Hướng dẫn sử dụng Tín hiệu giao dịch
Hệ thống Rà soát tín hiệu tự động
Re a l t i m e I n s t ru m e nt S c anni ng and A dvi s ory

Máy đo gia tốc biến động giá trong phiên
Hệ thống phát hiện tín hiệu đẩy giá tăng hay giảm bằng việc
kiểm tra tốc độ biến động giá và sự lặp lại của diễn biến này
trong quá khứ. Qua đó xác định tín hiệu Mua hay Bán của mã
chứng khoán đang quan sát.

Tính điểm lệnh thời gian thực
Hệ thống tự động tính toán điểm giá mục tiêu (Target), điểm
giá mất tín hiệu xu hướng (điểm cắt lỗ Stoploss) và xác định
điểm giá mở lệnh (Điểm vào Entry).
Đồng thời tính toán tỷ lệ Lãi/Lỗ theo từng lệnh khuyến nghị.

Ứng dụng
Phù hợp chiến lược Trading lướt sóng trong phiên cho các
sản phẩm giao dịch chênh lệch giá T+0 (mua bán “lướt sóng”
trong phiên).
Với các sản phẩm cổ phiếu (T+3), nên tham khảo chiến lược
giao dịch tại “Xác định dòng tiền” để Mở lệnh giao dịch. Đồng
thuận từ dòng tiền sẽ tăng xác suất thành công cho Tín hiệu.

Ví dụ:
1. Tín hiệu Mua MWG, cổ phiếu Việt Nam.
Giá vào lệnh: 132.400 VND. Điểm mục tiêu: 135.700 VND. Điểm cắt lỗ: 130.900 VND
2. Kiểm tra dòng tiền lớn tại Xác định dòng tiền: Ngược hướng dòng tiền lớn.

3. Kết luận: chiến lược Mua bắt đáy với rủi ro cao. Cân nhắc trước khi giao dịch.
*Tips:
_ Xác suất thành công sẽ cao nhất khi Tín hiệu Mua/Bán và hành vi dòng tiền lớn cùng đồng thuận.
_ Xây dựng theo chiến lược T+0, do vậy sẽ phù hợp nhất với các tài sản được phép Mua Bán trong ngày.

