Hướng dẫn Sử dụng

GIỚI THIỆU

Chương 1

Autochartist cung cấp cho nhà giao dịch công cụ quét thị trường tự động làm nổi
bật các cơ hội giao dịch dựa trên mức hỗ trợ và kháng cự. Các sản phẩm
Autochartist bao gồm:
Các mô hình biểu đồ như Tam giác, Nêm, Đầu & Vai và Kênh;
Fibonacci Hồi quy, Mở rộng, ABCD, mô hình Gartley và mô hình Bướm;
Mức chủ chốt - phân tích kỹ thuật về mức hỗ trợ và kháng cự ngang;
Phân tích Biến động cung cấp đánh giá tổng thể về rủi ro và biến động.
Công cụ yêu thích của chúng tôi - Autochartist cung cấp danh sách cơ hội giao dịch hiện đang hoạt động có xác suất thành
công cao trong 6 tháng qua. (Khước từ trách nhiệm: xác suất thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về thành
tích trong tương lai).
Thống kê Thành tích cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc các mô hình đã đạt đến mức dự báo của họ trong 6 tháng qua.
Đăng ký email cung cấp cho nhà giao dịch triển vọng kỹ thuật của thị trường trong 24 - 48 giờ tới.
Phân tích Tác động Sự kiện cung cấp một cái nhìn về cách giá của cặp tỷ giá chính biến động trong khi công bố tin tức tài chính lớn.

Sản phẩm phân tích kỹ thuật của Autochartist: Mô hình biểu đồ; mô hình Fibonacci và Mức Chủ chốt được tự động xác định bởi các
công cụ nhận dạng mô hình liên tục theo dõi các công cụ tài chính.
Các mô hình mới nổi cung cấp cho nhà giao dịch cảnh báo sớm về nơi cơ hội giao dịch đang phát triển, nơi giá đang tiếp cận mức hỗ
trợ hoặc kháng cự. Điều này rất hữu ích cho nhà giao dịch giữ lệnh tìm kiếm các phạm vi mà họ có thể giao dịch.
Công cụ Phân tích Biến động cung cấp thông tin thống kê về biến động giá đối với công cụ được giao dịch. Phân tích Biến động
cung cấp đánh giá rủi ro khi đặt mức chốt lời và cắt lỗ.

Lợi ích:
•

Autochartist bao gồm hầu hết các thị trường tài chính như Forex, Chỉ số, Hàng hóa, Cổ phiếu, CFD và Hợp đồng kỳ hạn.

•

Autochartist tiết kiệm thời gian bằng cách liên tục quét thị trường để tìm cơ hội giao dịch.

•

Mỗi mô hình Biểu đồ; mô hình Fibonacci và Mức Chủ chốt đi kèm với một bộ chỉ báo chất lượng hình ảnh cung cấp cho
các nhà giao dịch mới khả năng diễn giải các mô hình, trong khi nó cho phép các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn
thực hiện các chức năng tìm kiếm nâng cao.

•

Autochartist cung cấp hàng loạt tài liệu đào tạo như sách hướng dẫn trực tuyến này, hướng dẫn khởi động nhanh, video,
sách điện tử và hội thảo qua web miễn phí.

GIAO DIỆN WEB AUTOCHARTIST

Chương 2

Sau khi đăng nhập lần đầu vào ứng dụng web Autochartist, giao diện sẽ hiển thị thông
tin đã được tải theo mặc định
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Công cụ yêu thích của Chúng tôi

Cơ hội Giao dịch
- Chứa kết quả tìm kiếm đối với Mô hình Biểu đồ và Fibonacci, cũng như Mức Chủ chốt

Phân tích Tác động Sự kiện

Số liệu thống kê Thành tích

Nhắn tin & Thông báo

Cộng đồng Giao dịch

Bảng Tìm kiếm

Màn hình hiển thị Mô hình:

Bảng Biến động Giá:

nhấp vào màn hình để phóng to kết quả mô hình

với Chỉ báo Chất lượng và Phân tích Biến động

Chuyển đổi Âm thanh

Bộ lọc Kết quả:
Mô hình Biểu đồ: [Mới nổi / Hoàn chỉnh]
Mô hình Fibonacci: [Mới nổi / Hoàn chỉnh]
Mức chủ chốt: [Phá vỡ / Tiếp cận]

L
M

Cơ hội Giao dịch Đang hoạt động

Cơ hội Giao dịch Hết hạn

Chương 2
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Công cụ yêu thích của Chúng tôi
“Công cụ yêu thích của Chúng tôi” là danh sách cơ hội giao dịch hiện đang hoạt động với xác suất thành công cao nhất
dựa trên 6 tháng gần nhất của các cơ hội giao dịch được xác định (Khước từ trách nhiệm: Thành tích trong quá khứ
không phải là dấu hiệu về thành tích trong tương lai). Tất cả cơ hội giao dịch của Autochartist được đánh giá trên hiệu
suất trong quá khứ đối với loại mô hình, công cụ và thời gian trong ngày mà nó đã được xác định.
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Cơ hội Giao dịch
Tìm kiếm cơ hội giao dịch qua Mô hình Biểu đồ; Mô hình Fibonacci, cũng như Mức Chủ chốt từ Thẻ Cơ hội Giao dịch.
Bộ lọc Kết quả sẽ tinh chỉnh sở thích của bạn bằng cách bao gồm hoặc loại trừ một số hoặc tất cả cơ hội giao dịch sẵn
có.

C

Phân tích Tác động Sự kiện
Công cụ này cung cấp tài khoản trực quan súc tích về tác động của các sự kiện kinh tế trước đây đối với một cặp tỷ
giá cụ thể. Chọn quốc gia và sự kiện tin tức từ menu ở bên trái, và tác động của nó đối với đồng tiền được chọn sẽ
hiển thị ở bên phải.
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Số liệu thống kê Thành tích
Thẻ này cung cấp số liệu thống kê chi tiết về độ chính xác tổng quan của Autochartist trong khoảng thời gian 6 tháng trước
đó, cũng như thống kê cụ thể về cách Autochartist thực hiện trên các biểu tượng, độ chi tiết thời gian, mô hình và chiều
hướng cụ thể. Khước từ trách nhiệm: Những thống kê này không phải là thước đo xác suất, mà chỉ đơn giản là
đếm số lượng cơ hội được xác định đạt đến mức dự báo trong một thời gian được xác định trước.

E

Thẻ Nhắn tin & Cảnh báo (Báo cáo Thị trường)
Đăng ký email cung cấp cho nhà giao dịch báo cáo về triển vọng kỹ thuật của thị trường trong vài ngày tới. Đăng ký để
nhận email tối đa ba lần một ngày cho các thị trường như Forex và Hàng hóa, hoặc một lần trên ngày đối với sàn giao
dịch như Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo, Sở giao dịch chứng khoán London và Sở giao dịch chứng khoán New York.
Để đăng ký, nhà giao dịch nên đăng nhập nền tảng Autochartist, nhấp vào ‘Nhắn tin & Cảnh báo’, chọn thị trường yêu
thích, chọn ngôn ngữ yêu thích và thời gian yêu thích. Sau đó để nhận email, nhà giao dịch nên nhập địa chỉ email và
nhấp vào gửi.

Lưu ý: để đảm bảo nhận được thông báo email hàng ngày của Autochartist, nhà giao dịch vui lòng thêm

alerts@autochartist.com

F

vào sổ địa chỉ hoặc danh sách liên hệ.

Cộng đồng Giao dịch
Phần này cung cấp quyền truy cập tài liệu đào tạo và hỗ trợ sản phẩm, cũng như hướng dẫn tải về và cài đặt MT4;
MT5 và JForex plugin của Autochartist. Ngoài ra, nhà giao dịch có thể theo dõi giao dịch trong ngày trực tiếp bằng
Autochartist. Đăng ký để nhận thông báo qua email về các giao dịch mới được đặt.

GIAO DIỆN

G

Chương 2

Bảng Tìm kiếm
Khi đăng nhập lần đầu tiên, bảng tìm kiếm chứa danh sách phổ biến mặc định Mỗi tìm kiếm chứa bộ tiêu chí được
xác định bởi cá nhân chỉ định những biểu tượng cần bao gồm trong tìm kiếm. Biểu tượng có thể được bao gồm
bằng cách:
1. Lựa chọn từ nhóm được xác định trước như sàn giao dịch hoặc loại công cụ; hoặc
2. Bằng cách chọn biểu tượng cá nhân.

Tùy chọn Tìm kiếm Nâng cao cung cấp cho nhà giao dịch khả năng chọn tiêu chí cụ thể khi cài đặt tìm kiếm để lọc và tinh
chỉnh thêm kết quả tìm kiếm.
Khi cơ hội giao dịch mới được xác định, biểu tượng này
vào biểu tượng

sẽ xuất hiện bên cạnh tên tìm kiếm. Bằng việc nhấp

, nhà giao dịch được chuyển hướng tới kết quả tìm kiếm có liên quan.

Thông tin được hiển thị trong phần Cơ hội Giao dịch Đang hoạt động và Cơ hội Giao dịch Hết hạn (L và M) là từ tìm
kiếm nổi bật (tên tìm kiếm sẽ được đánh dấu bằng màu xanh lá).
Tìm kiếm hiện tại có thể được chỉnh sửa bằng cách nhấp vào biểu tượng bút chì (
tượng ‘đóng’ ( ).

), hoặc xóa bằng cách nhấp vào biểu

(Vui lòng tham khảo Chương 3 “Tạo và Chỉnh sửa Tìm kiếm” để biết chi tiết về việc tạo hoặc chỉnh sửa tìm kiếm.)
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Màn hình hiển thị Mô hình
Biểu đồ giá trong bảng này biểu thị kết quả đã được chọn trong Cơ hội Giao dịch Đang hoạt động. (L)

Thông tin sau đây có thể được thấy trên khu vực Màn hình hiển thị Mô hình (H):
- Ngày và giờ mà ở đó mô hình được xác định được tô màu xám trên biểu đồ.
•

Mô hình hoàn chỉnh được hiển thị với đường ngang thể hiện mức dự báo. Màu của đường là đại diện cho chiều hướng
dự báo của mô hình (xanh lá=tăng và đỏ=giảm) và được hiển thị với mũi tên chiều hướng từ điểm bứt ra đến đường
dự báo.

•

Các cột ở bên phải của biểu đồ giá chứa thông tin bổ sung về mô hình, chẳng hạn như chiều hướng, loại mô hình,
thời gian xác định, chất lượng (các chỉ báo khác nhau) và giá dự báo (mô hình hoàn chỉnh). Để biết thêm thông tin,
xem Bảng Cơ hội Giao dịch Đang hoạt động L.
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Bảng Biến động Giá; Chỉ báo Chất lượng và Phân tích Biến động
Công cụ Phân tích Biến động cung cấp nhận định về biến động của công cụ. Công cụ này có thể được sử dụng
để đánh giá rủi ro giao dịch liên quan đến các công cụ khác liên quan đến thời gian trong ngày mà chúng được
giao dịch.
Để truy cập tính năng Phân tích Biến động, hãy nhấp vào nút ‘Phân tích Biến động’.

Màn hình mới sẽ bật lên với 3 thẻ:

Dự báo Khoảng Giá
Phần Dự báo Khoảng Giá được sử dụng để có
được cái nhìn về các phạm vi mà giá có thể sẽ biến
động trong các khoảng thời gian khác nhau. Điều
này cho phép nhà giao dịch đánh giá rủi ro mức chốt
lãi và mức cắt lỗ dựa trên sáu tháng qua của dữ liệu
biến động giá cho một công cụ cụ thể cho ngày hiện
tại trong tuần tại thời điểm hiện tại trong ngày.
Đối với người dùng cao cấp, những khoảng giá này
được tính là độ lệch chuẩn xung quanh giá trị trung
bình của biến động giá.
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Bảng Biến động Giá; Chỉ báo Chất lượng và Phân tích Biến động
Biến động mỗi Giờ
Chế độ xem Biến động mỗi Giờ cung cấp tổng quan
về thời gian trong ngày cho thấy nhiều biến động
giá hơn cho công cụ được chọn.
Do đó, nhà giao dịch có thể đánh giá rủi ro liên quan
đến giao dịch công cụ cụ thể trong thời gian trong
ngày khác nhau.

Biến động mỗi Giờ
Rất giống với chế độ xem Chuyển động mỗi Giờ, chế độ
xem Chuyển động mỗi Ngày, cho biết các ngày trong
tuần có thể có nhiều biến động hơn. Chế độ xem này
nhằm cung cấp thông tin về thời điểm các khía cạnh
cấu trúc nhất định của một số thị trường nhất định
khiến giao dịch vào những ngày nhất định có nhiều
rủi ro hơn.
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Chuyển đổi Âm thanh
Khi kết quả mới được xác định, âm thanh sẽ được phát. Âm thanh thông báo có thể được chuyển giữa Bật hoặc
Tắt.

Thành phần mà Autochartist sử dụng để phát thông báo âm thanh sẽ tự động lựa chọn âm thanh HTML 5, âm thanh
trình duyệt gốc và Flash (nếu được cài đặt) để phát âm thanh. Flash được sử dụng phổ biến nhất. Để cập nhật Flash,
hãy nhấp vào liên kết: http://get.adobe.com/flashplayer/
Âm thanh máy tính cũng như của ứng dụng phải được bật để nhận thông báo âm thanh.

K

Bộ lọc Kết quả

Nếu bộ lọc kết quả không được xem giữa Màn hình hiển thị Mô hình và Bảng Cơ hội Giao dịch, hãy nhấp vào
liên kết.
Chọn loại cơ hội giao dịch yêu thích bằng cách sử dụng Bộ lọc Kết quả. Chọn và/hoặc bỏ chọn các ô bên cạnh từng
loại cơ hội giao dịch để xem kết quả trong Bảng Cơ hội Giao dịch. Kết quả sẽ xuất hiện hoặc biến mất khỏi Bảng Cơ
hội Giao dịch theo thời gian thực khi ô được chọn hoặc bỏ chọn.
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Cơ hội Giao dịch ĐANG HOẠT ĐỘNG
Phần Cơ hội Giao dịch Đang hoạt động liên tục được phổ biến bới tất cả kết quả tìm kiếm mới nhất được tô sáng trong
Bảng Tìm kiếm (G), nằm trong danh mục được chọn trong Bộ lọc Kết quả (K).
Cơ hội giao dịch đang hoạt động là mô hình trong đó vẫn có thể được giao dịch. Điều này có nghĩa là giá không biến
động khỏi chiều hướng và mục tiêu dự kiến và mô hình vẫn chưa hoàn chỉnh hoặc đạt được mục tiêu. Ngay khi có
bất kỳ thay đổi nào, kết quả sẽ được chuyển sang thẻ ‘Cơ hội Giao dịch Hết hạn’ (xem bên dưới)

Theo mặc định, kết quả đầu tiên được chọn và tô sáng màu xanh lá.
Để rõ ràng và dễ sử dụng, kết quả được tô sáng màu vàng khi con trỏ chuột di chuyển qua chúng. Sau khi nhấp vào
mô hình của kết quả đã chọn sẽ được hiển thị trong khu vực Màn hình hiển thị Mô hình và kết quả sẽ được tô sáng
màu xanh lá.
Thông tin được cung cấp trong Bảng Kết quả cho Cơ hội Giao dịch Đang hoạt động bao gồm:
•

Sàn giao dịch,

•

Biểu tượng,

•

Chiều hướng của mô hình,

•

Khoảng thời gian của biểu đồ thanh,

•

Tên mô hình,

•

Thời điểm mô hình được xác định,

•

Chất lượng hình ảnh tổng thể được gán cho mô hình (trung bình cộng của các chỉ báo chất lượng hình ảnh khác
nhau),

•

Loại mô hình, cho biết liệu nó mới nổi hay đã hoàn chỉnh, hoặc bứt ra hay tiếp cận, (Xem Chương 4: “Kết quả Mới
nổi với Hoàn chỉnh” để được giải thích sâu hơn về sự khác biệt giữa mô hình hoàn chỉnh và mô hình mới nổi.)

•

Chiều dài mô hình theo thanh/nến,

•

Tuổi tính bằng nến kể từ khi mô hình được xác định.

Danh sách này được sắp xếp theo Tuổi, là số lượng nến/thanh được hình thành sau khi mô hình được xác định. Phương
pháp sắp xếp này có nghĩa là các mô hình dài hạn hơn như các mô hình 1 ngày và 4 giờ sẽ chuyển xuống danh sách với
tốc độ chậm hơn nhiều so với các mô hình ngắn hạn (15 phút, 30 phút). Ngoài ra, các mô hình mới nhất sẽ được liệt kê
đầu tiên.

GIAO DIỆN
M

Chương 2

Cơ hội Giao dịch HẾT HẠN
Để xem bảng này, hãy nhấp vào thẻ ‘Cơ hội Giao dịch Hết hạn’ sẽ được tô sáng màu xám đậm. Bảng này liệt kê tất
cả kết quả đã hết hạn cho tìm kiếm được tô màu trong Bảng Tìm kiếm (K).

Kết quả sẽ hết hạn ngay khi một sự kiện xảy ra khiến cho kết quả mong đợi là không có khả năng hoặc không thể, hoặc
khi kỳ vọng đã được thực hiện và đạt được mục tiêu. Một số ví dụ về các cơ hội hết hạn là khi giá bắt đầu biến động liên
tục ra khỏi mức mục tiêu của một mô hình hoàn chỉnh hoặc khi mô hình mới nổi hoàn chỉnh (trong trường hợp này mô
hình mới nổi sẽ hết hạn, nhưng sẽ xuất hiện cơ hội mô hình hoàn chỉnh mới). Xem ví dụ ở bên dưới.

Thông tin trong phần này được hiển thị chính xác giống như thông tin trong thẻ Cơ hội Giao dịch Đang hoạt động. Để biết
thêm thông tin về kết quả được hiển thị như thế nào, vui lòng xem phần trước (L).
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Tìm kiếm là nhóm các biểu tượng, được xác định trước hoặc được chọn mà người ta muốn
tìm cơ hội giao dịch. Mỗi tìm kiếm kết hợp một bộ lọc với lựa chọn biểu tượng lọc kết quả dựa
trên một bộ tiêu chí nâng cao. Chúng được thảo luận dưới Bộ lọc Tìm kiếm Nâng cao bên
dưới.

Để bắt đầu tìm kiếm mới, hãy nhấp vào nút ‘Tìm kiếm Mới’ ở trên Bảng Tìm kiếm (gần góc trên cùng bên trái của màn hình). Bước
đầu tiên trong việc tạo tìm kiếm là chỉ định các biểu tượng mà việc quét được áp dụng.
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Tìm kiếm Cơ bản (Chọn biểu tượng/công cụ)
Chức năng Tìm kiếm Cơ bản cũng được gọi là “Nhóm”. Tìm kiếm cơ bản cho phép nhà giao dịch lựa chọn giữa việc chọn một nhóm
được xác định trước (thường là các biểu tượng trên sàn giao dịch cụ thể hoặc các biểu tượng cho độ chi tiết thời gian cụ thể) và chọn
các biểu tượng riêng lẻ để tạo thành danh mục đầu tư duy nhất.
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Chương 3

Khi một nhóm mới đã được chọn, tên tìm kiếm sẽ tự động được đặt thành tên mặc định của nhóm. Tên tìm kiếm có thể được chỉnh
sửa hoặc bổ sung bất cứ lúc nào.

Để tìm kiếm biểu tượng cụ thể, chọn tùy chọn “Biểu tượng” trên nút radio, hãy thêm biểu tượng yêu thích bằng cách nhập tên của cặp
tỷ giá Forex hoặc các biểu tượng khác và danh sách tự động hoàn chỉnh sẽ xuất hiện và cập nhật.
Tiếp theo, chọn độ chi tiết thời gian phù hợp cho từng biểu tượng và nhấp vào nút “Thêm” để thêm biểu tượng vào danh sách
tùy chỉnh.

Lưu ý: Tên tìm kiếm sẽ tự động thay đổi thành biểu tượng mới nhất được thêm vào mỗi lần bổ sung vào danh sách biểu tượng.
Tên Tìm kiếm
Phần dưới của cửa sổ tìm kiếm cung cấp trường văn bản để nhập tên cho tìm kiếm. Nó tự động thay đổi thành nhóm cuối cùng được
chọn hoặc biểu tượng cuối cùng được thêm vào danh sách tùy chỉnh. Tên của tìm kiếm sẽ được hiển thị trong Bảng Tìm kiếm.

Bước cuối cùng trong quá trình tạo tìm kiếm đơn giản là nhấp vào nút “Tạo Tìm kiếm” ở dưới cùng của cửa sổ bật lên.
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Bộ lọc Tìm kiếm Nâng cao
Để tạo bộ lọc “Tìm kiếm Nâng cao” trên tìm kiếm mới hoặc hiện tại, chọn liên kết “Tìm kiếm Nâng cao” ở phía dưới của tùy chọn tìm
kiếm cơ bản.

Màn hình Tìm kiếm Nâng cao sẽ mở rộng với danh sách tiêu chí bổ sung để tinh chỉnh tìm kiếm. Lưu ý rằng ba thẻ riêng biệt
cho Mô hình Biểu đồ, Mô hình Fibonacci và Mức Chủ chốt. Mỗi thẻ hiển thị tiêu chí cụ thể sẽ tinh chỉnh tìm kiếm cho danh mục
mô hình hoặc Mức chủ chốt đã chọn.
Thẻ đã chọn được hiển thị màu xám nhạt hơn và tất cả tiêu chí lọc liên quan đến loại phân tích đó có thể được thay đổi bên dưới.

LƯU Ý: Chú ý không làm cho các tiêu chí lọc nâng cao quá hạn chế. Có thể dễ dàng xảy ra trường hợp là hai hoặc ba tiêu chí có thể
được đưa ra quá hạn chế và khiến cho việc tìm kiếm kết thúc với một tập hợp kết quả trống và thông báo “Không có Mô hình nào
Được tìm thấy “ trong Bảng Kết quả.
Mỗi bộ tiêu chí tìm kiếm sẽ được thảo luận trong phần riêng bên dưới.

TẠO VÀ CHỈNH SỬA TÌM KIẾM

Chương 3

Bộ lọc Nâng cao: Mô hình Biểu đồ
Phạm vi Giá

Chức năng này hữu ích để quét Cổ phiếu và CFD. Nhà giao dịch có thể xác định một khoảng giá tối thiểu đến tối đa trong các
hộp văn bản được cung cấp, ví dụ để hạn chế cổ phiếu giá rẻ hoặc cổ phiếu giá đắt.

Chiều hướng

Kết quả tìm kiếm có thể được lọc theo chiều hướng kết quả tiềm năng của biến động giá sau khi mô hình được xác định. Chọn
chiều hướng thị trường bằng cách nhấp vào nút radio phù hợp.
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Thay đổi Xu hướng

Biến động giá dự báo sau khi tìm thấy mô hình biểu đồ sẽ theo cùng chiều hướng với Xu hướng Ban đầu hoặc theo hướng
ngược lại. Nếu biến động giá dự báo sau khi mô hình đi theo cùng chiều hướng với Xu hướng Ban đầu thì nó được gọi là mô
hình liên tục. Nếu nó đi theo hướng ngược lại với Xu hướng Ban đầu, nó được gọi là mô hình đảo chiều.

Chiều dài Mô hình Tối thiểu

Chiều dài mô hình được xác định bởi số lượng nến (thanh) của biểu đồ giá được chứa trong mô hình. Chẳng hạn, chiều dài mô
hình là 30 trên biểu đồ với các thanh 60 phút có nghĩa là mô hình được hình thành trong hơn 30 giờ.
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Các chỉ báo Chất lượng Mô hình Biểu đồ
Autochartist tự động xếp hạng 5 chỉ báo mục tiêu để đo lường chất lượng hình ảnh của các mô hình Biểu đồ: Độ rõ ràng; Xu hướng
Ban đầu; Khối lượng; Sự đồng nhất và Sức mạnh bứt ra. (Khước từ trách nhiệm: Chất lượng Hình ảnh không phải là một đánh
giá về hiệu quả của Mô hình Biểu đồ, cũng không phải là lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể nhận ra từ các cơ hội giao dịch cụ
thể)
Các chỉ báo chất lượng phản ánh sự hấp dẫn trực quan của mô hình. Một mô hình chất lượng cao sẽ xuất hiện hấp dẫn, cân đối
và đối xứng hơn.
Thước đo chất lượng tổng thể là trung bình cộng của tất cả chỉ báo khác.
Chất lượng được biểu thị bằng một số từ 0 đến 10, trong đó 10 là chất lượng tốt nhất và 0 là kém nhất. Sử dụng thanh trượt để đặt
các mức chất lượng mô hình cần thiết cho tìm kiếm (xem hình ảnh bên dưới).

Điều quan trọng cần nhớ là các cài đặt trong phần này xác định yêu cầu tối thiểu về chất lượng. Ngưỡng thấp hơn sẽ cho phép
nhiều mô hình hơn vượt qua tiêu chí tìm kiếm. Nếu các yêu cầu được đặt quá cao, tìm kiếm có thể trả về rất ít kết quả hoặc
không có kết quả nào cả. Nếu tất cả bộ lọc chỉ báo chất lượng được đặt thành 0, sẽ không có kết quả nào được lọc về chất
lượng và tất cả kết quả sẽ được trả về.
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Tổng quan về các Chỉ báo Chất lượng Mô hình Biểu đồ
Độ rõ ràng: Cho biết mức độ “tiếng ồn” trong biểu đồ giá. Nếu có nhiều đột biến trong biến động giá thì độ rõ ràng sẽ thấp.
Xu hướng Ban đầu: Sức mạnh của xu hướng đi trước một mô hình. Xu hướng ban đầu nhất quán và lâu dài sẽ có xếp hạng cao
hơn cho chỉ báo này.
Khối lượng: Một chỉ báo quan trọng đo lường sự gia tăng về khối lượng trong khi phá vỡ giá thông qua mức hỗ trợ/kháng cự. Khối
lượng chỉ áp dụng cho các công cụ hoán đổi danh mục (cổ phiếu, ETF).
Sự đồng nhất: Nếu các điểm chạm vào các đường hỗ trợ và kháng cự cách đều nhau theo thời gian, mô hình sẽ có xếp hạng
Sự đồng nhất tốt hơn.
Sức mạnh Bứt ra: Kích thước của nến mà giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự
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Loại Mô hình Biểu đồ
Autochartist xác định 16 Mô hình Biểu đồ khác nhau. Bất kỳ loại nào trong số này có thể được lọc ra trong phần tìm kiếm Bộ lọc Nâng
cao. Để biết mô tả của mỗi loại mô hình này, hãy nhấp vào biểu tượng

bên cạnh mô hình.
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Bộ lọc Nâng cao: Mô hình Fibonacci

Khoảng Giá

Chức năng này hữu ích để quét Cổ phiếu và CFD. Nhà giao dịch có thể định nghĩa một phạm vi giá tối thiểu đến tối đa trong các
hộp văn bản được cung cấp, ví dụ để hạn chế cổ phiếu giá rẻ hoặc cổ phiếu giá đắt.

Chiều hướng

Kết quả tìm kiếm có thể được lọc theo chiều hướng biến động giá dự báo sau khi mô hình được xác định. Mỗi mô hình có một
triển vọng tăng hoặc giảm. Nếu bạn chỉ quan tâm đến một chiều hướng thị trường cụ thể, bạn có thể chọn nó ở đây bằng cách
nhấp vào nút radio có thể được áp dụng.
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Chiều dài Mô hình Tối thiểu

Chiều dài mô hình được xác định bởi số lượng nến (thanh) của biểu đồ giá được chứa trong mô hình. Chẳng hạn, chiều dài mô
hình là 30 trên biểu đồ với các thanh 60 phút có nghĩa là mô hình được hình thành trong hơn 30 giờ.
Các chỉ báo Chất lượng Mô hình Fibonacci:
Ba chỉ báo đo lường chất lượng mô hình Fibonacci. Mỗi Chỉ báo được thảo luận ở bên dưới. Các chỉ báo chất lượng phản ánh
sự hấp dẫn trực quan của mô hình. Một mô hình chất lượng cao sẽ xuất hiện hấp dẫn, cân đối và đối xứng hơn. Thước đo chất
lượng tổng thể là trung bình cộng của tất cả chỉ báo khác.
Chất lượng được biểu thị bằng một số từ 0 đến 10, trong đó 10 là chất lượng tốt nhất và 0 là kém nhất. Sử dụng thanh trượt để đặt
các mức chất lượng mô hình cần thiết cho tìm kiếm (xem hình ảnh bên dưới).
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Độ rõ ràng
Cho biết mức độ “tiếng ồn” trong biểu đồ giá. Nếu có nhiều biến động đột biến trong biến động giá thì độ rõ ràng sẽ thấp.
Đối xứng thời gian
Mức độ chênh lệch thời gian giữa các bước ngoặt tuân theo cùng tỷ lệ Fibonacci được tìm thấy trong các mức giá.
Đối xứng Giá
Đối xứng giá là mức độ mà các tỷ lệ được xác định khớp với tỷ lệ Fibonacci lý thuyết, trong biên độ sai số. Do đó, biên độ sai số
càng nhỏ thì Đối xứng Giá càng cao.
Loại Mô hình Fibonacci
Autochartist xác định sáu mô hình Fibonacci khác nhau. Bất kỳ loại nào trong số này có thể được lọc ra trong phần tìm kiếm Bộ lọc
Nâng cao. Để biết mô tả của mỗi loại mô hình này, nhấp vào biểu tượng bên cạnh mô hình.
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Bộ lọc Nâng cao: Các Mức Chủ chốt
Mô hình biểu đồ, Mô hình Fibonacci và Mức Chủ chốt được kèm theo bộ tiêu chí tìm kiếm duy nhất của riêng chúng. Mỗi phần được
mô tả bên dưới.

Khoảng Giá

Chức năng này chủ yếu hữu ích để quét Cổ phiếu và CFD. Nhà giao dịch có thể định nghĩa khoảng giá tối thiểu đến tối đa trong
các hộp văn bản được cung cấp, ví dụ để hạn chế cổ phiếu giá rẻ hoặc cổ phiếu giá đắt.

Chiều dài Mô hình Tối thiểu

Chiều dài mô hình được xác định bởi số lượng nến (thanh) của biểu đồ giá được chứa trong mô hình. Chẳng hạn, chiều dài mô
hình là 30 trên biểu đồ với các thanh 60 phút có nghĩa là mô hình được hình thành trong hơn 30 giờ.
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Chỉ báo Chất lượng
Các mức chủ chốt có một đánh giá về tầm quan trọng tiềm năng của mức đã xác định - đây là thước đo số lượng điểm mà biểu đồ giá
chạm vào mức hỗ trợ hoặc kháng cự và do đó xác nhận nó.

Theo mặc định, bất kỳ Mức Chủ chốt nào cũng sẽ có ít nhất 3 điểm chạm, nhưng bộ nút radio này cho phép các nhà giao dịch chọn số
lượng điểm chạm tối thiểu cao hơn để lọc. Lưu ý rằng số bộ lọc này được đặt càng cao, kết quả sẽ được hiển thị càng ít.

Loại Mô hình Mức Chủ chốt
Chỉ có hai loại Mức Chủ chốt – Hỗ trợ và Kháng cự. Hỗ trợ Ngang là mức giá thấp đạt được và chạm được từ trên xuống, trong khi
Kháng cự Ngang là mức giá trần được chạm từ bên dưới và vượt qua theo chiều hướng tăng.

MÔ HÌNH MỚI NỔI VỚI HOÀN CHỈNH

Chương 4

Đây là tổng quan ngắn gọn về các mô hình mới nổi, ý nghĩa của chúng và cách chúng trở
thành các mô hoàn chỉnh.

Mô hình Biểu đồ Mới nổi:

Các mô hình biểu đồ mới nổi cung cấp thông báo sớm về các cơ hội giao dịch tiềm năng. Chúng đại diện cho các mô hình được
hình thành đầy đủ mà chỉ cần giá bứt ra khỏi mức hỗ trợ hoặc kháng cự để hoàn chỉnh.
Ngay khi giá bứt ra khỏi mức hỗ trợ hoặc kháng cự dự kiến, mô hình mới nổi hết hạn và mô hình hoàn chỉnh được trình bày như một
cơ hội giao dịch.
Tuy nhiên, nhiều mô hình mới nổi chưa hoàn chỉnh và điều này thường có nghĩa là giá không tiếp tục biến động theo chiều
hướng hỗ trợ hoặc kháng cự mà ở đó dự kiến sẽ có sự bứt ra để hoàn chỉnh. Nếu một bước ngoặt mới hình thành giữa các mức
hỗ trợ và kháng cự trước khi bứt ra, mô hình mới nổi sẽ hết hạn.

MÔ HÌNH MỚI NỔI VỚI HOÀN CHỈNH

Chương 4

Mô hình Fibonacci Mới nổi:

Mô hình Fibonacci mới nổi phức tạp hơn một chút, vì có nhiều hơn một điều kiện giả định cần phải xảy ra để mô hình hoàn chỉnh.
Thiết lập cho mô hình Fibonacci mới nổi có bước ngoặt cuối cùng về mặt lý thuyết được đặt ở một mức giá cụ thể, được biểu
thị bằng một dấu chấm màu hồng trên biểu đồ. Để mô hình hoàn chỉnh, giá không chỉ phải đạt đến mức đó mà còn phải tìm hỗ
trợ/kháng cự ở mức đó và truy xuất theo chiều hướng ngược lại.
Nếu giá không đạt đến mức mục tiêu hoặc không quay lại ở mức đó, mô hình sẽ hết hạn.

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM
Dịch vụ Autochartist bao gồm nhận dạng mô hình biểu đồ liên quan đến ngoại tệ, hàng hóa, cổ phiếu và chứng khoán. Có các rủi ro
tiềm ẩn liên quan đến việc đầu tư và giao dịch. Bạn phải biết về những rủi ro đó, tự làm quen với chúng và tìm kiếm sự tư vấn độc lập
liên quan đến rủi ro. Bạn không nên giao dịch số tiền mà bạn không có khả năng để mất. Dịch vụ Autochartist và nội dung của nó
không nên được hiểu là sự mời chào đầu tư và/hoặc giao dịch. Bạn nên tìm kiếm sự tư vấn độc lập liên quan đến việc này. Thành tích
trong quá khứ không phải là dấu hiệu về thành tích trong tương lai. Không có trình bày nào rằng mọi kết quả được thảo luận bên trong
dịch vụ và nội dung truyền thông có liên quan của nó sẽ được đạt được. Mọi quan điểm, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc
thông tin khác được cung cấp như là bình luận thị trường nói chung và không được hiểu là sự tư vấn đầu tư. Autochartist, Phần mềm
MDIO, các thành viên, cổ đông, nhân viên, đại lý, người đại diện và người bán lại của họ không đảm bảo sự đầy đủ, chính xác hoặc
kịp thời của thông tin được cung cấp, và họ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, hậu quả nào hay
điều khác có thể phát sinh từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào dịch vụ của Autochartist và nội dung của nó.

