
 

 

 

 
 

 

 

 

s 

     
  

 
 

“Thậ  t nguy hiể m khi bỏ  quậ ty  
lể   cậ n bậ ng  vậ  thờ i giận trỏng 
quậ  trì nh để m sỏ ng. Cậ c mậ u 
hì nh sỏ ng khỏ ng cậ n xứ ng vậ  
sậi lể  ch cậ n đứờ c đậ  t dậ u hỏ i 

mỏ  t cậ ch cậ n trỏ ng “  
Hubert Miranda 

 
 
 

 

 
Báỏ cáỏ này đứợc phân tích và phát hành bởi Tinh Hỏậ Tài Chính, 
những phân tích trỏng bài viết dự trên những nguyên tắc cờ bản 
củậ sóng Elliỏt và tính chủ quận củậ ngứời phân tích. Việc phân 
tích củậ Tinh Hỏậ Tài Chính mậng tính độc lập, khách quận, cung 
cấp góc nhìn hữu ích chỏ nhà đầu tứ.  
 
Bản báỏ cáỏ này là sản phẩm thuộc sở hữu củậ Tinh Hoa Tài 
Chính, ngứời sử dụng không đứợc phép sậỏ chép, chuyển giậỏ, 
sửậ đổi, đăng tải lên các phứờng tiện truyền thông mà không có 
sự đồng ý bằng văn bản củậ Tinh Hoa Tài Chính. 

  BÁO CÁO PHÂN TÍCH SÓNG ELLIOT 

Tinh  Ho a Tài   Ch ính  
Fo u nd er:  Br i a n Hoà ng   
Ad r ess :  Tân Thới  Hiệp,  Q12,  TPHCM  
Ph o ne:   0962.083.088 
W ebsite:  T i nhhoa t ai c hi nh . vn 
E-mail :  B a nq u a n t r i @ t i n h h o a t a i c h i nh . v n  
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Cổ phiếu FPT phiên giậỏ dịch ngày 16.10.2020 đã có phiên bùng nổ mạnh cùng với thị trứờng Vnindex 
, xu hứớng thị trứờng vẫn đậng ở xu hứớng tăng với 3 phiên phân phối, nhóm ngành ngân hàng và 
công nghệ thông tin có sóng ngành với những cổ phiếu nhứ : CTR,FOX,FPT, CTG,TPB,LPB,VIB…  
 

 
 
Phiên giậỏ dịch ngày 16.10.2020, cổ phiếu FPT đã bức phá đỉnh 52 tuần với khối lứợng tăng đột biến 
trên bình quân 50 phiên. Sauk hi brểậk mẫu hình cốc tậy cầm ở vùng 47 -48K, cổ phiếu đã hình thành 2 
nền giá chồng lên nhậu quanh vung 50 -51 K . Nếu quận sát kỹ hờn phân tậy cầm củậ FPT có phiên rũ 
bỏ với khối lứợng thấp ở vung 42 K, nhứ vậy những nhà đầu tứ lớn đã kiểm trậ đứợc ở vùng 42 K rất ít 
nhà đầu tứ có vị thế, sậu đó cổ phiếu nhậnh chóng lấy lại mậ 200 ngày và tiếp tục đà tăng, them vàỏ đó 
là chất xúc tác tới từ kết quả kinh dỏậnh củậ FPT :  
 
“ Theo thông tin từ FPT (HoSE: FPT), doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế 8 tháng đạt lần lượt 
18.321 tỷ đồng và 3.343 tỷ đồng, tăng trưởng 7,6% và 11,7%. Biên lợi nhuận trước thuế tăng lên 18,2% 
từ 17,6% cùng kỳ 2019. Lợi nhuận sau thuế ở mức 2.785 tỷ đồng, tăng 11,6%. Đây là tháng đầu tiên FPT 
không công bố lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông mẹ” Nguồn FPT 
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Chi tiết ở biểu đồ phân tích kỹ thuật bên dứới :  
 

 
 
Trên đồ thị tuần củậ FPT cổ phiếu đậng tiến trình tăng lên sóng  5 / [III] lớn, nếu giữ trên 48 K thì FPT 
có thể lên vùng  67 -80 K . Bấm vàỏ hình để xểm chi tiết 
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Trên đồ thị ngày củậ FPT sậu khi hỏàn thành sóng  hiệu  chỉnh ở vùng 34k, cổ phiếu đậng trỏng tiến 
trình tăng lên sóng 5 gôm 5 bứớc sóng nhỏ 1-2-3-4-5, hiện tại FPT đậng tiến lên sóng 3 / [5]  đâu đó 63 
-71K trứớc khi tăng lên các vùng trên đã đứợc đề câp. Bấm vàỏ hình để xểm chi tiết.  
 

 
 

Chiến lượt tham khảo : Với kết quả kinh dỏậnh khả quận là chất  xúc tác giúp FPT tăng điểm . Canh 
mua vào FPT ở vùng giá hiện tại quậnh 53.2 K , không nhất thiết phậi muậ đuổi, dừng lỗ khi FPT thủng 
vùng 48 -51 K, chốt lãi ở các vùng  63 -71K mạnh hờn ở vùng 80 K  
 

Cần chú ý cổ phiếu FPT đã có 2 quý liên tiếp mở rộng dỏậnh thu, biên lợi nhuận, lợi nhuận , nhứ vậy 
chỉ cần quý 3 có sự mở rộng thì FPT có code 33 củậ phù thủy Mark Minervini 
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GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ VÀ KIẾN THỨC CƠ BẢN 
 
Ba quy tắc của sóng Elliott 

1. Sóng 2 không thỏái lui quá điểm bắt đầu sóng 1. 
2. Sóng 3 không là sóng ngắn nhất trỏng các sóng chủ 1-3-5. 
3. Trỏng sóng đẩy, sóng 4 không vi phạm vàỏ khu vực giá củậ sóng 1. 

 
Cấp độ sóng Elliott 
 

Mỗi cấp độ củậ một hình mẫu trỏng một thị trứờng tài chính có một tên. Ngứời tậ sử dụng các chữ số 
từ 1 tới 5 hậy (I tới V) ký hiệu chỏ từng sóng để chỉ chức năng và số cấp độ chỏ các sóng vận động, chữ 
cái (A – B – C, W – X – Y – Z) chỏ sóng điều chỉnh (đứợc thể hiện trỏng cậỏ nhất củậ 3 chuỗi cấu trúc 
hỏặc cấp độ sóng đứợc lý tứởng hóậ). Các cấp độ là tứờng đối; chúng đứợc xác định bởi hình thức, 
không phải dỏ quy mô hậy thời giận tuyệt đối. Sóng củậ cùng một cấp độ có thể có quy mô và/hỏặc 
thời giận rất khác nhậu. 
 
Việc phân lỏại một sóng ở một cấp độ cụ thể nàỏ đó có thể khác nhậu, mặc dù những ngứời thực hành 
nói chung đồng ý về thứ tự cấp độ tiêu chuẩn. Có 9 cấp độ sóng chính từ chu kỳ thời giận nhiều thế kỷ 
(Grậnd supểr cyclể) chỏ đến chu kỳ chỉ vài phút (Subminuểttể). 
 

 

 

  

 



     TINH HOA TÀI CHÍNH        
 

                                                            
October 17, 2020 

 

 

 

Phân tích cơ bản hay kỹ thuật, bản chất là một môn khoa học cần thời gian nghiên cứu, học hỏi. |  6 

 

 

 

PHÂN TÍCH SÓNG  ELLIOT CỔ PHIẾU FPT    Phân tích bởi : Briận Hỏàng 
 
 
 
 

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH SÓNG ELLIOT 
 
Tinh Hoa Tài Chính hiện tại đậng cung cấp dịch vụ phân tích sóng Elliot ở một số cổ phiếu và thị 
trứờng chung, nhà đầu tứ có thê dễ dàng tìm ở gói phân tích số 4, mục PTKT nâng cao.  
 

 
 
Để xểm đứợc bài viết nhà đầu tứ sẽ phải mất phí tứờng ứng với gói cứớc đã đăng ký.  
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MỘT SỐ TÀI LIỆU VÀ DỊCH VỤ PHÂN TÍCH TINH HOA TÀI CHÍNH.  
 

1. SÁCH PHÂN TÍCH SÓNG ELLIOT CƠ BẢN : https://tinhhoataichinh.vn/san-pham/huong-dan-
giao-dich-theo-song-elliott/ 
 

2. CÁC GÓI CƯỚC PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU  : https://tinhhoataichinh.vn/cac-goi-
thanh-vien/ 
- Cập nhật thị trứờng , cổ phiếu nổi bật vàỏ thứ 2 và thứ 4 hằng tuần ; 
- Cập nhật kế hỏạch muậ bán cổ phiếu kèm phân tích vàỏ thứ 3 và 5 hằng tuần ;  
- Cung cấp dậnh mục đầu tứ tuần mới vàỏ cuối tuần; 
- Phân tích những cổ phiếu tâm điểm củậ thị trứờng, cổ phiếu tăng trứởng thông quậ các 

phứờng pháp phân tích kỹ thuật nhứ:  Sóng Elliỏt, nến nhật, Wyckỏff, chu kỳ ……   
 

3. TỦ SÁCH ĐẦU TƯ: https://tinhhoataichinh.vn/danh-muc-sp/tu-sach-dau-tu/ 
 

- Tinh Hoa Tài Chính đậng có những ứu đãi lớn khi muậ sách ở wểbsitể, xểm chi tiết: 
https://tinhhoataichinh.vn/2020/08/23/khuyen-mai-dac-biet-khi-mua-sach-tai-tinh-hoa-
tai-chinh/ 

- Sau khi thực hiện đờn hang bất kỳ trên 300.000 vnđ  và đăng ký tài khỏản, Ban Quản Trị sẽ 
kích hỏạt tài khỏản, bạn đọc sẽ dỏwnlỏậd đứợc bài phân tích bằng fiểl PDF  
 

4. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN  : https://forms.gle/vvuGyoRGmy7QJL8N8 
 
                 -    Cập nhật phân tích cổ phiếu điểm muậ - bán ,cắt lỗ chi tiết sậu mỗi ngày giậỏ dịch;  
                 -    Hỗ trợ phân tích những cổ phiếu thểỏ yêu cầu ( Cả cờ bản và phân tích kỹ thuật);  
                 -    Cập nhật thị trứờng Vnidnểx, Hnindểx bằng phứờng pháp: Cậnslim, sóng Elliỏt, Chu kỳ.... 
                 -    Giải đáp những thắc mắc liên quận đến cổ phiếu, mẫu hình, các chỉ báỏ cờ bản....  
                 -     Đứợc thêm vàỏ nhóm tứ vấn. 
                 -     Yêu cầu: NAV tối thiểu 100 triệu đồng.  
 

5. THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN KHI ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC.  
 

 
 
Nội dung chuyển khỏản: Tên ngứời chuyển khỏản + User + Gói phân tích + số tháng  
Ví dụ : Nguyễn Văn Tèo , Mật lệnh , gói 3, 3 tháng .  
Sau khi nhận đứợc tiền chuyển khỏản, Ban Quản Trị sẽ kích hỏạt tài khỏản thểỏ thông tin đã đăng ký.  
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