệu:  

Supply – Demand (hay Cung – Cầu) là một phương pháp giao dịch rất nổi tiếng trong giới 

phân tích kỹ thuật. Lượng bài viết về chủ đề này trên Traderviet là khá nhiều, tuy nhiên còn 

rời rạc khiến anh em trader mới khó tìm kiếm và nghiên cứu.  

Do vậy, mình sẽ làm một tuyển tập ebook nhỏ về phương pháp này để giúp anh em dễ dàng 

tiếp cận kiến thức nhằm tiện việc nghiên cứu sâu hơn sau này. Mình dự kiến sẽ tổng hợp 

thành 3 tập ngắn với nội dung chính gồm:  

Tập 1: Những vấn đề cơ bản về Supply – Demand  

Tập 2: Hành động giá và Supply – Demand  

Tập 3: Dấu hiệu cảnh báo vùng Supply – Demand thất bại  

Các bài viết này được dịch từ trang Forexmentoronline.com – một trang với rất nhiều bài 

chất lượng – qua phần Việt hóa của Khánh Trình.  

Hy vọng sẽ đáp ứng phần nào yêu cầu nghiên cứu về Supply – Demand của anh em!  
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Cơ bản về vùng supply demand  

Vùng supply demand là gì? 

 

Giao dịch với vùng supply demand là phương pháp trading dựa trên ý tưởng đi tìm điểm mà tại 

đó thị trường sẽ giảm giá hay tăng giá cực mạnh, và các vùng này sẽ được đánh dấu là vùng 

supply demand. Vùng supply là vùng tại đó giá giảm điểm cực mạnh. Ngược lại, vùng demand là 

vùng tại đó giá tăng điểm cực mạnh. 

 

Trong khoảng nhiều năm gần đây, phương pháp giao dịch với vùng supply demand đã trở nên 

phổ biến với các trader. Ý tưởng đằng sau khái niệm giao dịch với vùng supply demand được 

nhiều trader biết đến là khi các thể chế tài chính lớn như bank, hedge fund không thể thanh khoản 

lệnh giao dịch của họ, vì thế họ đặt các lệnh pending order (lệnh chờ) ở các vùng giá mà họ mong 

muốn để đợi thị trường quay lại vùng supply demand. Hoặc có trader hiểu đơn giản hơn là khi 

các big boy vào lệnh khối lượng cực lớn khiến cho giá chạy... Vấn đề của cả 2 cách nghĩ nói trên 

không những không đúng mà còn gây ra nhiều suy nghĩ sai lầm như chỉ cần có nhiều tiền để đổ 

vào thị trường là chắc thắng... hay các lệnh chờ có thể khiến thị trường di chuyển. 

 

 

Sự thật là thị trường di chuyển khi nó thiếu thanh khoản và các lệnh chờ (cụ thể là buy limit và 

sell limit) không khiến cho thị trường di chuyển, chỉ có market order (buy order và sell order) 

mới làm được điều đó. 

 

Để có thể hiểu lý do vì sao chúng ta sẽ đi tới khái niệm về thanh khoản trên thị trường. 
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Thanh khoản thị trường là gì? 

 

Thanh khoản thị trường là khả năng mua hay bán một sản phẩm nào đó mà không gây ra sự thay 

đổi lớn về giá. Bất kể khi nào bạn thấy thị trường di chuyển mạnh đó là vì thiếu thanh khoản trên 

thị trường, không chỉ bởi vì có nhiều người mua tham gia thị trường hơn so với người bán (hoặc 

ngược lại nhiều người bán hơn so với người mua). 

 

Khi có ai đó đặt lệnh market order nó sẽ xóa một phần thanh khoản khỏi thị trường bởi vì người 

đặt lệnh market order muốn lệnh giao dịch của anh ta phải đặt tại đúng mức giá đó, tại thời điểm 

đó trên thị trường, lệnh market order của anh ta do đó sẽ khớp với một người khác đang tiến hành 

bán cùng lúc với cùng khối lượng trên thị trường. 

 

Nếu market order có kích cỡ lớn hơn so với pending order, việc này sẽ khiến market order chỉ 

được thanh khoản một phần (ví dụ thị trường đang có sell pending order là 0.5 lot và bạn muốn 

vào lệnh buy ngay lập tức thì bạn chỉ có thể buy tối đa 0.5 lot, không thể cao hơn). Để có thể 

thanh khoản lệnh giao dịch của bạn (ví dụ lệnh buy), thị trường sẽ phải tăng cao hơn để đi tìm 

các lệnh chờ sell. 

 

Điều này có nghĩa là các pending order (cụ thể là limit order) giúp tiếp thêm thanh khoản cho thị 

trường, ngược lại market order rút thanh khoản khỏi thị trường và là nguyên nhân khiến thị 

trường di chuyển. 

 

Chúng ta là các retail trader, khối lượng giao dịch chúng ta chẳng có ý nghĩa gì khi tác động đến 

thị trường. Việc đặt lệnh và thoát lệnh đối với chúng ta không phải là vấn đề gì quá lớn. Nhưng 

đối với các big boy, hedger, instituional trader... việc vào và ra lệnh đối với họ là cả một vấn đề. 

 

Bởi vì lệnh giao dịch của họ có khối lượng quá lớn, big boy phải đi tìm vùng mà họ muốn ít gây 

tác động nhất đến thị trường (ít thay đổi thanh khoản thị trường nhất). Họ muốn các 

retail trader là chúng ta cấp thanh khoản cho lệnh giao dịch của họ. Và thường thì thời điểm này 

sẽ được tìm thấy khi các retail trader đồng loạt dính stop loss. 

 

Và đây cũng là lý do vì sao khái niệm quét stop loss (stop hunt, săn stop loss...) trong thị trường 

forex xuất hiện rất phổ biến. Big boy muốn đẩy giá vào vùng có nhiều stop loss để chính các stop 

loss của đám đông retail trader cấp thanh khoản cho lệnh giao dịch của họ. Việc này giúp họ 

kiếm được nhiều tiền hơn nhưng ít tốn công sức hơn. 

 

Hiểu được khái niệm này rất quan trọng để bạn bắt đầu trade với tư duy của một big boy. Bạn có 
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thể sử dụng orderbook của OANDA để từng bước đi tìm các vùng đám đông đặt stoploss để trade 

chúng. 

 

Nhưng, trader cũng không nhất thiết phải cần có công cụ như OANDA orderbook mới có thể 

chiếm ưu thế khi giao dịch trên thị trường. trader nên học cách xác định vùng supply demand và 

theo dõi hành vi của thị trường để hiểu tâm lý đám đông người tham gia giao dịch. 

 

Hẹn anh em kỳ sau mình sẽ giải thích tại sao các big boy đợi thị trường quay lại thanh khoản 

lệnh giao dịch của họ trong thời gian ngắn và cách để so sánh sức mạnh của từng vùng 

supply demand. 
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Phân biệt độ mạnh yếu của các vùng supply demand  

Hy vọng phần trên đã cho anh em hiểu cơ bản về vùng supply demand cũng như bản chất của 

loại vùng này. Nó không giống như hiểu biết thông thường mà nhiều trader vẫn nghĩ. 

 

Phân tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn phân biệt độ mạnh yếu của vùng supply demand và mất 

khoảng bao lâu thì một vùng supply demand vô hiệu. 

Vùng supply demand vô hiệu khi nào? 

 

Một trong những quy tắc mà anh em trader hay "đồn đại" với nhau là những vùng 

supply demand có tuổi càng lớn thì càng quan trọng, và vì quan trọng nên tỉ lệ đảo chiều càng 

cao. Sự thực có giống như lời đồn không? Mình nghĩ là không, chẳng có lý do nào khiến cho giá 

chưa bao giờ quay lại một vùng supply demand "cao tuổi" nào đó sẽ chắc chắn đảo chiều. 

 

Anh em trader nào còn "sống sót" qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế năm 2007-2008 chắc biết 

vụ bác Kiên và các đại ca bán rải giá vàng khi giá vượt đỉnh 850 USD/oz kể từ năm 

1981. trader tiếp tục bán rải giá vàng kể cả khi giá vượt đỉnh 1000 với niềm tin "vùng giá này 

quan trọng lắm, đã lâu rồi chưa test... nên chắc chắn nó phải đảo chiều". 

 

Các bạn xem một ví dụ nhỏ dưới đây: 
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Nếu bạn so sánh vùng supply demand cũ (vùng màu xanh) so với các vùng supply demand mới 

(màu cam) gần đây, bạn sẽ nhận ra các vùng supply demand mới có nhiều cơ hội giao dịch hơn, 

chưa kể có nhiều lợi nhuận hơn so với vùng supply demand cũ. 

 

Vậy ta cũng có thể rút ra một kết luận nho nhỏ: thị trường càng quay trở lại vùng 

supply demand càng nhanh, cơ hội thắng khi ta trade vùng supply demand đó càng cao. Thế nên, 

tốt hơn là ta chỉ nên trade vùng supply demand được tạo ra gần đây. 

 

Có phải giá thoát khỏi vùng supply demand càng nhanh thì vùng đó 

càng mạnh? 

 

Đây cũng là một "lời đồn" nổi tiếng khác khi trader xác định vùng supply demand mạnh hay yếu: 

vùng supply demand càng mạnh khi giá thoát khỏi vùng đó càng nhanh. Xét theo quy luật cung 

cầu của kinh tế học thì nó có vẻ khá đúng: khi giá của một tài sản tăng mạnh đó là vì cầu vượt 

cung, và ngược lại giá giảm mạnh khi cung vượt cầu. 

 

Nhưng khi ta đem khía cạnh kinh tế học để áp đặt lên thị trường thực sự thì dường như không 

đúng lắm. Sự thật là các vùng supply demand có tỉ lệ đảo chiều cao chẳng liên quan gì đến cách 

mà giá thoát khỏi vùng supply demand đó mạnh hay yếu trong quá khứ. 

 

 

Một số trader sẽ xem vùng demand trên hình là vùng demand mạnh vì giá đã tăng rất mạnh thoát 
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khỏi vùng này trong quá khứ. Nhưng cho đến khi giá quay trở lại vùng này, nó không thể nào 

ngăn cản được giá dù chỉ 1 cây nến… 

 

Cách xác định sức mạnh của vùng supply demand? 

 

Câu trả lời nằm ở cách mà vùng supply demand đó hình thành. Nó nằm ở đâu so với con trend thị 

trường ở thời điểm hiện tại. 

 

 

Đây là chart EURUSD trên khung thời gian daily. Khi thị trường càng trending, các đợt sóng đẩy 

(impulse wave) càng dài hơn, ngày càng có nhiều người bắt đầu trade theo xu hướng (đọc 

thêm thấu hiểu tâm lý đám đông trader tham gia giao dịch). Cho đến con sóng giảm giá cuối cùng 

(khi vùng demand hình thành trên chart), khi cả trăm ngàn trader bắt đầu đổ xô bán tháo để 

"hóng" đợt giảm giá tiếp theo trên thị trường, thị trường đảo chiều và bãy toàn bộ các trader này 

khiến họ dính stop loss hàng loạt, từ lệnh short sell, họ buộc phải đóng lệnh thành buy, cấp thanh 

khoản cho "phe khác" của thị trường. 

 

Không ai biết trader nào giật dây đằng sau chuỗi sự kiện này, nhưng họ đã và đang làm điều này 

liên tục trên thị trường. 

 

Những "thánh giật dây" này (tạm gọi là big boy), liệu họ có biết thị trường sẽ đảo chiều để vào 
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lệnh buy không? Làm thế nào để họ đặt cược số tiền lớn để mua toàn bộ lệnh bán từ 

các trader đang mong đợi thị trường sẽ giảm giá? 

 

 

Nhìn sâu hơn ở chart H1 bạn sẽ hiểu rõ vấn đề. Bạn sẽ thấy sau khi có một downtrend mạnh 

trước đó, thị trường hình thành một cột giá tăng mạnh, gần như thẳng đứng. Sự tăng giá đột ngột 

này chứng tỏ có một khối lượng giao dịch được thanh khoản đột ngột từ phe sell sang phe buy. 

 

Nghĩa là, vùng supply demand có cơ hội đảo chiều cao hơn khi nó được tìm thấy tại vùng trend 

đảo chiều. Một vùng demand mới hình thành khi giá đang trong xu hướng giảm càng lâu thì tỉ lệ 

đảo chiều thành công càng cao hơn so với vùng demand hình thành khi trend giảm chỉ mới bắt 

đầu. Tương tự với vùng supply. 
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Khi nào thì vùng supply demand bị vô hiệu  

 

Đây là phần 3 trong chuỗi bài viết giới thiệu về vùng supply demand và cũng là phần kết thúc 

của chuỗi bài cơ bản về vùng supply demand. Phần này chúng ta sẽ hiểu chính xác bao lâu thì 

vùng supply demand vô hiệu. 

 

Chính xác thì khi nào vùng supply demand vô hiệu? 

 

Như bạn cũng biết trên thị trường có 2 loại trader là trader giao dịch ngắn hạn và trader giao dịch 

dài hạn. Tương tự, big boy cũng sẽ có 2 loại big boy là những big boy giao dịch ngắn hạn và big 

boy giao dịch dài hạn. 

 

Các big boy giao dịch trong ngày (intra-day) là những người thích bắt các đợt sóng nhỏ của thị 

trường, họ kiếm ít nhưng kiếm lợi nhuận dần dần trên thị trường. Họ đặt lệnh trong ngày nên họ 

sẽ có mong muốn lệnh giao dịch của họ phải được thanh khoản ngay trong ngày, chẳng ai trong 

số họ muốn đặt lệnh rồi qua hôm sau lệnh của họ mới "khớp". 

 

Và như các bạn cũng biết các big boy sẽ chờ cho các lệnh giao dịch của retail trader bị dính stop 

loss tại vùng supply demand, các vùng supply demand vì thế sẽ không tồn tại quá 24 giờ (như đã 

giải thích lý do ở trên vì các bank trader không muốn lệnh chờ của họ bị thanh khoản qua đêm). 

 

Vì vậy, có một quy luật mà các trader nên cân nhắc khi trading với vùng supply demand. Các 

vùng supply demand trade trên khung H1 chỉ nên tồn tại trong vòng 24 giờ. Nếu hơn 24 giờ mà 

thị trường không quay lại vùng đó, ta nên xem nó đã trở nên vô hiệu. 

 

Nếu bạn trade vùng supply demand trên khung daily, nếu thị trường không quay trở lại vùng đó 

trong vòng 1 tháng, vùng đó sẽ trở nên vô hiệu. Với khung thời gian daily, vùng 

supply demand ở khung này chịu sự ảnh hưởng của các bank trader thích trade dài hạn (loại 2). 

Vị thế của những trader này là nguồn gốc hình thành trend trên thị trường forex. 

 

Tuy gọi là trader, big boy v.v... nhưng họ là các thể chế lớn có vai trò định hình thị trường forex 

(các ngân hàng lớn, các quỹ lớn...). Họ sẽ hợp tác với nhau để điều phối thị trường và khiến cho 

các trader nhỏ lẻ như chúng ta nghĩ thị trường đang đi theo đúng xu hướng nhưng thực ra là 

ngược lại, thế là họ bẫy được chúng ta. 
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Xu hướng của thị trường 

 

Cũng như hầu hết các phương pháp trading, trader sử dụng vùng supply demand cũng phải nắm 

khái niệm về trend và sử dụng trend trong giao dịch. Tuy nhiên, vấn đề là cách mà 

các trader nhận định trend khiến cho họ mắc sai lầm. 

 

Các trader thường hay quan sát khung thời gian daily và dựa vào đó để ra quyết định giao dịch dù 

họ giao dịch ở khung thời gian thấp hơn. Khi giao dịch ở khung thời gian thấp mà dựa vào khung 

thời gian cao để xác định xu hướng, họ vô tình trade ngược xu hướng khung thời gian thấp mà họ 

giao dịch, dẫn đến lỗ những lệnh không cần thiết. 

 

Mọi người không ai nhận ra rằng, trend trên khung thời gian mà họ đặt lệnh là trend mà họ nên đi 

theo. Nếu bạn trade trên khung thời gian daily thì bạn nên trade theo xu hướng của daily, nếu bạn 

trade trên khung H1 bạn chỉ nên trade trên khung H1. 

 

Tổng kết 

 

Với hàng loạt những thông tin mà bạn cập nhật xưa nay về vùng supply demand, bạn có thể đã 

mắc sai lầm. Bạn cần hiểu thị trường từ bản chất cốt lõi để biết thực sự vùng supply demand là 

loại vùng như thế nào. 

Các loại lệnh chờ (limit order) không đóng vai trò di chuyển thị trường. Limit order cung cấp 

thanh khoản cho thị trường, stoploss của trader chính là limit order. 

Tuổi của vùng supply demand cũng như sức mạnh của giá khi thoát khỏi vùng 

supply demand không liên quan đến độ mạnh yếu của vùng supply demand đó. 

Vùng supply demand mới hình thành sau khi giá đã đi trong một xu hướng càng lâu thì tỉ lệ đảo 

chiều thành công càng cao. 

Vùng supply demand ở khung H1 sẽ vô hiệu khi hình thành quá 24 giờ, và vùng 

supply demand ở khung daily sẽ vô hiệu khi hình thành quá 1 tháng. 

 

Việc xác định vùng supply demand chỉ là mảnh ghép đầu tiên để trader có thể biết cách trade với 

loại vùng này. Có thể tuần tới, mình sẽ viết về cách vẽ vùng supply demand và cách vào lệnh với 
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vùng supply demand. 

 

Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi series này và xin lỗi các bạn vì bài này không có hình 

minh họa. Các phần sau mình sẽ cố gắng khắc phục điểm này. 
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Xác định vùng supply demand thế nào cho đúng?  

 

Kết thúc phần hướng dẫn đầy đủ về vùng supply demand bên trên, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu 

cách vẽ vùng supply demand. Bản thân mình trước đây chỉ dùng support resistance nên khi được 

giới thiệu về vùng supply demand cảm thấy rất hào hứng. Tánh mình thì cứ cái gì naked đều 

thích cả , nên sẽ share cho anh em tận tâm nhất có thể, vừa share vừa được học tiện cả đôi đường.  

 

Kể từ khi khái niệm vùng supply demand xuất hiện trong giới phân tích kỹ thuật đã có rất nhiều 

biến thể khác nhau liên quan đến cách nhận biết vùng supply demand. Mỗi chuyên gia mỗi kiểu 

xác định nên trader rất dễ tẩu hỏa nhập ma, thêm nữa anh em trader cũng hay phụ thuộc indicator 

nên bị "mất gốc" rất nhiều vì thế các trader nên chú ý, học trade thì phải vạn kiếm quy tông, xem 

cái nào là gốc thì mình học để không bị rời rạc. Chú ý, series mới yêu cầu anh em trader nắm 

chắc kiến thức từ series cũ nhé. 

 

Xác định vùng supply 

 

Vùng supply được xác định khi giá rớt mạnh trong một cây nến hay có một vùng 

nến sideway trước đó (small consolidation). Vùng có nến sideway trước đó được gọi là The Base 

(tạm dịch và vùng cơ sở). 

 

Vùng cơ sở bao gồm một chuỗi nến sideway để hình thành nên vùng consolidation. Đây là một 

hình ví dụ minh họa về vùng supply có tồn tại một vùng cơ sở. 
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Một ví dụ khác về vùng supply hình thành khi không có vùng cơ sở, chỉ có một cây nến giảm 

mạnh. 

 

 

Xác định vùng demand 

 

Vùng demand được xác định khi thị trường có một đợt tăng giá mạnh trong một cây nến hay có 

vùng cơ sở (the base) tồn tại trước đó. 
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Bên dưới là một ví dụ cho vùng demand được tạo ra trong một cây nến. 

 

 

Còn đây là ví dụ vùng demand có vùng cơ sở. 

 

 

Tất cả những hình trên đều cho các bạn thấy có 2 loại vùng supply demand tồn tại trong thị 

trường forex, một loại hình thành trong 1 cây nến mạnh, loại còn lại phải có vùng cơ sở trước đó. 
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Cách vẽ vùng supply demand 

 

Bây giờ bạn đã biết cách xác định vùng supply demand trên chart, việc tiếp theo bạn cần làm là 

học cách vẽ vùng supply demand cho chuẩn. 

 

Cả 2 loại vùng supply demand có vùng cơ sở hay không có vùng cơ sở (hình thành trong một cây 

nến) đều được vẽ theo cùng một cách. 

 

Cách vẽ vùng supply 

 

Chúng ta bắt đầu bằng cách vẽ vùng supply trước. 

 

Để có thể vẽ vùng này bạn cần phải chọn công cụ rectangle của phần mềm mt4. 

 

 

Chúng ta sẽ vẽ vùng supply từ giá mở cửa của cây nến tăng cuối cùng trước khi giá giảm mạnh 

để tạo nên vùng supply. 

 

Chú ý: bạn phải luôn luôn vẽ vùng supply từ cây nến tăng cuối cùng trước khi thị trường rớt giá 

mạnh, nếu như cây nến này là cây nến giảm, bạn cần xác định một cây nến tăng khác trước đó và 

bắt đầu vẽ vùng supply kể từ đó. 
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Giá mở cửa từ cây nến tăng trong hình với dấu mũi tên chính là nơi bạn bắt đầu vẽ vùng supply. 

 

Một khi bạn đã hoàn thành, bạn cần phải kéo vùng ô vuông lên bên trên đỉnh cao nhất gần đó 

trước khi giá đổ xuống trong hình. Đỉnh của vùng supply chính là cây nến pinbar gần đó (bạn có 

thể dùng công cụ tìm swing high hay fractals... để tìm). 

 

Cách vẽ vùng demand 

 

Ngược lại với vùng supply, ta vẽ vùng demand khi tìm thấy nến giảm điểm trước khi giá hình 

thành cây nến tăng mạnh. 
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Trong hình trên, bạn thấy vùng demand hình thành từ giá mở cây nến giảm được tìm thấy trước 

khi thị trường hình thành một cây nến tăng mạnh. 

 

Từ đây bạn sẽ cần tìm giá thấp nhất (swing low) được hình thành trong vùng nến gần đó. Bạn 

kéo ô vuông cho đến khi cạnh dưới chạm đến vùng giá thấp nhất này, bạn sẽ vẽ xong 

vùng demand trên chart. 

 

Để hiểu cách vẽ vùng supply demand như trên, ta cần nắm rõ bản chất của giá và hành 

vi trader trên thị trường (đọc lại series hướng dẫn đầy đủ về vùng supply demand)... 

 

Nếu bạn thấy một cây nến tăng mạnh nghĩa là phần lớn các lệnh tham gia vào thị trường là lệnh 

buy. Ngược lại, nến giảm hình thành do phần lớn các lệnh tham gia vào thị trường là lệnh sell. 

Một vùng supply demand hình thành khi các big boy bẫy phần đông trader trên thị trường nên ta 

cần phải thấy một hành vi giá bị "bẫy" trước khi giá giảm hay tăng mạnh. Điều này dẫn đến việc 

giá thị trường cần tăng trước khi giảm để hình thành vùng supply, ngược lại giá thị trường cần 

giảm trước khi tăng để hình thành vùng demand. 

 

Phần tiếp theo sẽ nói về xác suất thắng giữa 2 loại vùng supply demand (có và không có vùng cơ 

sở), các bạn có thể thử dự đoán xem sao . 
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Xác định vùng supply demand thế nào cho đúng (tt) 

 

Tổng kết nhanh kiến thức từ phần trước để anh em tiện ghi nhớ:  

 Vùng supply được hình thành khi giá giảm mạnh trong một cây nến hay có vùng 

nến sideway trước khi giá giảm. 

 Vùng demand được hình thành khi giá tăng trong một cây nến hay có vùng 

nến sideway trước khi giá tăng. 

 Vùng nến sideway trước khi giá giảm hay tăng được gọi là vùng cơ sở (the base). 

 Để vẽ vùng supply demand, bạn phải đi tìm một cây nến "bẫy", nến này là nến đi ngược so 

với cây nến tăng/giảm mạnh thoát khỏi vùng supply demand. Kẻ vùng supply demand từ 

giá mở cửa của cây nến này cho đến đỉnh swing high, swing low gần nhất ta xác địng 

xong vùng supply demand. 

 

Câu hỏi đặt ra là: nếu vùng supply demand có 2 loại là vùng supply demand có vùng cơ sở và 

vùng không có vùng cơ sở thì vùng nào mạnh hơn vùng nào? Khi nói chữ "mạnh", ý mình là 

vùng nào có xác suất thắng cao hơn. 

 

Để có thể so sánh độ mạnh yếu giữa 2 loại, ta phải quay lại tìm hiểu về bản chất của 

các trader khi họ giao dịch trong vùng supply demand. 

 

Hiện tượng giá đột nhiên tăng mạnh sau khi hình thành vùng supply demand như các bạn đã biết 

là do big boy "thanh khoản" các lệnh giao dịch từ đám đông retail trader. Như vậy, giá đi có xa 

hay không phụ thuộc vào đám đông retail trader bị sập bẫy nhiều hay ít. Vậy làm sao để biết có 

nhiều trader bị sập bẫy? 

 

Chúng ta sẽ nhìn vào chart để nhận biết điều này: 

 

Vùng supply hình thành trong 1 nến 
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Vùng supply có vùng cơ sở 

 

 

Với số lượng nến sideway nhiều hơn, vùng supply demand có vùng cơ sở sẽ có số lượng giao 

dịch cũng như khối lượng giao dịch vượt trội so với vùng supply chỉ hình thành bởi một cây nến. 

 

Như vậy, ta rút ra kết luận, vùng supply demand có vùng cơ sở sẽ mạnh hơn so với vùng 

supply demand hình thành trong 1 nến. 
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2 chart minh họa bên trên cũng cho bạn thấy giá sau khi thoát khỏi vùng supply demand ở 2 loại 

vùng cũng khác nhau. Vùng supply demand có vùng cơ sở đi nhanh và xa hơn. Nhưng bạn cẩn 

thận đừng nhầm việc giá di chuyển mạnh hay yếu khi thoát ra khỏi vùng supply demand sẽ thể 

hiện sức mạnh của vùng supply demand đó, một khi chúng ta đã nắm được bản chất vấn đề bạn 

sẽ không bị mắc phải lỗi sau này. 

 

Hy vọng có bạn đã đoán đúng từ phần trước. 

 

Happy Tradings! 

 

--- Hết tập 1 --- 
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