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Các chuyên gia chia sẻ phương pháp cầu số đề miền Bắc 888 hôm nay nhanh và chính xác nhất

Cầu số đề miền Bắc thì tính như thế nào. Đây luôn là một vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của
những anh chị em khi tham gia chơi lô đề. Có lẽ mọi người cũng biết một và phương pháp để soi cầu
nhưng liệu những phương pháp đó có hiệu quả.
Vậy để có thể nhận được những phương pháp giúp các bạn đảm bảo trong việc soi cầu thì kính mời quý
độc giả cùng theo dõi bài viết dưới đây và nhận cho bản thân những phương pháp, kinh nghiệm từ các
chuyên gia với độ chính xác 100% khi tham gia chơi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay nhé.
Phương pháp đầu tiên mà các chuyên gia muốn cung cấp, chia sẻ cho các bạn chính là phương pháp
cầu số miền Bắc soi theo giải đặc biệt của ngày thứ 4. Với nhiều người chơi lâu năm có kinh nghiệm thì
chắc hẳn khi nhắc đến soi theo giải đặc biệt ngày thứ 4 là các bạn có thể hiểu được đây chính là một
ngày đặc biệt trong tuần giúp các bạn có thể soi được chính xác và nhận được các giải thưởng cao và
giá trị.
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Đối với phương pháp này bạn có thể chú ý đến 2 trường hợp sau đây:
- Xem trong bảng kết quả của giải đặc biệt ngày thứ 4 xem đề về con số bao nhiêu, lấy cặp số giữa của
giải đặc biệt làm cầu lô đánh liên tiếp trong khoảng thời gian từ 3-4 ngày chắc chắn cầu sẽ về. Phương
pháp này tỷ lệ cầu về vô cùng cao và được đánh giá và phản hồi vô cùng tốt nên các bạn hãy thử để
nhận các giải thưởng giá trị nhé.
VD: Ngày 11/10/2018 ngày thứ 4 có giải đặc biệt về 82572, cặp số giữa là 35– 57.
Ta thấy ngày 12/10 lô 35 về. Ngày 13/10 đề về 57, lô về 52.
Theo RongBachKim các bạn cũng nên chú ý: Nếu bạn thấy trong ngà thứ 4 đề về nháy thì khả năng lô
rơi từ 2 số giữa trong giải đặc biệt sẽ chỉ về lô, nhung nếu các ngày về bình thường thì thường tỷ lệ đề
về cuối tuần sẽ rất cao.
-Từ bảng kết quả lấy tổng của ngày thứ 4 làm cặp lô nuôi liên tiếp trong khoảng thời gian 3-4 ngày, chắc
chắn cầu sẽ về tỷ lệ cao không kém trường hợp trên.
VD: Thứ 4 ngày 11/10/2018 đề về 82, có tổng là 10, ngày 13/10 và 14/10 lô 10 đều nổ.
Phương pháp tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu với bạn chính là phương pháp soi cầu số miền Bắc
theo giải nhất của ngày thứ 4. Phương pháp này cũng đem lại một tỷ lệ cầu về tương đối cao không kém
phương pháp soi theo giải đặc biệt và phương pháp này cũng có 2 cách để tìm ra những con số may
mắn như sau:
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-Lấy tổng kết quả của giải nhất ngày thứ 4 của tuần trước nuôi và đánh liên tiếp tới thứ 4 tuần này.
VD: Thứ 4 ngày 11/12/2018 có giải nhất về 56355, tổng 24, nuôi 24 – 42.
Ngày 13/12 lô 24 về. Ngày 15/12 lô 24 – 42 về
-Sử dụng số giữa trong giải nhất làm cầu lô nuôi và đánh cho các ngày còn lại trong tuần.
VD: Ngày 11/12/2018 ta có giải nhất là 66366, cặp lô nuôi là 63 – 36.
Ngày 12/12 lô 63 về. Ngày 15/12 lô 63 lại nổ.
Ngoài hai phương pháp trên các chuyên gia cũng cung cấp cho bạn phương pháp cầu số đề hôm nay soi
theo giải đặc biệt của ngày thứ 3. Phương pháp này vô cùng đặc biệt được nghiên cứu kỹ bởi các chuyên
gia nên các bạn có thể yên tâm áp dụng vừa tiết kiệm được thời gian lại có thể nhận được các con số
may mắn.
Phương pháp này cũng chia thành 2 cách cụ thể như sau:
-Sử dụng số đầu tiên của giải đặc biệt ngày thứ 2 để làm tổng nuôi và đánh liên tiếp cho cả tuần.
VD: Ngày 16/12/2018 giải đặc biệt ngày thứ 2 về 13355, dàn đề tổng 1 là: 01 – 29 – 92 – 38 – 83 – 47 –
74 – 65 – 56.
Ngày 17/12 lô 92 – 56 – 47 – 74 về.
-Sử dụng số đầu tiên của giải đặc biệt ngày thứ 2 để nuôi kép đánh cho các ngày còn lại trong tuần, tỷ lệ
cầu về vô cùng cao.
VD: Ngày 20/12/2018 có giải đặc biệt ngày thứ 2 về 23687, ta nuôi kép 22.
Ngày 21/12, 22/12, 24/12 lô 22 đều nổ.
Phương pháp cuối cùng các chuyên gia muốn giới thiệu với bạn chính là phương pháp cầu Mb 888 dựa
theo kết quả đề về ngày thứ 5. Phương pháp này vô cùng dễ vì vậy các bạn mới tham gia chơi cũng
không cần phải lo lắng quá nhiều.
Với cách này chúng ta cũng có 2 cách sử dụng phương pháp này cụ thể như sau:
-Lấy số đề trong bảng kết quả ngày thứ 5 trừ đi 1 đơn vị nuôi và đánh dàn đề đó liên tiếp trong khoảng
thời gian 7 ngày. Sau khi cầu nổ thì dừng lại..
VD: Ngày thứ năm 12/12/2018 đề về 71, nuôi dàn đề chạm 6, thấy 16/12/2018 đề về 66.
Ngày 13/12 lô về 60 – 96 – 46 – 62 – 66.
- Sử dụng đầu hoặc đuôi của đề hôm nay về nuôi thành một dàn liên tiếp cho 7 ngày sau.
VD: Ngày 15/12 đề về 50.
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Tỷ lệ lô chạm 5 và chạm 1 trong 7 ngày tiếp theo đều về.
Mong rằng những phương pháp này sẽ giúp bạn nhận được nhiều con số may mắn. Để nhận thêm nhiều
phương pháp soi cầu mới truy cập ngay XSMB Minh Ngoc. Chúc các bạn may mắn.
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