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Ebook của M4Markets

Fibonacci

Để tiếp tục cam kết cung cấp tài nguyên giáo dục cho tất cả các nhà giao 
dịch, chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu ebook Giới thiệu về Fibonacci.

Fibonacci là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến 
nhất và được nhiều nhà giao dịch sử dụng để tìm kiếm cơ hội giao dịch, 
thực hiện quản lý rủi ro và đạt các mức mục tiêu. 

Đối với một số nhà giao dịch, Fibonacci có vẻ phức tạp và khó áp dụng; 
tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch mới cũng như có kinh nghiệm đã áp dụng 
thành công phương pháp này.

Mục đích của ebook này là giúp bạn hiểu được Fibonacci là gì và cách sử 
dụng công cụ này hiệu quả.

Chúc bạn học vui vẻ

LỜI MỞ ĐẦU
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Leonardo Bonacci hay Leonardo của Pisa, sau này được biết đến với 
tên Fibonacci, là một nhà toán học người Ý vào thế kỷ 12. Mặc dù nhiều 
người cho rằng Leonardo Bonacci đã phát minh ra dãy số Fibonacci, 
thực tế là không phải. Ông chỉ đơn giản giới thiệu dãy số này với phương 
Tây qua cuốn Liber Abaci (Sách về tính toán) vào năm 1202. 

Di sản của Leonardo Bonacci vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và ông 
được nhiều người coi là một trong những nhà toán học vĩ đại nhất mọi 
thời đại. Tác phẩm của ông vẫn được nhiều người sử dụng, đặc biệt là 
các nhà giao dịch. 

TỔNG QUAN về 
Fibonacci
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Một lần nữa kết quả gần như giống hệt nhau.

Như vậy, điều rút ra được từ các ví dụ trên là tất cả các số tiến liên tiếp 
khi truy hồi sẽ dẫn đến cùng một mức truy hồi: 61,8. Tương tự, khi truy 
hồi số thứ hai liên tiếp sẽ luôn cho ra một kết quả giống nhau: 38,2

Điều này quan trọng trong giao dịch bởi nó cho thấy thực tế là mọi xu 
hướng cuối cùng đều tiếp tục sau một đợt hồi / thoái lui / điều chỉnh. 
Việc nắm rõ các tỷ lệ và xu hướng này cho phép các nhà giao dịch dự 
đoán được các mức điều chỉnh, các vùng có thể giao dịch được và giá 
mục tiêu.

Dãy số Fibonacci là một công thức bao gồm một dãy số mô tả tỷ lệ hoàn 
hảo của hầu như tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Mỗi số trong dãy sẽ là tổng 
của hai số liên tiếp trước nó. Dãy số đó như sau:

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377…

Về mặt toán học sẽ có dạng như sau:
1+1=2 
2+1=3 
3+2=5 
5+3=8 
8+5=13    
            
Điều thực sự thú vị ở đây là nếu bạn chia hai số liên tiếp bất kỳ, bạn sẽ 
nhận được kết quả gần giống nhau.

Ví dụ: 
ãy lấy hai số 21 chia cho 34, bạn sẽ có kết quả sau:
21 / 34 = 0.6176

Giờ lấy hai số tiếp theo: 34 chia cho 55. Đây là kết quả nhận được 
- 34 / 55 = 0,618. 

Hãy làm điều tương tự với cặp số tiếp theo, 55 và 89 và đây là kết quả 
nhận được - 55 / 89 = 0,6179

Các ví dụ trên đều cho ra gần như cùng một kết quả 0,618. Không chỉ 
vậy, khi chia một số bất kỳ cho số thứ hai liên tiếp thì cũng có một hiệu 
ứng tương tự.

Ví dụ:
21 / 55 = 0.3818 
34 / 89 = 0.382 
55 / 144 = 0.3819 

Dãy số Fibonacci
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Trên thực tế, các nhà giao dịch không bắt buộc phải biết tất cả các số 
trong dãy Fibonacci hay phải mất thời gian ghi nhớ dãy số, thậm chí 
cũng không cần lo lắng về việc tính toán đúng. MT5 đã trang bị các 
công cụ tuyệt vời để giúp xác định các mức này.

Như đã thấy trước đó, các nhà giao dịch sẽ sử dụng các số Fibonacci 
khác nhau và một vài mức sẽ được sử dụng nhiều hơn các mức còn lại. 
Những con số được sử dụng nhiều nhất là:

Trong Fibonacci thoái lui 

61.8%
50%
38.2%
23.6%

Và trong Fibonacci mở rộng

161.8%
100%
61.8%

Tỷ lệ 38,2 và 61,8 (mức Fibonacci thoái lui) và 161,8 (mức Fibonacci mở 
rộng) được coi là tỷ lệ vàng và theo nhiều người, đây là những mức đáng 
tin cậy hoặc quan trọng nhất để sử dụng.

Ngoài ra, một điều quan trọng nữa là nhiều nhà giao dịch sẽ điều chỉnh 
con số theo nhu cầu của riêng họ và nhiều nhà giao dịch lại nghĩ rằng 
các con số khác nhau sẽ tạo cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn có những 
người cho rằng các con số cổ điển vẫn là những con số đáng tin cậy 
nhất.

Các mức Fibonacci quan trọng FIBONACCI THOÁI LUI

FIBONACCI MỞ RỘNG
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Như đã đề cập trước đó, MT5 được tích hợp các công cụ có thể giúp xác 
định các mức Fibonacci. Do đó, để sử dụng Fibonacci một cách hiệu 
quả, các nhà giao dịch cần học cách sử dụng các công cụ này.

Có một vài công cụ Fibonacci trên MT5. Tuy nhiên, hai cách và công cụ 
Fibonacci mà nhà giao dịch thường dùng trong giao dịch là:

• Fibonacci thoái lui
• Fibonacci mở rộng

Bạn có thể tìm thấy các công cụ trên nền tảng giao dịch như trên hình 
sau.

Hoặc nhấp vào các biểu tượng này trên “Toolbar” để sử dụng chúng.

FIBONACCI TRÊN MT5

Giao dịch chính là những con số. Giá cả, sóng, xu hướng, tất cả 
đều liên quan đến số và những con số này có mối liên hệ với 
nhau.

Fibonacci giúp tìm thấy mức thoái lui hay mức điều chỉnh dễ 
dàng hơn khi phát hiện một xu hướng. Nói cách khác, công cụ 
này giúp bạn dễ quyết định thời điểm tham gia các xu hướng thị 
trường hơn.

Về mặt kỹ thuật, các mức Fibonacci cho phép nhà giao dịch dự 
đoán các mức điều chỉnh \ thoái lui và tận dụng chúng để tìm 
các cơ hội giao dịch..

TẠI SAO CÁC NHÀ GIAO 
DỊCH SỬ DỤNG FIBONACCI?
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Đúng như tên gọi, công cụ Fibonacci thoái lui được sử dụng khi giá 
đang thoái lui (điều chỉnh) trong một xu hướng. Công cụ Fibonacci thoái 
lui có nhiều mức khác nhau, phổ biến nhất là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% 
và đôi khi là 76,4%. Các mức này chủ yếu được dùng để đo độ “sâu” của 
một pha điều chỉnh trước khi giá quay trở lại xu hướng ban đầu. Cách 
chính xác để đặt mức Fibonacci thoái lui là tìm một đỉnh hoặc đáy đảo 
chiều và vẽ các mức Fibonacci thoái lui tại điểm đảo chiều này. Điểm 
thứ hai sẽ được đặt khi giá đi ngược chiều xu hướng.

FIBONACCI 
THOÁI LUI
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Cách vẽ Fibonacci thoái lui 
trên đồ thị
Vẽ công cụ Fibonacci thoái lui trên đồ thị khá đơn giản. Trước hết, hãy 
tìm đỉnh đảo chiều (swing high) và đáy đảo chiều (swing low) mà bạn 
muốn đo. Sau đó, bạn có thể chọn công cụ Fibonacci thoái lui trực tiếp 
từ “toolbar” hoặc vào mục “Insert” - “Objects” và trong menu thả xuống, 
bạn chọn công cụ “Fibonacci retracement”. Sau khi chọn công cụ, hãy đặt 
nó trên “chân sóng” hoặc “sóng” (đáy và đỉnh đảo chiều) để tìm các mức 
thoái lui.

Ebook của M4Markets

Fibonacci
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XU HƯỚNG TĂNG GIÁ
Trong một xu hướng tăng giá, bạn sẽ phải đặt điểm bắt đầu tại điểm 
thấp nhất/đáy (bắt đầu) của xu hướng và điểm kết thúc ở trên đỉnh 
(Điểm cao nhất).

Các mức mặc định có sẵn trong công cụ Fibonacci thoái lui của MT5 là 
23,6%, 38,2%, 50% và 61,8%. Khi bắt đầu điều chỉnh, giá có thể được kỳ 
vọng trở về vùng hỗ trợ gần các mức thoái lui trên.

Sau đây là một ví dụ về một xu hướng tăng, sau đó giá điều chỉnh giảm 
trước khi lại tiếp tục tăng. Trong ví dụ này, giá đã điều chỉnh về vùng hỗ 
trợ gần mức Fibonacci thoái lui 61,8%.

Trong ví dụ trên, giá đang trong xu hướng tăng và dự kiến sẽ điều chỉnh 
giảm. Ta sẽ vẽ công cụ Fibonacci thoái lui từ điểm A (đáy) đi lên đỉnh 
đảo chiều (swing high) gần nhất tại điểm B để tìm các mức Fibonacci 
và xem giá có thể điều chỉnh “sâu” đến mức nào.

TĂNG GIÁ
Thị trường
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XU HƯỚNG GIẢM GIÁ
Đây là kịch bản hoàn toàn ngược lại với xu hướng tăng giá. Với xu 
hướng giảm, bạn nên đặt điểm bắt đầu của công cụ Fibonacci thoái lui 
tại đỉnh (Điểm cao nhất) và kéo xuống đáy (Điểm thấp nhất).

Ví dụ trên cho thấy cách đặt các mức Fibonacci thoái lui và cách giá 
điều chỉnh đến vùng kháng cự xung quanh mức Fibonacci thoái lui 
50%. Các mức này hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự và nhiều nhà 
giao dịch đặt lệnh mua/bán tại đây. Các mức này cũng có thể được sử 
dụng để xác định mức chốt lời và cắt lỗ.

Trong ví dụ dưới đây, giá đang trong một xu hướng giảm. Điều này có 
nghĩa là có thể sẽ có một nhịp điều chỉnh tăng. Do đó, có thể vẽ công 
cụ Fibonacci thoái lui từ Đỉnh (B) xuống Đáy (A).

Trong cả hai ví dụ trên, giá gặp khó khăn khi vượt các mức thoái lui 
(được đánh dấu bằng hình chữ nhật xanh dương trong ảnh) và tạo ra 
một vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh. Những mức này có thể mang đến cơ 
hội giao dịch tuyệt vời.

GIẢM GIÁ
Thị trường
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ĐỈNH ĐẢO CHIỀU (SWING HIGH)
Đỉnh đảo chiều được tạo ra sau khi có một xu hướng tăng giá rõ ràng. 
Giá sẽ bắt đầu tăng từ đáy và tăng lên đáng kể. Một điểm sẽ được gọi là 
đỉnh nếu tại điểm đó có một điều chỉnh giảm, lý tưởng là đi xuống dưới 
mức đáy gần nhất, như trong hình dưới đây:

ĐÁY ĐẢO CHIỀU (SWING LOW)
Đáy đảo chiều được tạo ra sau khi có một xu hướng giảm giá rõ ràng. 
Giá sẽ bắt đầu giảm từ đỉnh và đi xuống đáng kể. Một điểm sẽ được gọi 
là đáy nếu tại điểm đó có sự điều chỉnh tăng, lý tưởng là tăng trên mức 
đỉnh gần nhất, như trong hình dưới đây:

CÁCH TÌM ĐỈNH/ĐÁY ĐẢO 
CHIỀU
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THOÁI LUI TĂNG GIÁ:
Bằng cách nối đáy và đỉnh đảo chiều gần nhất trên đồ thị và vẽ đường 
Fibonacci thoái lui, chúng ta có thể thấy các mức Fibonacci và sử dụng 
chúng để biết được giá sẽ điều chỉnh sâu đến đâu và vùng mua tiềm 
năng sau khi điều chỉnh xong:

THOÁI LUI GIẢM GIÁ:
Bằng cách nối đỉnh và đáy đảo chiều gần nhất trên đồ thị và vẽ đường 
Fibonacci thoái lui, chúng ta có thể thấy các mức Fibonacci và sử dụng 
chúng để biết được giá sẽ điều chỉnh đến đâu và vùng bán tiềm năng 
sau khi điều chỉnh xong như trong hình sau:
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Một trong những lợi ích lớn nhất khi sử dụng MT5 là bạn có thể tùy 
chỉnh các mức Fibonacci sao cho đáp ứng yêu cầu của bạn.

Để xóa, chỉnh sửa hoặc di chuyển công cụ Fibonacci thoái lui, trước 
tiên bạn cần kích hoạt chúng. Để kích hoạt, bạn chỉ cần nhấp đúp vào 
đường Fibonacci thoái lui. Khi đó, đường Fibonacci thoái lui sẽ hiện 3 
chấm hoặc vòng tròn như trong hình dưới đây.

Bây giờ hãy nhấp chuột phải vào đường Fibonacci và bạn sẽ thấy các tùy 
chọn. Tại đây, bạn có thể chọn “delete” nếu muốn xóa đường Fibonacci 
và nó sẽ biến mất khỏi đồ thị.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa đường Fibonacci, hãy nhấp chuột phải lên nó 
và chọn “Properties”.

Cách chỉnh sửa hoặc xóa 
công cụ Fibonacci thoái lui 
trên đồ thị
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Trong mục “Common”, bạn sẽ thấy các tùy chọn thay đổi màu sắc và 
kiểu dáng của đường kẻ và nếu muốn, bạn có thể thêm mô tả cho nó.

Chẳng hạn, bây giờ tôi chọn màu vàng, và đường Fibonacci đã chuyển 
thành màu vàng như hình dưới đây. Tương tự, bạn có thể thay đổi thành 
bất kỳ màu nào bạn muốn.

Tương tự, bạn cũng có thể thay đổi kiểu dáng của đường thành nét liền 
hoặc đứt đoạn, dày hoặc mỏng bằng cách sử dụng các tùy chọn như 
trong hình dưới đây.
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Mục tiếp theo ở đây là “Levels”. Bạn có thể sử dụng mục này cho các 
mục đích sau.

• Thêm các mức Fibonacci mới bằng cách nhấp vào nút Add.
• Xóa các mức Fibonacci bằng cách nhấp vào nút Delete.
• Khôi phục cài đặt bằng cách nhấp vào nút Defaults.
• Thay đổi cài đặt và các mức hiện tại (Level và Description)
• Thay đổi kiểu dáng của đường kẻ mức Fibonacci thực tế.

Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc của đường kẻ mức Fibonacci thoái lui 
bằng cách sử dụng tùy chọn dưới đây.

Bạn có thể thấy màu của đường kẻ mức Fibonacci thoái lui chuyển 
thành màu xanh lá cây như hình dưới đây. Tương tự, bạn có thể thay đổi 
thành bất kỳ màu nào bạn muốn.
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Mục tiếp theo “Parameters” ít khi được sử dụng, do đó chúng tôi sẽ 
không phân tích.

Tiếp theo là mục “Visualization”. Mục này rất thú vị và hữu ích khi phân 
tích đa khung thời gian.

Đôi khi đồ thị sẽ trở nên chồng chéo và khó để tập trung, tốt hơn hết là 
bạn nên hiển thị nó một cách đơn giản và gọn gàng. Đây là lúc tùy chọn 
Visualization phát huy tác dụng (áp dụng cho bất kỳ đối tượng, nghiên 
cứu, chỉ báo nào trong mt5, không chỉ các mức Fibonacci).

Về cơ bản, công cụ này cho phép bạn quyết định khung thời gian 
hiển thị của đối tượng. Theo mặc định sẽ chọn “Shown on all the time 
frames”, nghĩa là Fibonacci bạn vẽ sẽ hiển thị trên TẤT CẢ khung thời 
gian bạn chọn. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ chọn dấu tích này, các lựa chọn 
bị vô hiệu hoá sẽ được kích hoạt và bạn có thể chọn những lựa chọn ưa 
thích.

Trên đây là các mức Fibonacci thoái lui và cách sử dụng chúng trên MT5. 
Bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu sâu hơn.

https://secure.m4markets.com/vi/register/?sl=1&utm_source=fibonacci&utm_medium=ebook&utm_campaign=fibonacci-ebook&utm_term=demo-account&utm_content=register
https://secure.m4markets.com/vi/register/?sl=1&utm_source=fibonacci&utm_medium=ebook&utm_campaign=fibonacci-ebook&utm_term=live-account&utm_content=register
https://www.m4markets.com/vi?utm_source=fibonacci&utm_medium=ebook&utm_campaign=fibonacci-ebook&utm_term=website&utm_content=m4markets


18
Mở tài khoản với M4markets

Ebook của M4Markets

Fibonacci

Fibonacci 
mở rộng 
Trái ngược với các mức Fibonacci thoái lui, mức mở rộng được sử dụng 
để dự báo các mức giá tiềm năng của xu hướng đang diễn ra. Nói cách 
khác, nếu mức thoái lui chỉ ra các vùng giá tiềm năng nơi pha điều 
chỉnh có thể kết thúc, thì mức mở rộng cho biết điểm kết thúc của xu 
hướng đang diễn ra. Đây có thể là thông tin thực sự hữu ích cho nhà 
giao dịch vì nó có thể được sử dụng làm điểm thoát lệnh/mức chốt lời.

Một công dụng khác của các mức Fibonacci mở rộng là để tìm điểm kết 
thúc toàn bộ xu hướng và điểm giá có thể bắt đầu điều chỉnh sâu!

Có nhiều mức Fibonacci mở rộng khác nhau được sử dụng. Phổ biến 
nhất là 61,8%, 100%, 161,8% và đôi khi là 261,8%. Trong đó, 61,8% và 161% 
được coi là “tỷ lệ Vàng”.

(A) (C)

(B)

Mở rộng 0%

Mở rộng 50% 

Mở rộng 100%

Mở rộng 150% 

Ngoài ra, sử dụng 3 
mức giá trên biểu đồ
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Làm thế nào để vẽ Fibonacci 
mở rộng trên đồ thị?

XU HƯỚNG TĂNG GIÁ
Trong một xu hướng tăng giá đang diễn ra

1. Tìm đáy đảo chiều (swing low) (A) điểm bắt đầu xu hướng.
2. Tìm đỉnh đảo chiều (swing high) (B) mà tại đó thị trường ngừng tăng 
và điều chỉnh giảm.
3. Tìm đáy đảo chiều (swing low) (C) của nhịp điều chỉnh (điểm ngừng 
điều chỉnh).

Dưới đây là một ví dụ về Fibonacci mở rộng được vẽ trong xu hướng 
tăng giá. Điểm A được đánh dấu trong hình dưới đây là đáy bắt đầu xu 
hướng. Điểm B là đỉnh mà thị trường ngừng tăng và điều chỉnh giảm. 
Điểm C là đáy của nhịp điều chỉnh.

XU HƯỚNG GIẢM GIÁ
Cách thực hiện hoàn toàn ngược lại với xu hướng tăng giá.

1. Tìm đỉnh đảo chiều (swing high) (A) điểm bắt đầu xu hướng.
2. Tìm đáy đảo chiều (swing low) (B) mà tại đó thị trường ngừng giảm 
và điều chỉnh tăng.
3. Tìm đỉnh đảo chiều (swing high) của nhịp điều chỉnh (C) (điểm ngừng 
điều chỉnh).

Dưới đây là một ví dụ về Fibonacci mở rộng được vẽ trong một xu 
hướng giảm giá. Điểm A được đánh dấu trong hình dưới đây là đỉnh bắt 
đầu xu hướng. Điểm B là đáy lúc thị trường ngừng giảm và điều chỉnh 
tăng. Điểm C là đỉnh của nhịp điều chỉnh.

         MẸO GIAO DỊCH
Luôn cho phép độ lệch trên/dưới mức mở rộng bởi đôi khi giá sẽ 
trượt khỏi mức một vài điểm, hoặc đôi khi giá sẽ phá vỡ (break) và 
tiếp tục đi xa hơn một chút. Chúng ta đang tìm kiếm vùng xung 
quanh mức này chứ KHÔNG phải một mức chính xác, cụ thể.
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Theo mặc định, trên thanh công cụ bạn sẽ chỉ tìm thấy công cụ 
Fibonacci thoái lui chứ không bao gồm công cụ Fibonacci mở rộng:

Để thêm công cụ Fibonacci mở rộng vào thanh công cụ, hãy làm theo 
các bước sau:

1. Nhấp chuột phải vào công cụ Fibonacci thoái lui trên thanh công cụ 
và chọn “Customize”

2.   Trong cửa sổ bật lên, ở phía bên tay trái, tìm “Fibonacci Expansion”, 
nhấp vào và sau đó nhấp “Insert”.

3.  Fibonacci mở rộng giờ sẽ xuất hiện ở phía bên phải trong mục 
“Selected”

Tìm công cụ Fibonacci mở 
rộng trong nền tảng MT5 ở 
đâu?
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Bây giờ, sau khi đóng cửa sổ bật lên, nút Fibonacci mở rộng sẽ xuất hiện 
trong Thanh công cụ của bạn với biểu tượng sau

Hoặc bạn có thể đến mục “Insert” - “Objects” và trong menu 
thả xuống, bạn có thể chọn công cụ “Fibonacci expansion”.

Sau khi chọn nút Fibonacci mở rộng, để vẽ trên đồ thị, bạn cần làm như 
sau:

1. Nhấp và giữ chuột bắt đầu từ điểm A.
2. Nhả chuột khi đến điểm B.
3. Bây giờ bạn phải chọn chính xác điểm C.
4. Để làm vậy, chúng ta cần kích hoạt Fibonacci mở rộng bằng cách 

nhấp đúp vào nó.
5. Sau khi được kích hoạt, bạn có thể di chuyển nó xung quanh bằng 

cách kéo và chọn điểm C
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VÍ DỤ XU HƯỚNG TĂNG GIÁ VÍ DỤ XU HƯỚNG GIẢM GIÁ

Trong các ví dụ trên, bạn có thể thấy rõ cách các mức Fibonacci mở rộng có thể giúp dự 
đoán các mục tiêu tiềm năng và đặt mức chốt lời.
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Các mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng là:
61.8%, 100%, 138.2%, 161.8%, 200%, 238.2%, 261.8% 

Tuy nhiên, các nhà giao dịch thường chỉ quan tâm tới các mức:
61.8%, 100%, 161.8%, 261.8% 

Như đã đề cập trước đó, 61,8% và 161% được nhiều người coi là “Tỷ lệ vàng”.

Các mức Fibonacci mở 
rộng quan trọng
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VÍ DỤ VỀ FIBONACCI MỞ RỘNG CHƯA KÍCH 
HOẠT

Để chỉnh sửa hoặc xóa công cụ Fibonacci mở rộng, trước tiên bạn cần 
kích hoạt bằng cách nhấp đúp vào nó cho đến khi bạn thấy các vòng 
tròn/dấu chấm xuất hiện

VÍ DỤ VỀ FIBONACCI MỞ RỘNG ĐƯỢC KÍCH 
HOẠT

Làm cách nào để chỉnh sửa 
hoặc xóa công cụ Fibonacci 
mở rộng?
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Sau khi kích hoạt, hãy nhấp chuột phải vào công cụ này và bạn sẽ thấy 
các tùy chọn chỉnh sửa và xóa. Để xóa, bạn chỉ cần nhấp vào tùy chọn 
“Delete” như hình sau.

Để chỉnh sửa, bạn hãy vào mục “Properties”.
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Các tùy chọn chung ở đây cũng giống với công cụ “Fibonacci 
retracement” mà chúng ta đã tìm hiểu ở trên. Trong mục “Common”, ta 
sẽ thấy các cài đặt màu sắc, kiểu và loại đường.

Trong mục “Levels”, ta sẽ thấy các cài đặt cho mức mở rộng Fibonacci 
thực tế. Bạn có thể sử dụng chúng để:

• Thêm/Xóa các mức
• Khôi phục cài đặt về mặc định
• Chỉnh sửa các mức có sẵn
• Chỉnh sửa màu và kiểu của đường vẽ các mức
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Ví dụ về Fibonacci
mở rộng

XU HƯỚNG TĂNG GIÁ
Trong ví dụ này, giá đã phá vỡ mức 61,8% và tăng lên mức 100%. Tại đây, 
giá chạm kháng cự và điều chỉnh giảm. Như bạn có thể thấy, các mức 
Fibonacci mở rộng thực sự hoạt động như các vùng kháng cự của giá.

XU HƯỚNG GIẢM GIÁ
Trong ví dụ này, giá bật lên và hoàn toàn phản ứng với mức mở rộng 
100%. Sau khi điều chỉnh, giá tiếp tục giảm xuống mức 161,8%, và một 
lần nữa, giá quay đầu tăng trở lại. Như bạn có thể thấy ở đây, các mức 
Fibonacci mở rộng đều hoạt động như các vùng hỗ trợ cho giá và dự 
báo các mục tiêu tiềm năng.

https://secure.m4markets.com/vi/register/?sl=1&utm_source=fibonacci&utm_medium=ebook&utm_campaign=fibonacci-ebook&utm_term=demo-account&utm_content=register
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   Giao dịch với chi phí thấp

Bắt đầu giao dịch với chênh lệch giá từ 0,0 pip 
và phí hoa hồng $0. Chọn giữa các tài khoản 
Standard, Raw Spread và Premium của chúng 
tôi và bắt đầu giao dịch với khoản tiền nạp tối 
thiểu chỉ $5.

Phương thức nạp 
tiền đa dạng

Nạp tiền ngay lập tức và rút tiền nhanh 
chóng với các ngân hàng và nhà cung cấp 
thanh toán lớn nhất trên toàn thế giới.

Thị trường đa dạng

Giao dịch các cặp ngoại hối, hàng hóa, chỉ 
số và cổ phiếu chỉ bằng một cú nhấp chuột.

An toàn vốn

Tiền của khách hàng nằm trong các tài 
khoản riêng biệt và được bảo vệ bởi tính 
năng bảo vệ số dư âm.

Điều kiện giao dịch 
đặc biệt

Khớp lệnh cực nhanh mà không có trượt 
giá, không có báo giá lại và không bị từ chối 
lệnh

Dẫn đầu ngành

Hỗ trợ trực truyến 24/5 bằng 10 
ngôn ngữ và trung tâm hỗ trợ toàn 
diện với đầy đủ Câu hỏi thường gặp.

Tại sao nên chọn 
M4Markets
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3 BƯỚC
 ĐỂ BẮT ĐẦU 
GIAO DỊCH

Liên hệ với chúng tôi

Kết nối với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần giải đáp

Đăng ký và xác 
minh hồ sơ

Hoàn thành biểu mẫu đăng ký 
của chúng tôi và truy cập Cổng 
khách hàng. Hoàn thành hồ sơ 
Kinh tế của bạn, tải lên các tài 
liệu được yêu cầu và xác minh 

hồ sơ của bạn.

Tải xuống nền tảng 
và bắt đầu

Chọn mục “Tải xuống” trong 
Menu nhà giao dịch và tải xuống 
nền tảng ưa thích của bạn. Khởi 

chạy nền tảng của bạn và bắt 
đầu giao dịch.

Mở tài khoản thực và 
nạp tiền vào tài khoản 

Chọn “Mở tài khoản thực” trong 
mục Tài khoản và chọn một 

tài khoản. Nhấp vào “Nạp tiền” 
trong mục Nạp tiền để chọn 

phương thức nạp tiền.

1 2 3

Email
support@m4markets.com

Gọi cho chúng tôi
+442035197268

Truy cập website
m4markets.com

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch CFD có rủi ro thua lỗ đáng kể
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