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SÓNG ELLIOT 
I. Giới Thiệu  
 

Kỹ thuật phân tích sóng 
Elliott là một tập hợp của nhiều kỹ 
thuật phân tích phức tạp. Khoảng  
60% các kỹ thuật này là tương đối rõ 
và dễ sử dụng, 40% còn lại là khó 
nhận ra, đặt biệt là cho những người 
mới tìm hiểu sóng Elliott.  
 

 
Nguyên tắc sóng Elliott là 

một trong những công cụ phân tích 
kỹ thuật mà một số nhà kinh doanh 
chứng khoán dùng để phân tích 
những xu hướng giá trong các thị 
trường tài chánh. “Cha đẻ” của 
nguyên tắc này là Ông Ralph Nelson Elliott (1871-1948). Nghề chính của ông là kế tóan và ông đã nghiên cứu 
và phát triển ra nguyên tắc này vào những năm 30 của thế kỷ trước. 

Theo ông Elliott, sự thay đổi của giá cả sẽ tạo ra những cơn sóng, như hình vẽ. Trong đó một cơn sóng 
cơ bản sẽ có 5 cơn sóng “chủ” và 3 cơn sóng điều chỉnh. Trong 5 con sóng chủ thì sóng số 1, 3 và số 5 gọi là 
sóng “chủ và động”, và sóng 2, 4 gọi là sóng “chủ và điều chỉnh”. 2 con sóng điểu chỉnh được gọi là sóng A,B, 
C. 

Trong mỗi một con sóng như vậy lại có những con sóng nhỏ và cũng tuân theo quy luật của lý thuyết 
Elliot.  

 
Tùy theo thời gian độ lớn của sóng sẽ được phân theo thứ tự sau 

Grant Supercycle: sóng kéo dài nhiều thập kỹ, đôi khi cả thế kỹ  
Supercycle: kéo dài từ vài năm đến vài thập kỹ  
Cycle: kéo dài từ 1 đến vài năm  
Primary: kéo dài từ vài tháng đến vài năm  
Intermediate: kéo dài từ vài từ tuần đến vài tháng  
Minor: kéo dài trong vài tuần  
Minute: Kéo dài trong vài ngày  
Minuette: Kéo dài trong vài giờ.  
Subminutte: Kéo dài trong vài phút. 
 
II Tâm Lý Thị Trường Theo Các Bướng Sóng Elliott 
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Sóng chủ số 1. Đợt sóng đầu tiên này là có điểm xuất phát từ thị truờng con gấu (suy thóai), do đó sóng 
1 ít khi được nhận biết ngay từ đầu. Lúc này  thông tin cơ bản về các công ty niêm yết vẫn đang là thông tin tiêu 
cực. Chiều hướng của thị trường trước khi sóng 1 xảy ra chủ yếu vẫn là thị truờng suy thoái. Những nhà phân 
tích cơ bản vẫn đang tiếp tục điều chỉnh thu nhập kỳ vọng thấp xuống so với dự kiến. Khối lương giao dịch có 
tăng chút ít theo chiều hướng giá tăng. Tuy vậy việc tăng này là không đáng kể. Do đó nhiều nhà phân tích kỹ 
thuật không nhận ra sự có mặt của đợt sóng số 1 này. 

Sóng chủ  số 2. Sóng chủ 2 sẽ điều chỉnh sóng 1, nhưng điểm thấp nhất của sóng 2 không bao giờ vượt 
qua điểm xuất phát đầu tiên của sóng 1. Tin tức dành cho thị trường vẫn chưa khả quan. Thị trường đi xuống ở 
cuối sóng 2 để thực hiện việc “kiểm tra” độ thấp của thị trường. Những người theo phái con gấu vẫn đang tin 
rằng thị trường con gấu vẫn đang ngự trị. Khối lượng giao dịch sẽ ít hơn đợt sóng 1. Giá sẽ được điều chỉnh 
giảm và thuờng nằm trong khoảng 30% đến 80% của chiều dài của sóng 1. 

 
 Sóng chủ số 3. Thông thường đây là sóng lớn nhất và mạnh mẽ nhất của xu hướng lên giá, và sóng 3 

không được là sóng ngắn nhất.  
Ngay đầu sóng 3, thị trường vẫn còn nhận những thông tin tiêu cực vì vậy có nhiều nhà kinh doanh 

không kịp chuẩn 
bị để mua 
vào. Khi sóng 3 
đang ở lưng 
chừng, thị trường 
bắt đầu nhận 
những thông tin 
cơ bản tích cực 
và những nhà 
phân tích cơ bản 
bắt đầu điều 
chỉnh thu nhập kỳ 
vọng. Mặc dù có 
những đợt điều 
chỉnh nho nhỏ 
trong lòng của 
sóng 3, giá của 
sóng 3 tăng lên 
với tốc độ khá 
nhanh.  

Sóng 
chủ số 4. Đây 
thật sự là một con 
sóng điều chỉnh. Điểm thấp nhất của sóng 4 không được thấp hơn điểm cao nhất của sóng 1. 
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 Giá có khuynh hướng đi xuống và đôi khi có thể răng cưa kéo dài. Sóng 4 thường sẽ điều chỉnh sóng 3 
với mức 0.382 – 0.618 chiều dài của sóng 3. Khối lượng giao dịch của sóng 4 thấp hơn của sóng 3. Đây là thời 
điểm để mua vào nếu như nhà kinh doanh nhận biết được tiềm năng tiếp diễn liền sau đó của con sóng 5. Tuy 
vậy việc nhận biết điểm dừng của sóng 4 là một trong những khó khăn của các nhà phân tích kỹ thuật trường 
phái sóng Elliott. 

Sóng chủ số  5. Đây là đợt sóng cuối cùng của 5 con sóng “chủ”. Thông tin tích cực tràn lan khắp thị 
trường và ai cũng tin rằng thị trường đang ở trong thế bò húc. Khối lượng giao dịch của sóng 5 khá lớn , tuy vậy 
thông thường vẫn nhỏ hơn sóng 3. Điều đáng nói là những nhà kinh doanh “không chuyên nghiệp” thường mua 
vào ở những điểm gần cuối sóng 5. Vào cuối con sóng 5, thị trường nhanh chóng chuyển hướng.  

Sóng điều chỉnh A. Sóng này bắt đầu cho đợt sóng điều chỉnh A,B,C. Trong thời gian diễn ra sóng A, 
thông tin cơ bản vẫn đang rất lạc quan. Mặc dù giá xuống, nhưng phần đông các nhà kinh doanh vẫn cho rằng thị 
trường đang trong thế bò húc. Khối lượng giao dịch tăng trưởng khá đều đặn theo con sóng A. 

Sóng điều chỉnh B. Giá tăng trở lại và với mức cao hơn so với điểm cuối sóng A. Sóng B được xem là 
điểm kéo dài của thị trường bò húc. Đối với những người theo trường phái phân tích kỹ thuật cổ điển, điểm B 
chính là vai phải của đồ thị Đầu và Vai ngược. Khối lượng giao dịch của sóng B thường thấp hơn của sóng A. 
Vào lúc này, những thông tin cơ bản của các công ty không có những điểm tích cực mới, thế nhưng cũng chưa 
chuyển hẳn qua tiêu cực. 

Sóng điều chỉnh C. Giá có khuynh hương giảm nhanh hơn các đợt sóng trước. Khối luợng giao dịch 
tăng. Hầu như tất cả mọi nhà kinh doanh, đầu tư đều nhận thấy rõ sự ngự trị của “gấu ngủ”  trên thị trường, chậm 
nhất là trong đợt sóng nhỏ thứ 3 của sóng C.  Sóng C thường lớn như sóng A. Điểm thấp nhất của sóng C ít nhất 
bằng điểm thấp nhất của sóng A nhân với 1.618. 
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III. Cách Đo Sóng  
 
Một công cụ rất hữu hiệu dùng đo sóng Elliott là Fibonacci Retracement  

 
A Sóng Chủ 
 
Cách đo sóng 2 : Có các trường hợp thường xảy ra :  
Sóng 2 = 20% của sóng 1 
Sóng 2 = 30% của sóng 1 
Sóng 2 = 50% của sóng 1 
Sóng 2 = 62% của sóng 1 
Sóng 2 = 80% của sóng 1 
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 Sóng 2 hồi lại trong khoảng 20%-80% của sóng 1, thường thì từ 30%-80% của sóng 1. 
 Sóng 2 phải hồi lại tối thiểu 20% của sóng 1. 
 Sóng 2 không được hồi lại 100% so với sóng 1. 
☼ Xác định điểm kết thúc của sóng 2 bằng Fibonacci Retracement : 
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Cách đo sóng 3 : Có các trường hợp thường xảy ra :  
Sóng 3 = 1.62 x  chiều dài sóng 1  
Sóng 3 = 2.62 x  chiều dài sóng 1  
Sóng 3 = 4.62 x  chiều dài sóng 1  
 

 
 
☼ Xác định điểm kết thúc của sóng 3 bằng Fibonacci Retracement : 
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 Sóng 3  phải dài hơn sóng 1. 
 Sóng 3 không được dài hơn 7 lần sóng 1. 

 
Cách đo sóng 4 : Có các trường hợp thường xảy ra :  
Sóng 4 = 0.24 x  chiều dài sóng 3  
Sóng 4 = 0.38 x  chiều dài sóng 3  
Sóng 4 = 0.50 x  chiều dài sóng 3 

 Trong đó chiều dài sóng 4 thường =  24%-38% chiều dài sóng 3. 
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☼ Xác định điểm kết thúc của sóng 4 bằng Fibonacci Retracement : 
 

 

 

 
  
Cách đo sóng 5 : Có các 2 trường hợp thường hợp chính như sau : 
● Trường hợp 1 : Nếu chiều dài sóng 3 ≥ 1.62 x chiều dài sóng 1, thì sóng 5 tuân thủ quy tắc sau :  
Sóng 5 = Chiều dài sóng 1 
Sóng 5 =  1.62 x Chiều dài sóng 1 
Sóng 5 =  2.62 x Chiều dài sóng 1 
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● Trường hợp 2 : Nếu chiều dài sóng 3 ≤ 1.62 x chiều dài sóng 1, thì sóng 5 tuân thủ quy tắc sau :  
 
Sóng 5 = 0.62 x chiều dài (tính từ điểm bắt đầu của sóng 1 – đến điểm kết thúc của sóng 3). 
Sóng 5 =  chiều dài (tính từ điểm bắt đầu của sóng 1 – đến điểm kết thúc của sóng 3). 
Sóng 5 =  1.62 x chiều dài (tính từ điểm bắt đầu của sóng 1 – đến điểm kết thúc của sóng 3). 
 

 
 B Sóng Điều Chỉnh 
 
Cách đo sóng A  : Giống như sóng 1, sóng A thường khó nhận thấy. Vì vậy để xác định sóng A, ta cần sử dụng 
thêm các công cụ hỗ trợ khác như Trendline, Fibonai Fan, các chỉ số indicator như RSI, MACD histogram, 
Stochastic…nhà đầu thư mới làm quen sóng Elliott nên thận trọng trong giao dịch ở con sóng này. 
Cách đo sóng B chiều dài sóng B được đo theo qui tắc sau : 
●Sóng B = 0.5 x chiều dài của sóng A. 
●Sóng B = 0.75 x chiều dài của sóng A. 

 Sóng B có chiếu dài bằng 0.5 - 0.75 chiều dài sóng A. 
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Cách đo sóng C chiều dài sóng C được đo theo qui tắc sau : 
 
Sóng C = Chiều dài sóng A. 
Sóng C = 1.62 x chiều dài sóng A. 
Sóng C = 2.62 x chiều dài sóng A. 
 

 
 
 
 
CÁC TRƯỜNG HỢP SÓNG ĐIỀU CHỈNH PHỨC TẠP 
 
► Flat Correction  

Trong trường hợp này chiều dài của 3 sóng A, B,C  là bằng nhau 
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►Điều Chỉnh Bất Thường :   
 

Trong trường hợp này, điểm cao nhất của sóng B  cao hơn điểm khởi đầu của sóng A. Điểm cuối của 
sóng C bằng điểm kết thúc của sóng A hoặc xa hơn. 

 
 
Nếu chiều dài của sóng B hồi ≥ 75% chiều dài của sóng A thì được xem là điều chỉnh phức tạp. 
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► Điều Chỉnh Tam Giác 
Điều chỉnh tam giác ở sóng 4  
 



HOÀNG NGỌC SƠN – SOROS – HỒNG HỐI      13 CAO THẮNG, F 2  QUẬN 3 TPHCM 

 13 

 
 
 

 
 
 
 
Điều chỉnh tam giác xảy ra ở sóng B 
 

 
QUY TẮC VÀNG  
 
◊ Nếu sóng 2 là điều chỉnh giản đơn thì sóng 4 là điều chỉnh phức tạp. 
◊ Nếu sóng 2 là điều chỉnh phức tạp thì sóng 4 là điều chỉnh giản đơn. 
 


