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Giới thiệu bạn bè là nguồn gốc

Giới thiệu bạn bè 
là nguồn gốc số 1 

khách hàng mới của 
Achaubet

9 trong số 10 khách 
hàng của chúng 

tôi đã giới thiệu 
Achaubet cho 

bạn bè.

Số điện thoại miễn 
phí: 1–877–843–8238

Được thưởng 50% khi bạn của 
bạn mở tài khoản ! Tiền gửi 300 
đô la bạn nhận được 150 đô la!

Achaubet đã có kinh nghiệm trên 
20 năm. Tiền của bạn với Achaubet 
thì an toàn hơn là ở ngân hàng.

Achaubet là cong ty trả tiền 
nhanh nhất trong ngành cá cược.
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CURRENT ODDS

Team Regular Season Wins Over Under

ARIZONA 8 -145 -125

ATLANTA 9.5 -110 -110

BALTIMORE 9 -105 -125

BUFFALO 6.5 -125 105

CAROLINA 8.5 -120 100

CHICAGO 5.5 120 -140

CINCINNATI 8.5 -105 -115

CLEVELAND 4.5 -110 -110

DALLAS 9.5 -120 100

DENVER 8.5 -105 -125

DETROIT 8 140 -160

GREEN BAY 10.5 120 -140

HOUSTON 8.5 -130 110

INDIANAPOLIS 9 155 -175

JACKSONVILLE 6 -125 -105

KANSAS CITY 9 -125 105

LA CHARGERS 7.5 -125 105

LA RAMS 6 120 -140

MIAMI 7.5 110 -130

MINNESOTA 8.5 105 -125

NEW ENGLAND 12.5 110 -130

NEW ORLEANS 8 100 -120

NY GIANTS 8.5 -150 130

NY JETS 5 200 -250

OAKLAND 9.5 -120 100

PHILADELPHIA 8 -125 105

PITTSBURGH 10.5 -125 105

SAN FRANCISCO 4.5 -140 120

SEATTLE 10.5 -120 100

TAMPA BAY 8.5 -125 105

TENNESSEE 8.5 -140 120

WASHINGTON 7.5 -115 -105

PREDICTIONS

2017 Pythagorean Estimate Hướng dẫn cá cược 
Rồng Vàng Estimate
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Từ biên 
tập viên

N ếu chúng tôi có thể đưa ra một lời khuyên cho bạn trong 
mùa giải năm nay, thì lời khuyên đó sẽ là: hãy chuẩn bị kỹ 
càng.

Vào mỗi mùa giải hàng nghìn người chơi cá độ bóng bầu dục 
đều chiến đấu với các nhà cái. Thông thường, bên thắng cuộc sẽ 
là nhà cái. Hầu hết người chơi cá độ đều bị rơi vào bẫy ngay từ 
lần cá cược đầu tiên. Lý do bởi vị họ chưa chuẩn bị kỹ càng. Bạn 
đừng để giống họ.
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số công cụ mà bạn sẽ cần 
đến để bạn có được cơ hội trước nhà cái trong mùa giải năm nay. 
“Phí cược” là một đối thủ đáng gờm. Bạn sẽ cần phải khôn ngoan 
và tận dụng được mọi ngóc ngách có thể tìm được nếu bạn muốn 
đến được trận Super Bowl.
Dưới đây là hướng dẫn đơn giản cộng với một chút may mắn vừa 
đủ là có thể giúp bạn có được một mùa giải thắng lợi.

1. Mua tiền bitcoin trên trang web chẳng hạn như Coinbase.
com hoặc ở máy bán bitcoin. Chuyển số tiền bitcoin này về 
ví bitcoin của bạn. Nạp tiền và rút tiền sẽ dễ dàng hơn khi dùng 
bitcoin. Gần như là ngay lập tức, rẻ, và một số nhà cái còn tăng 
tiền thưởng khi bạn sử dụng bitcoin.

2. Chọn được đúng nhà cái uy tín (tham khảo đánh giá những 
nhà cái hàng đầu 2017 của chúng tôi). Đây có lẽ là bước quan 
trọng nhất. Một mùa giải thắng lợi sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn 
không lấy được tiền về. Hãy đặt cược với những nhà cái uy tín mà 
đã có thời gian hoạt động dài. Hãy cẩn thận những nhà cái không 
có các chương trình tặng tiền lặp lại, không có phí khi cược, và 
những mẹo quảng cáo khác. Nhà cái mà kinh doanh thực sự là sẽ 
tạo ra lợi nhuận chứ không phải ném tiền qua cửa sổ. 

3. Hãy tận dụng những ưu đãi, cuộc thi, và những chương 
trình miễn phí khác để kiếm tiền.  Nhà cái mà bạn chọn phải 
có những cuộc thi hàng tuần và những ưu đãi hàng tháng. Một 
xu thôi cũng quý. Hãy tận dụng chương trình khách hàng thân 
thiết. Các nhà cái uy tín cung cấp cho người chơi điểm dành cho 
khách hàng thân thiết mà bạn có thể dùng để đổi sang tiền mặt. 
Bạn không phải trả phí khi rút tiền về. Hãy sử dụng điểm dành cho 
khách hàng thân thiết hoặc các lần miễn phí rút tiền hàng tháng 
(nếu nhà cái có).

Nếu bạn tuân thủ theo những bước ở trên và bạn được thần may 
mắn đứng về phía mình, bạn sẽ có nhiều khả năng thu về một 
mùa giải thành công, thắng lớn nếu bạn may mắn. Tuy nhiên, 
nếu bạn lỗ khi kết thúc mùa giải, nhà cái mà bạn tham gia phải có 
chương trình hoàn tiền cho những khoản cược mà bạn thua. Có 
một chút đảm bảo như vậy là điều rất tốt.

Chúc bạn may mắn trong mùa giải năm nay.

Số điện thoại 
miễn phí: 

1–877–843–8238

3 bước để thưởng 
thức  tại 

Achaubet.eu

1 Thắng cá cược ngày 
Chủ Nhật  tại giải NFL

2 Lấy tiền thưởng của bạn 
vào ngay ngày hôm sau

3 Chung niềm vui 
thắng cá cược
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Đội Buffalo Bills - Sean McDermott  
Rex Ryan bị sa thải sai hai mùa giải gây thất vọng. Huấn luyện viên 
này nổi tiếng vì huấn luyện được hàng phòng ngự hiệu quả và cả 
những trò hề nữa. Tuy nhiên, đội Bills kết thúc mùa giải trước với 

hàng phòng ngự nằm dưới mức trung bình.
Anthony Lynn từng là người kế nhiệm tiềm năng 
nhất. Lynn là trợ lý huấn luyện rất thành công và 
được bổ nhiệm là Huấn luyện viên tạm thời của 
đội Bills cho trận đấu cuối cùng của mùa giải. Tuy 

nhiên, đội Bills lại hợp tác với một ứng cử viên xứng 
đáng hơn, huấn luyện viên Sean McDermott vốn là 

người có tính cách trái ngược với Rex Ryan. Một điều rõ ràng là đội 
bóng của Rex Ryan đã có vấn đề về kỷ luật và đây chính là mặt mà 
McDermott chắc chắn sẽ giải quyết được.
McDermott đã xuất sắc khi làm Điều phối viên phòng ngự cho đội 
Panthers với hàng phòng ngự luôn được xếp vào hàng đầu của 
giải đấu. McDermott, lần đầu tiên làm huấn luyện viên trưởng, sẽ 
có cựu huấn luyện viên trưởng đội Vikings, Leslie Frasier làm Điều 
phối viên phòng ngự cho mình.

Đội Denver Broncos - Vance Joseph
Gary Kubiak từ chức do vấn đề về sức khỏe sau khi mùa giải kết 
thúc. John Elway đã nói về tầm nhìn và khả năng lãnh đạo của 

Vance Joseph sau khi thuê huấn luyện viên này. Joseph 
từng là một trong những trợ lý huấn luyện viên được 

yêu cầu nhiều nhất trong giải đấu. Khó khăn lớn 
nhất mà ông phải đối mặt là cải thiện đội hình tấn 
công uể oải của đội Broncos.
Huấn luyện viên Vance Joseph đã dành hầu hết 

thời gian trong sự nghiệp của mình làm huấn luyện 
viên hậu vệ. Năm ngoái, ông được đội Dolphins mời về 

làm Điều phối viên phòng ngự. Năm ngoái là mùa giải thất vọng đối 
với hàng phòng ngự đội Dolphins, về mặt thống kê hàng phòng ngự 
của Dolphins xếp gần cuối của giải đấu và bị thiếu người trầm trọng 
do chấn thương. Chấn thương sẽ là lý do duy nhất có thể để biện 
minh cho màn trình diễn thất vọng của hàng phòng ngự tinh nhuệ 
của Broncos.

Đội Jacksonville Jaguars - Doug 
Marrone 
Gus Bradley bị sa thải sau bốn mùa giải với kết quả 
thấp kỷ lục 14-48. Đội bóng này dường như phản 
ứng tốt với sự huấn luyện của Marrone khi ông là 

Huấn luyện viên trưởng tạm quyền. Marrone trước 
đây huấn luyện đội Bills giành được kết quả kỷ lục 

15-17 trong hai năm. Nhưng, ông quyết định không ký hợp đồng một 
cách bí hiểm sau khi dẫn dắt đội Bills có được mùa giải thành công 
đầu tiên trong vòng một thập kỷ. Kể từ thời gian đó, ông làm Trợ 
lý huấn luyện viên trưởng/Huấn luyện viên hàng tấn công cho đội 
Jacksonville.
Vẫn có cầu thủ tài năng trong danh sách thi đấu, nhưng điểm cần tập 
trung chính sẽ là giải quyết vấn đề khó khăn ở vị trí thủ quân Blake 
Bortles. Và điều này sẽ dẫn đến quyết định gây tranh cãi khi đưa 
Nathaniel Hackett từ Huấn luyện viên thủ quân lên làm Điều phối 

viên phòng ngự. Trước đây, cặp huấn luyện viên về tấn 
công này (Marrone & Hackett) đã cùng nhau có được 
sự thành công ở đội Syracuse và đội Bills.

Đội Los Angeles Rams - Sean 
McVay 
Jeff Fisher không còn có mặt trong giải đấu NFL sau 
22 mùa giải làm Huấn luyện viên trưởng (17 mùa với đội 
Titans và 5 mùa với đội Rams). Rõ ràng nhận thấy rằng đội Rams 
đã quyết định thực hiện thay đổi cơ bản về mặt kinh nghiệm và 
thuê huấn luyện viên trẻ nhất giải NFL (31 tuổi). Tuy nhiên, với sự 
bổ sung Wade Philips làm Điều phối viên phòng ngự thì mọi thứ sẽ 
trở nên dễ dàng hơn nhiều. Philips từng gặp khó khăn 
khi làm huấn luyện viên trưởng, nhưng ông vẫn luôn 
là một trong những điều phối viên phòng ngự tốt 
nhất trong nghành.
Sean McVay đã nhận được đánh giá cao khi biến 
đổi hàng tấn công của đội Redskins trong sáu năm 
qua. Người hâm mộ của đội Rams đang hy vọng rằng 
một số thành công đó sẽ được truyền sang một trong 
những hàng tấn công tệ nhất giải. Người hâm mộ sẽ cần phải kiên 
nhẫn vì triết lý truyền bóng nhẹ nhàng của McVay sẽ cần có thời 
gian để phát triển với đội hình thi đấu này.

Đội Los Angeles Chargers - Anthony Lynn
Như đã nói đến ở trên, Anthony Lynn được cho sẽ trở 
thành Huấn luyện viên trưởng tiếp theo của đội Bills 
sau khi được bổ nhiệm làm Huấn luyện viên tạm 
quyền. Lynn từng là một trong những trợ lý huấn 
luyện viên được đánh giá cao nhất trong giải đấu 
này. Ông đã được ghi nhận có những kế hoạch hiệu 
quả cho trận đấu. Chuyên môn của Flynn sẽ bổ sung 
cho đội hình thi đấu của đội Chargers, vốn tấn công truyền 
bóng vững chắc nhưng thi đấu dưới sân lại nằm dưới mức trung bình.
Mặc dù đây là lần đầu tiên Flynn làm Huấn luyện viên trưởng, ông 
lại có hai cựu Huấn luyện viên trưởng làm điều phối viên cho mình 
-- Ken Whisenhunt và Gus Bradley.

Đội San Francisco 49ers - Kyle Shanahan 
Đừng thương tiếc cho Chip Kelly. Ông bị đội 49ers sa thải, nhưng 
ông lại nhận được công việc mà hầu như ai cũng mong ước: bình 
luận viên cho kênh ESPN. Đội 49ers có được một trong những huấn 
luyện viên được chú ý nhất khi mời Shanahan làm Huấn luyện viên 
trưởng. Việc Shanahan nhận lời mời đầu tiên làm huấn luyện viên 
trưởng chỉ là vấn đề thời gian. Những kết quả mà ông đạt được trong 
13 năm làm trợ lý huấn luyện viên trong giải đấu NFL là rất ấn tượng.
Shanahan rõ ràng đã được chuẩn bị rất kỹ theo chiến thuật tấn công 
Bờ Tây của cha ông, Huấn luyện viên Mike. Tuy nhiên, Kyle đã làm chủ 
và thay đổi triết lý này để phù hợp với cầu thủ của ông và những quy 
định của giải đấu NFL hiện đại. Nếu có thời gian, sẽ chẳng có lý do gì 
để không tin rằng Kyle Shanahan sẽ có được sự thành công tương tự ở 
San Francisco. Tuy nhiên, tính kiên nhẫn không phải là điểm mạnh của 
những ông chủ của đội 49ers. Shanahan là Huấn luyện viên trưởng thứ 
tư của đội 49ers trong vòng bốn năm.

Thay đổi về Huấn luyện viên trưởng trong giải NFL
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ĐỊNH NGHĨA CÁ CƯỢC
Loại Định nghĩa
SU Cược đơn. Đội bóng đó sẽ thắng hay 

thua.
ATS Đặt cược vào đội được chấp điểm

OU Kèo trên/Kèo dưới, đôi khi còn được 
gọi là Tổng

1H Hiệp một
2H Hiệp hai

BẢNG VIẾT TẮT
W Thắng
L Thua
P Hòa
O Kèo trên
U Kèo dưới
H Sân nhà
A Sân khách
N Sân trung lập

THỐNG KÊ ĐỊNH NGHĨA
OFF Tấn công
DEF Phòng thủ

OFF Points Scored Số điểm trung bình một đội ghi được trong một trận đấu.
DEF Points Scored Số điểm trung bình để thua trong một trận đấu.
OFF Passing Yds Số yard chuyền bóng trung bình đội tấn công có được trong một trận đấu.
DEF Passing Yds Số yard chuyền bóng trung bình đội phòng thủ để mất trong một trận đấu.
OFF Rushing Yds Số yard ôm bóng trung bình đội tấn công có được trong một trận đấu.
DEF Rushing Yds Số yard ôm bóng trung bình đội phòng thủ để mất trong một trận đấu.

OFF Yards Per Point Số yard trung bình của đội tấn công chia theo số điểm ghi được trong một trận đấu
DEF Yards Per Point Số yard trung bình để mất chia theo số điểm bị ghi trong một trận đấu.

OFF First Downs Per Gm Số lượng “fi rst down” (xuống thứ nhất) trung bình một đội có được trong một trận đấu.
DEF First Downs Per Gm Số lượng “fi rst down” (xuống thứ nhất) trung bình đội phòng thủ để mất trong một trận đấu.

OFF 3rd Conv Pct Phần trăm của hồi chơi (play) “3rd down” (xuống thứ ba) mà được chuyển thành công về lại hồi chơi “fi rst 
down” (xuống thứ nhất).

DEF 3rd Conv Pct Phần trăm của hồi chơi “3rd down” (xuống thứ ba) được chuyển thành hồi chơi “fi rst down” (xuống thứ nhất) 
chống lại đội phòng thủ

OFF Pass Yrds / Attempt Số yard trung bình một đội đạt được trong mỗi cố gắng chuyền bóng.
DEF Pass Yrds / Attempt Số yard trung bình đội phòng thủ để mất trong mỗi cố gắng chuyền bóng.
OFF Rush Yrds / Attempt Số yard trung bình một đội đạt được trong mỗi cố gắng ôm bóng.
DEF Rush Yrds / Attempt Số yard trung bình đội phòng thủ để mất trong mỗi cố gắng ôm bóng.
OFF Turnovers / Game Số lần mất bóng trung bình của đội tấn công trong một trận đấu. Bị chặn đứng hoặc bị bắt bóng.
DEF Turnovers / Game Số lần mất bóng trung bình được đội phòng thủ lấy lại được trong một trận đấu.

OFF FG / Game Số điểm đá vào gôn trung bình của một đội trong một trận đấu
DEF FG / Game Số điểm đá vào gôn trung bình đội phòng thủ để mất trong một trận đấu

OFF Punts / Game Số pha đá trả bóng (punt) trung bình của một đội trong một trận đấu
DEF Punts / Game Số pha đá trả bóng trung bình đội phòng thủ nhận được trong một trận đấu

Exp. Pythag Wins
Dự tính số Pitago là một công thức ước tính số trận đấu một đội lẽ ra đã thắng dựa trên số điểm ghi được và số 

điểm để cho đối phương ghi. Kết quả của công thức này được nhân với 16 để cho ra số trận đấu dự tính một đội 
sẽ thắng trong 16 trận.  

Turnover Margin Biên độ mất bóng là con số chênh lệch giữa số lần một đội bóng NFL lấy được bóng từ đối phương so với số lần 
đội bóng đó bị đối phương lấy mất bóng.

Avg MOV Biên độ thắng trung bình. Điểm của đội bóng đó - Điểm của đối phương
Avg Spread Số điểm chấp trung bình của đội bóng. Số điểm âm = đội kèo trên
Avg Total Tổng điểm trung bình của trận đấu khi có đội bóng này thi đấu.

2016 Win Percent Tổng số trận thi đấu chia cho số trận thắng.
Surface Loại sân: cả bằng cỏ thật, cỏ nhân tạo, hoặc kết hợp cả hai.

Định nghĩa về thống kê
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New England Patriots - Đội Patriots lại thêm một mùa giải 
nữa là đội bảo vệ chức vô địch Super Bowl. New England 
Patriots sẽ thi đấu mùa giải năm nay với Huấn luyện viên 
trưởng Tom Brady và thủ quân Tom Brady. Đây vẫn là đội 
được đánh giá sẽ thắng trận chung kết Super Bowl. Với 
sự có mặt của trung vệ Mike Gillislee, năm nay Patriots 
có thể còn mạnh hơn mùa giải năm ngoái. Điều này quả 
thật rất đáng sợ cho các đội bóng còn lại trong phân khu. 
New England đã vô địch giải đấu này 14 lần trong 16 năm 
qua và có vẻ như mạch chiến thắng sẽ vẫn còn tiếp tục. 
Ở một mức độ nào đó tuổi tác sẽ ảnh hưởng được tới đội 
New England. Điều này có thể xảy ra vào mùa giải này. Và 
trong bóng bầu dục, chấn thương có thể quật ngã bất cứ 
đội bóng nào. Thêm vào đó vẫn có dư vị khó chịu của trận 
Super Bowl để mà lo lắng. Tuy nhiên có vẻ như “the Pats” 
miễn nhiễm hết với tất cả những điều này. 
Miami Dolphins - Đội Dolphins vào đến vòng loại trực tiếp 
của mùa giải trước, thắng 10 trên 11 trận. Đội cũng đã phát 
hiện ra được một ngôi sao tiền đạo Jay Ajai và đã biết tìm 
ra được một hệ thống phòng thủ hiệu quả. Khó khăn của 
đội trong mùa giải năm nay đó là họ không thể làm cho các 
đội khác bất ngờ được nữa. Giờ đây tất cả những đội khác 
đều đã biết Dolphins là một đội đáng gờm. Ryan Tannehill 
liệu có còn sung sức? Liệu anh có thể trở thành một trong 
những thủ quân xuất sắc nhất của AFC? Nếu anh có thể 
làm được điều đó, đội Miami có thể khiến cho đội Pats phải 
bỏ tiền ra để có được anh.
Buffalo Bills - Tyrod Taylor đã cho thấy những dấu hiệu 

Kansas City Chiefs - Đội Chiefs là đội sẽ bảo vệ ngôi vị đứng 
đầu phân khu này ngay cả khi đội không có một trung phong 
giao bóng hay cầu thủ bắt bóng xuất sắc hoặc một trung vệ 
có thể làm cho những cầu thủ khác phải sợ. Trên thực tế, vũ 
khí nguy hiểm nhất của đội có lẽ là cầu thủ chạy về, Tyreek 
Hill. Đội Chiefs sẽ đánh bại đối thủ với hàng phòng ngự không 
thể xuyên qua và sẽ khiến cho đối thủ phải thực hiện sút cầu 
môn từ giữa sân và bằng một trung phong kiểm soát bóng lại 
không hạ gục được cầu thủ đánh chặn to lớn. Đây là đội bóng 
bầu dục tương tự như một đội bóng rổ mà sẽ đánh bại đối 
thủ với chiến thuật chạy dọc biên và phòng thủ, nhưng đội lại 
không có nhiều cầu thủ đánh bóng giỏi. Đội Chiefs sẽ thắng 
được các trận đấu của mình và áp sát vị trí đầu của phân khu 
chừng nào mà Alex Smith vẫn còn khỏe và phong độ. Đội 
cũng cần lớp cầu thủ thứ hai của mình là Eric Berry và các 
cầu thủ khác cần không bị chấn thương.
Denver Broncos - Đội Broncos cũng là mối đe dọa lớn trong 
phân khu này. Hai mùa giải không được góp mặt trong vòng 
Chung kết Super Bowl, thì năm nay có thể đội sẽ trở lại mạnh 
mẽ. Hàng phòng ngự vẫn sẽ luôn vững chắc với sự góp mặt 
của Von Miller, Brandon Marshall và các cầu thủ khác. Ai sẽ là 
thủ quân? Liệu Paxton Lynch có thể thế chỗ Trevor Siemian? 
Dù là ai thì liệu cầu thủ đó có đủ xuất sắc để giúp đội Broncos 
có đủ điểm để quay lại được vị trí đứng đầu phân khu? Đây là 
những câu hỏi khó trả lời. Năm ngoái cả hai cầu thủ này đều 
phải nằm cáng rời sân và không vào được vòng đấu loại. Liệu 
John Elway sẽ giữ được kiên nhẫn tới mức nào nếu hàng thủ 
lại thi đấu chật vật?
Los Angeles Chargers - Người ta nghĩ đội Chargers sẽ bị 
nhiều thứ làm rối trí sau khi chuyển đến Los Angeles. Đội sẽ 

bùng nổ vào mùa giải trước. Nếu anh có thể thi đấu tốt hơn 
vào mùa giải năm nay, đội Bills có thể tiến sâu hơn trong giải. 
Đây là đội bóng được tổ chức khá là bài bản vốn đã từng 
tới rất gần vòng loại trực tiếp. Bills đã để thua những trận 
với điểm số rất sát nút mà lẽ ra đội đã có thể có được chiến 
thắng. Nếu đội Bills thắng được những trận này thì vòng loại 
trực tiếp đã nằm gọn trong tay họ. Năm nay đội sẽ bắt đầu 
lại với Huấn luyện viên trưởng mới Sean McDermott. Liệu 
Sean McDermott có giúp đội vượt qua được khó khăn này 
hay không? The Bills đã có được trung vệ LeSean McCoy. 
Điều này sẽ hỗ trợ cho Taylor được rất nhiều trên sân.
New York Jets - Đội Jets lại không gặt hái được gì trong 
mùa giải vừa rồi. Điều đội cần làm trước tiên bây giờ là tìm 
ra được một thủ quân. Liệu có phải là cầu thủ đánh thuê 
Josh McCown không? Hay Bryce Petty? Hoặc cũng có thể 
là Christian Hackenburg? Nếu bạn muốn biết thì hãy xem đội 
thi đấu các trận trước mùa giải. Dù đó là cầu thủ nào, thì cầu 
thủ đó sẽ phải mất nhiều thời gian để quan sát ba đội bóng 
còn lại trên bảng xếp hạng. Phân khu đông của AFC quả thật 
rất khốc liệt và đội Jets còn đang trong giai đoạn tái thiết. 
Đội Patriots vẫn là đội mạnh trong phân khu. Mùa giải năm 
nay họ có thể sẽ vô địch lần thứ 15 trong 17 năm. Nhưng đội 
Miami cũng đang nổi lên mạnh mẽ, vì thế cũng chưa có thể 
nói trước được điều gì. Có thể sẽ rất thú vị khi xem đội Bills 
thi đấu khi có huấn luyện viên mới. Đây là đội có thể sẽ chiếm 
được vị trí “Wild Card” (đội đứng thứ hai có kết quả tốt nhất) 
của phân khu.

thi đấu các trận sân nhà trên một sân vận động bóng đá trong 
hai, thậm chí có thể ba mùa giải trong khi đợi xây dựng một sân 
vận động mới mà sẽ được sử dụng chung với đội Rams. Thật 
thú vị khi đội rời đi không quá xa so với thành phố cũ của mình. 
Liệu đội Chargers sẽ có sự cổ vũ của người hâm mộ đến từ San 
Diego? Hay sẽ có một đội quân người hâm mộ ở thành phố bên 
cạnh liên tục la ó các cầu thủ Chargers? Philip Rivers là một 
trong những cầu thủ giỏi nhất ở vị trí trung phong. Nhưng liệu 
đội Chargers có sở hữu đủ vũ khí để hỗ trợ cho cầu thủ này? 
Và liệu hàng phòng thủ có ngăn chặn được cầu thủ đối phương 
nào không? Cả hai vấn đề này họ đều không làm được vào mùa 
giải năm ngoái. Những vấn đề của đội Chargers trước đây có 
thể đổ lỗi do điều kiện xấu của sân vân động. Giờ thì vấn đề sân 
vận động đã được giải quyết, có lẽ họ sẽ quay trở lại được mạch 
chiến thắng? Chúng ta hãy cùng đợi xem sao. 
Oakland Raiders - Chúng ta lại có một tình huống khó xử nữa 
liên quan đến việc chuyển địa điểm. Đội Raiders đã thông báo 
rằng họ sẽ chuyển đến Las Vegas...trong hai năm...hoặc có thể 
là ba năm. Mọi chuyện sẽ ra sao ở Oakland? Liệu có quá nhiều 
thứ gây sao nhãng cho một đội với một thủ quân trẻ và nhiều 
cầu thủ trẻ khác? Liệu người hâm mộ ở quê nhà sẽ cổ vũ hay la 
ó họ? Không có đội nào đã từng tuyên bố họ sẽ chuyển địa điểm 
xong lại chuyển tới một nơi gần với thành phố cũ của đội. Chúng 
ta không thể biết tình huống này rồi sẽ ra sao. Một điều làm cho 
việc này càng thêm hấp dẫn đó là đội Raiders có những cầu thủ 
có tố chất để vô địch Super Bowl. Vậy sẽ rao sao nếu trên thực 
tế họ chỉ thắng được trận chung kết của nhánh? Chúng ta cùng 
chờ để xem vở kịch nhiều tập này. Chắc chắn là sẽ không hề 
nhàm chán đâu.

AFC EAST 

AFC WEST

DIVISION PREVIEW

PREDICTED ORDER OF FINISH
1. NEW ENGLAND
2. MIAMI DOLPHINS

3. BUFFALO BILLS
4. NEW YORK JETS

DIVISION PREVIEW

PREDICTED ORDER OF FINISH
1. KANSAS CITY
2. OAKLAND 

3. DENVER
4. LA CHARGERS
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AFC NORTH

AFC SOUTH

DIVISION PREVIEW

PREDICTED ORDER OF FINISH
1. PITTSBURGH STEELERS
2. BALTIMORE RAVENS

3. CINCINNATI BENGALS
4. CLEVELAND BROWNS

DIVISION PREVIEW

PREDICTED ORDER OF FINISH
1. TENNESSEE TITANS
2. HOUSTON TEXANS

3. INDIANAPOLIS COLTS
4. JACKSONVILLE JAGUARS

Pittsburgh Steelers - Đội Steelers là nhà vô địch của phân 
khu mùa giải năm ngoái. Liệu họ có bảo vệ thành công ngôi 
vị đứng đầu này? Điều này còn phụ thuộc vào một vài yếu tố 
chính. a. Liệu Ben Roethlisberger có còn sung sức? Có vẻ 
như mỗi năm cầu thủ này lại không thi đấu một vài trận mỗi 
năm do bị chấn thương và chắc chắc là anh cũng không thể 
trẻ ra được chút nào cả. Càng nhiều tuổi thì sức ì lại càng 
nặng. b. Nếu Landry Jones phải thi đấu nhiều, liệu anh có thể 
giúp đội Steelers đứng đầu phân khu? Trong thời gian tới anh 
có thể cầu thủ giao bóng của đội Pittsburgh, nhưng liệu anh 
đã sẵn sàng chưa? c. Liệu Le’Veon Bell có tránh xa được rắc 
rối? Mùa giải năm ngoái anh đã phải nghỉ thi đấu bốn trận 
đầu tiên do không vượt qua được xét nghiệm thử ma túy. Một 
rắc rối tương tự xảy ra nữa thì đội Steelers sẽ thực sự lâm 
vào cảnh khó khăn. Steelers sẽ là đội canh tranh vào vòng 
loại trực tiếp. Mùa giải nào cũng vậy. Nhưng vẫn còn các đội 
khác có thể đánh bại được Steelers trong phân khu này.
Cincinnati Bengals - Đội Bengals rõ ràng có các cầu thủ 
xuất sắc để cạnh tranh chức vô địch phân khu trong mùa 
giải năm 2017. Khi có Andy Dalton ném bóng cho các cầu 
thủ như A. J. Green và Tyler Eifert, thì đội bóng này sẽ kiếm 
được điểm. Những vẫn còn đó nhiều sức ép lên đội để không 
chỉ vào được vòng sau mùa giải, nhưng còn phải có được 
một vài chiến thắng khi thi đấu trong vòng này. Đội Bengals 
đã nhiều lần vào được đến vòng loại trực tiếp dưới sự dẫn 
dắt của huấn luyện viên Marvin Lewis, nhưng lại chưa thắng 
nổi một trận nào. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy Lewis 
quay lại huấn luyện đội năm nay, nhưng chắc chắn đây sẽ là 
“ghế nóng” dành cho ông. Đội bóng của thành phố Cincinnati 
nên có khởi đầu mùa giải tốt nếu không muốn nhận những 
tiếng la ó trên khán đài. Sức ép sẽ ngày càng nhiều hơn và 
Bengals có thể không vượt qua được. Đội có các cầu thủ 
với tinh thần dễ bị đè bẹp như Burrfict và Pac Man. Không ai 

Indianapolis Colts - Đội Colts gặp phải những vấn đề của 
riêng mình, chẳng hạn như sự xoay vòng tài năng đã đến 
hồi kết. Nhưng đội lại có một huấn luyện viên giỏi và một 
thủ quân giao bóng xuất sắc. Vậy nên nếu xuất hiện cầu thủ 
xuất sắc, họ có nhiều cơ hội để đứng đầu phân khu Nam 
của AFC mùa giải năm nay. Hàng hậu vệ cần phải chắc 
chắn hơn. Andrew Luck thường xuyên bị hạ gục. Giữ cho 
Luck được an toàn và đội Colts sẽ có thể thắng được phân 
khu này. Nhưng nếu Luck cứ bị hạ như vậy, hay tệ hơn là 
dính chấn thương, thì đội Colts sẽ gặp vô vàn khó khăn.
Tennessee Titans - Đội Titans có lý do để mong chờ mùa 
giải 2017. Nếu họ không thất bại vào đêm Giáng sinh ở 
thành phố Jacksonville, và Marcus Mariota không bị chấn 
thương trong trận đấu đó thì Titans đã có được vị trí 10-6 
và đứng đầu phân khu. Đội Titans đã thắng bốn trong năm 
trận cuối cùng để có được vị trí 9-7, mùa giải thành công 
đầu tiên trong một thời gian dài. Mariota có thể sẽ là cầu thủ 
xuất sắc tiếp theo trong giải đấu NFL. Cầu thủ này đã chơi 
rất tốt trong hai mùa đầu tiên, đội bóng của anh đã có được 
sự ổn định khi có anh thi đấu. Đội Titans sẽ đầy tự tin bước 
vào mùa giải 2017.
Houston Texans - Đội Texans là đội vô địch phân khu mùa 
giải năm ngoái. Nhưng, họ sẽ bước vào mùa giải 2017 với 
một thủ quân giao bóng mới. Mùa giải trước Tom Savage 

đoán trước được hai cầu thủ này sẽ làm gì khi tuần nào cũng 
phải trả lời những câu hỏi về liệu huấn luyện viên có giữ được 
chiếc ghế của mình hay không. 
Baltimore Ravens - Mùa giải trước Ravens đã có vị trị tốt sau 
ba trận thắng. Nếu đội có thể lặp lại được việc này, đội có thể 
sẽ đứng đầu phân  khu bắc của AFC. Năm ngoái Ravens vượt 
lên với kết quả 8-8 từ 5-11, không đủ để vào được vòng loại 
trực tiếp, nhưng cũng rất sát nút. Ravens có các cầu thủ xuất 
sắc như trung phong từng thắng trận Super Bowl Joe Flacco và 
huấn luyện viên trưởng John Harbaugh. Nếu các cầu thủ của 
đội có thể giữ được mình khỏi chấn thương, đội có nhiều khả 
năng có thể đứng đầu phân khu. Nếu Ravens làm được điều 
này, thì đây chính là đội không hề sợ đội Patriots. Họ đã thắng 
đội Patriots trong trận Chung kết AFC trong mùa giải gần đây 
và nếu không bỏ lỡ một bàn thắng thì Ravens đã có thể làm 
được điều này đến hai lần, cả hai lần đều gần thành công. Ba 
đội bóng này có trình độ rất sát nhau. Sáu trận đấu khi ba đội 
đối đầu nhau là những trận mà không thể bỏ qua. Cả ba đội 
đều không ưa gì nhau và đều có lối chơi phòng thủ mạnh mẽ.
Cleveland Browns - Nhưng vẫn còn đây đội Browns. Họ sẽ 
bước vào mùa giải mới với lại một trung phong giao bóng mới 
Brock Osweiler, cầu thủ vốn không gặt hái được thành công 
ở những đội bóng nào. Khi mà bạn khiến những đội bóng 
khác phải bán đi, thì bạn không thể cho là bạn thi đấu tốt, phải 
không? Đội Browns đã có cơ hội có được một trung phong 
giỏi, nhưng thay vào đó lại chọn hậu vệ chặn Myles Garrett từ 
đội Texas A&M. Đây đã có thể là bước đi khôn khéo vì Mitch 
Trubisky đang ở vị thế số một? Điều này cũng như Jared Goff 
ở vị trí số một vậy. Nhưng đội Browns sẽ lại chơi tệ hại và đứng 
cuối trong phân khu Bắc. Nhưng với kết quả 1-15 của mùa giải 
năm ngoái, họ chỉ cần cải thiện để vượt qua được con số này 
mà thôi.

đã giúp đội Texans lội ngược dòng trong hiệp hai để đánh 
bại đội Jaguars và vào vòng loại trực tiếp. Nhưng đó là đội 
Jaguars. Đội nào cũng có thể đánh bại được Jaguars. Liệu 
Tom Savage có thể làm được việc này cho tất cả 16 trận? Nếu 
anh không thể làm được việc này thì đã có Deshaun Watson 
thế chỗ. Rất nhiều người hâm mộ của Houston thực sự muốn 
điều này xảy ra. Watson có thể là thủ quân tốt nhất của mùa 
giải 2017. Anh đã vô dịch giải Chung kết Quốc gia (National 
Championship) cùng đội Clemson và giúp đội bóng này vào 
đến trận chung kết hai mua giải liên tiếp.
Jacksonville Jaguars - Giống như trong phân khu Bắc, Đông 
và Tây của AFC, chúng ta đều biết đội bóng nào sẽ đứng cuối 
bảng trong phân khu Nam. Năm nào cũng là đội đó. Jaguars 
chính là đội đứng cuối bảng này. The Jags có thể cần đặt ra 
mục tiêu nhỏ với sự có mặt của Tổng giám đốc Tom Coughlin 
và huấn luyện viên mới Doug Marrone. Coughlin sẽ thử và làm 
những gì mà ông đã thực hiện 20 năm trước ở Jacksonville, 
biến Jaguars thành đội bóng có bản lĩnh, và tính kỷ luật cao. 
Việc cần làm trước tiên đó là đội cần giải quyết xong vấn đề 
thủ quân. Đã đến lúc Blake Bortles chứng tỏ vị trí của mình 
trong giải đấu này. Nếu Blake Bortles không có khởi đầu mùa 
giải tốt, thì có thể sẽ cần phải xem xét hướng tiếp cận khác.
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Đội Ravens bước vào mỗi mùa giải đều với hy vọng rằng sẽ vô 
địch phân khu hoặc có kết quả tốt hơn. Mùa giải năm nay cũng 
không phải là ngoại lệ. Đội Baltimore đã cải thiện kết quả của 
ba trận đấu từ kết quả 5-11 của mùa giải 2015 để có được kết 
quả 8-8 của mùa giải năm ngoái. Thêm ba trận được cải thiện 
nữa thì họ sẽ là nhà vô địch phân khu Bắc nhánh AFC với một 
hoặc hai trận đấu loại trực tiếp trên sân nhà. Và chúng ta đã 
biết nếu có đội nào mà đội New England Patriots không muốn 
đối đầu trong trận Chung kết AFC, thì đó là đội Ravens. 
Với huấn luyện viên John Harbaugh và thủ quân Joe Flacco, 
đội Ravens đã từng vô địch Super Bowl trước đây. Khoảnh 
khắc đó, dù là gì đi nữa thì cũng không quá choáng ngợp với 
cả Harbaugh và Flacco. Mùa giải trước, đội Ravens để thua 
bốn trận liên tiếp sau khi có được kết quả mở màn 3-0, sau 
đó để thua ba trong bốn trận cuối cùng, trong đó có hai trận 
trước hai kình địch cùng phân khu là Cincinnati và Pittsburgh. 
Đó là những trận đấu mà đội Ravens phải có được chiến 
thắng nếu họ muốn có mặt trong vòng loại trực tiếp lần đầu 
tiên sau ba năm.
Hàng phòng thủ của đội Ravens mùa giải trước được xếp 
trong nhóm mười đội tốt nhất cả về số yard và số điểm để mất. 
Nhưng hàng công lại chỉ được xếp ở khoảng giữa. Hai chỉ số 
nổi bật này đã nói lên tất cả. Đội Baltimore là đội xếp thứ 28 
trên 32 đội cầm bóng và do đó xếp thứ 1 về số lần cố gắng 
chuyền bóng. Khi một đội bóng không có sự cân bằng tốt trên 
hàng công thì đội bóng đó chơi phòng ngự sẽ dễ dàng. Đội 
Ravens cần phải tìm được một cầu thủ có khả năng phá vỡ 
tảng đá cản đường này trong mùa giải 2017. 
Terrance West đã chạy được 774 yard trong mùa giải năm ngoái. 
Thành tích này không hề tệ chút nào. Nhưng đội bóng cần thêm 
sự hỗ trợ của các cầu thủ khác cho West trong năm nay.
Flacco thi đấu tốt trong mùa giải năm ngoái sau khi bị chấn 
thương. Mặc dù không có một cầu  thủ to lớn để chi phối trận 
đấu nhằm hỗ trợ cho Flacco, đội Ravens vẫn xếp thứ 12 trong 
giải đấu NFL về số yard chuyền bóng. Dù vậy đội cần cải thiện 
kết quả 20 lần “touchdown” trên 16 lần bị đoạt bóng trong mùa 
giải năm nay.
Chúng tôi cho rằng đội Baltimore sẽ khá khó khăn để vượt qua 
nửa đầu của mùa giải. Đội Ravens thi đấu một trận ở London 
mà có vẻ như đây là một trận đấu nhiều cạm bẫy. Họ có thể sẽ 
để thua đội Jacksonville rồi sau đó trở về sân nhà và thua đội 
Pittsburgh. Sau đó họ sẽ di chuyển đến sân của đội Oakland, lại 
một chuyến đi dài nữa. Dự đoán đội Ravens sẽ kết thúc nửa đầu 
của mùa giải với kết quả 3-5 hoặc thậm chí là 2-6. Sau đó họ có 
thể có lại được kết quả 8-8 hoặc có thể 9-7, nhưng họ vẫn còn 
nhiều khó khăn cần phải giải quyết.

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

2H ATS losing at half when game 
favorite 10-3 80 BALTIMORE

1H OU at Home vs CINCINNATI since 
07 2-8 20 UNDER

1H ATS vs PITTSBURGH since 07 14-5-1 70 BALTIMORE

2H ATS out scored Opp in 1H 16-7-1 70 BALTIMORE

2H ATS 1H Under 19-11-2 60 BALTIMORE
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 @ Cincinnati 
2 9/17 vs Cleveland 
3 9/24 @ Jacksonville* (London)
4 10/01 vs Pittsburgh 
5 10/08 @ Oakland 
6 10/15 vs Chicago 
7 10/22 @ Minnesota 
8 10/26 vs Miami 
9 11/05 @ Tennessee 

10               BYE WEEK 
11 11/19 @ Green Bay 
12 11/27 vs Houston 
13 12/03 vs Detroit 
14 12/10 @ Pittsburgh 
15 12/17 @ Cleveland 
16 12/23 vs Indianapolis 
17 12/31 vs Cincinnati 

SITUATION

Division: AFC North
Coach: John Harbaugh
First Year: 2008
Stadium: M&T Bank Stadium
Surface: Grass

BALTIMORE RAVENS

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 H Buffalo 13 7 W -3 44.5 W U

09/18/2016 A Cleveland 25 20 W -4 42 W O

09/25/2016 A Jacksonville 19 17 W -1.5 44.5 W U

10/02/2016 H Oakland 27 28 L -3 44.5 L O

10/09/2016 H Washington 10 16 L -4 44.5 L U

10/16/2016 A NY Giants 23 27 L 3.5 42.5 L O

10/23/2016 A NY Jets 16 24 L 2 40.5 L U

11/06/2016 H Pittsburgh 21 14 W 3 46 W U

11/10/2016 H Cleveland 28 7 W -7.5 44 W U

11/20/2016 A Dallas 17 27 L 7 44 L P

11/27/2016 H Cincinnati 19 14 W -3.5 42 W U

12/04/2016 H Miami 38 6 W -3.5 41.5 W O

12/12/2016 A New England 23 30 L 6 46 L O

12/18/2016 H Philadelphia 27 26 W -5 41 L O

12/25/2016 A Pittsburgh 27 31 L 5.5 46.5 W O

01/01/2017 A Cincinnati 10 27 L -2.5 40.5 L U

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 21.4 20 20.1 9

Yards Per Point 16.2 23 16.1 11

Rushing Yds Per Game 91.1 28 89.4 5

Passing Yds Per Game 256.6 10 232.8 9

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 19.8 21 18.4 4

3rd Conv Pct 37% 20 34% 1

Pass Yrds / Attempt 6.1 26 6.5 8

Rush Yrds / Attempt 4 21 3.6 5

Turnovers / Game 1.44 17 1.8 4

Field Goals / Game 2.4 1 1 1

Punts / Game 5 24 5.7 2

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 7 - 5 8 - 4 5 - 7

2016 8 - 8 8 - 8 7 - 8 - 1 5 - 3 3 - 5 2015 4 - 8 4 - 7 - 1 6 - 6
2015 5 - 11 5 - 9 - 2 7 - 9 1 - 6 - 1 4 - 3 - 1 2014 6 - 6 3 - 8 - 1 4 - 8
2014 11 - 7 9 - 8 - 1 8 - 9 - 1 4 - 4 5 - 4 - 1 DIVISION
2013 8 - 8 7 - 9 8 - 8 4 - 4 3 - 5 2016 4 - 2 5 - 1 2 - 4
2012 14 - 6 10 -10 11 - 9 4 - 5 6 - 5 2015 3 - 3 3 - 2 - 1 3 - 3
2011 13 - 5 9 - 8 - 1 9 - 8 - 1 4 - 4 - 1 5 - 4 2014 3 - 3 1 - 4 - 1 3 - 3

2016 Record: 8 - 8
2016 ATS Record: 8 - 8
2016 OU Record: 7 - 8 - 1

Avg Mov 1.4 2016 Win Percentage 50.0%

Avg Spread -0.7 2016 Exp. Pythag Wins 8.6

Avg Total 43.4 Turnover Margin 5



Đội Bills đã bỏ lỡ vòng loại trực tiếp của mùa giải 2016, kết thúc 
mùa giải với điểm số 7-9. Mặc dù con số 7-9 nghe không giống 
với đội tiến rất sát với giải đấu hậu mùa giải, nhưng đội Bills chỉ 
thiếu một chút thôi là có thể lọt được vào vòng loại trực tiếp. Một 
trận thắng trong tuần thứ 16 trước đội Miami, trận đấu mà lẽ ra đã 
có thể giúp đội Bills đi xa, sẽ giúp cho họ có được phong độ tốt.
Nhưng đội Bills đã để mất điểm trước đội Dolphins. Có vẻ như 
họ sắp có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi dẫn trước 
ba điểm trong khi thời gian thi đấu còn lại là 2:40. Nhưng một 
bàn thắng từ khoảng cách 55 yard do Andrew Franks của đội 
Dolphins ghi đã khiến cho trận đấu phải bước sang khoảng thời 
gian bù giờ. Đội Dolphins thắng và phá tan hy vọng thi đấu ở giải 
hậu mùa giải. Đội Bills lúc đó có kết quả là 7-8 trong khi đội Miami 
Dolphins đã tiến bộ nhiều khi có được điểm số 10-5. Sau trận 
thua đó đội Buffalo Bills tuyên bố sa thải huấn luyện viên trưởng 
Rex Ryan. Đội Buffalo thua đội Jets trong trận đấu cuối cùng của 
mùa giải, trận thua thứ tư trong năm trận đấu cuối cùng.
Đội Buffalo là đội có cơn khát được thi đấu hậu mùa giải kéo 
dài nhất của NFL. Đội có mặt trong vòng đấu loại lần cuối cùng 
là vào năm 1999. Liệu họ có kết thúc được sự tuột dốc này vào 
mùa giải 2017?
Sean McDermott tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng. Dấu 
hỏi lớn nhất của mùa giải 2017 đó là ai sẽ là thủ quân phát bóng 
của đội? Liệu có phải là Tyrod Taylor? Hay thủ quân năm thứ hai 
Cardale Jones? Phải mất bao lâu thì lính mới Nathan Peterman 
từ Pittsburgh mới sẵn sàng thế chỗ?
Taylor đã thể hiện được những thời điểm tỏa sáng trong hai mua 
giải khi là lựa chọn số một. Nhưng điều này đã không giúp mang 
lại những chiến thắng và một vị trí trong vòng đấu loại trực tiếp. 
Người hâm mộ đang ngày một thiếu kiên nhẫn, vậy phải mất bao 
lâu nữa Taylor mới có thể giúp chuyển biến được tình hình? 
LeSean McCoy quay trở lại để dẫn dắt đội Bills phát động tấn 
công. Đây là một trong những cầu thủ tốt nhất của NFL. Mùa giải 
trước LeSean đã chạy được 1267 yard và có 13 lần “touchdown” 
(đưa bóng chạm vạch). Nếu LeSean không gặp chấn thương và 
vẫn chạy tốt, cầu thủ này có thể mở màn cho trận đấu tập trung 
vào các đường truyền mà ở đó Taylor có thể tạo nên sự khác biệt.
Đội Buffalo có một lịch thi đấu khá mệt mỏi trong năm 2017. 
Trong năm trận đấu cuối cùng, họ sẽ phải đối đầu với đương kim 
vô địch Super Bowl đội Patriots hai lần và hai lần với đội Dolphins.
Phân khu Đông nhánh AFC vẫn là sân chơi riêng của đội New 
England. Đội Miami và Buffalo sẽ cạnh tranh vị trí thứ hai và có 
thể là vị trí đội nhì có kết quả tốt nhất (wild card) của nhánh AFC. 
Hai đội này sẽ gặp nhau hai lần trong ba tuần cuối cùng. Nếu đội 
Bills có thể duy trì được vị trí cạnh tranh đến ba trận đấu đó, thì 
họ sẽ có được cơ hội rất tốt. Sự khác biệt về tài năng giữa hai đội 
Bills và Miami là rất nhỏ. 

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 A Baltimore 7 13 L 3 44.5 L U

09/15/2016 H NY Jets 31 37 L -1 40.5 L O

09/25/2016 H Arizona 33 18 W 5.5 48 W O

10/02/2016 A New England 16 0 W 3.5 41 W U

10/09/2016 A Los Angeles 30 19 W -2.5 41.5 W O

10/16/2016 H San Francisco 45 16 W -7.5 44 W O

10/23/2016 A Miami 25 28 L -2.5 46 L O

10/30/2016 H New England 25 41 L 5.5 48 L O

11/07/2016 A Seattle 25 31 L 6 43.5 P O

11/20/2016 A Cincinnati 16 12 W 2.5 48 W U

11/27/2016 H Jacksonville 28 21 W -8.5 43.5 L O

12/04/2016 A Oakland 24 38 L 3 48.5 L O

12/11/2016 H Pittsburgh 20 27 L 1 45.5 L O

12/18/2016 H Cleveland 33 13 W -10.5 43.5 W O

12/24/2016 H Miami 31 34 L -4.5 44 L O

01/01/2017 A NY Jets 10 30 L -3.5 43 L U

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

2H OU as Fav 15-6 70 OVER

2H OU out scored in 1H 15-7 70 OVER

2H OU 1H Under 18-10 60 OVER

2H ATS Lost 1H ATS 16-9-1 60 BUFFALO

2H ATS as Fav 13-7-1 60 BUFFALO
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 vs NY Jets 
2 9/17 @ Carolina 
3 9/24 vs Denver 
4 10/01 @ Atlanta 
5 10/08 @ Cincinnati 
6               BYE WEEK 
7 10/22 vs Tampa Bay 
8 10/29 vs Oakland 
9 11/02 @ NY Jets 

10 11/12 vs New Orleans 
11 11/19 @ LA Chargers 
12 11/26 @ Kansas City 
13 12/03 vs New England 
14 12/10 vs Indianapolis 
15 12/17 vs Miami 
16 12/24 @ New England 
17 12/31 @ Miami 

Division: AFC East
Coach: Sean McDermott
First Year: 2017
Stadium: New Era Field
Surface: Artificial

BUFFALO BILLS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 24.9 10 23.6 16

Yards Per Point 14.2 8 15.1 19

Rushing Yds Per Game 164.3 1 134.8 29

Passing Yds Per Game 189.7 30 222.3 6

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 4 - 8 3 - 9 8 - 4

2016 7 - 9 6 - 9 - 1 12 - 4 3 - 5 3 - 4 - 1 2015 7 - 5 7 - 4 - 1 7 - 5
2015 8 - 8 8 - 7 - 1 8 - 8 5 - 3 3 - 3 - 1 2014 5 - 7 6 - 6 3 - 9
2014 9 - 7 9 - 7 3 -13 3 - 4 5 - 3 DIVISION
2013 6 -10 8 - 8 9 - 6 - 1 6 - 2 2 - 6 2016 1 - 5 1 - 5 4 - 2
2012 6 -10 7 - 9 8 - 8 4 - 3 3 - 5 2015 4 - 2 4 - 1 - 1 3 - 3
2011 6 -10 6 - 9 - 1 11 - 5 3 - 4 2 - 5 - 1 2014 4 - 2 4 - 2 2 - 4

2016 Record: 7 - 9
2016 ATS Record: 6 - 9 - 1
2016 OU Record: 12 - 4

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 20.5 15 21.1 24

3rd Conv Pct 40% 14 39% 17

Pass Yrds / Attempt 6.4 25 7.1 21

Rush Yrds / Attempt 5.1 1 4.4 22

Turnovers / Game 0.75 2 1.1 24

Field Goals / Game 1.3 27 1.8 19

Punts / Game 4.7 17 4.4 19

Avg Mov 1.3 2016 Win Percentage 43.8%

Avg Spread -0.7 2016 Exp. Pythag Wins 8.5

Avg Total 44.6 Turnover Margin 6



Mùa giải năm 2016 đội Cincinnati Bengals rơi xuống vị trí 6-9-1 
sau khi đứng đầu phân khu Bắc nhánh AFC trong mùa giải 2015. 
Đội Bengals có nhiều cầu thủ tấn công tài năng. Với thủ quân 
Andy Dalton, tiền đạo A.J. Green, và hộ công Tyler Eifert thì khi 
thi đấu với bất kỳ đội bóng nào đội Bengals vẫn đều có cơ hội 
thắng một khi họ chơi tốt.
Đội Cincinnati có một chuỗi bốn trận trong mùa giải 2016 mà 
trong đó họ có một trận hòa và ba trận thua, tất cả chỉ với cách 
biệt dưới năm điểm. Vậy nên đội cũng không cần phải có nhiều 
cải tiến qua chuỗi trận đó để chuyển từ 6-9-1 sang 10-6. Đội 
Cincinnati cũng để thua đội Steelers hai lần, một lần để thua với 
cách biệt hai điểm và lần kia với cách biệt tám điểm.
Một trong những vấn đề lớn nhất của mùa giải năm ngoái là 
nằm ở hàng tấn công. Andy Dalton bị đốn ngã rất nhiều lần trong 
mùa giải trước. Dalton ném bóng được 366 yard trước đội Jets, 
nhưng lại để đốn ngã bảy lần trong trận đấu mà đội Bengals 
giành chiến thắng với tỉ số 23-22. Đổi lại ở vùng cấm địa đôi 
khi cũng có vấn đề, chẳng hạn như khi đội để thua trước đội 
Pittsburgh. Có ba lần đội đã phải dàn xếp các pha đá cầu môn 
nằm bên trong vạch 20.
Hàng tấn công là nơi xảy ra vấn đề của đội Bengals ở mùa 
giải năm ngoái và với những tài năng mà đội đang sở hữu, đội 
sẽ được mong chờ thi đấu tốt hơn trong mùa giải 2017. Hàng 
phòng thủ cũng có một vài trận đấu mà bị đối thủ xuyên thủng. 
Đội Patriots ghi được 35 điểm trước đội Bengals và đội Cowboys 
thì ghi được 28 điểm.
Chúng ta sẽ xem được gì từ đội Bengals trong năm 2017? Nếu 
họ có thể quay trở lại được vòng loại trực tiếp, liệu họ có thể 
thành công dưới dự dẫn dắt của Marvin Lewis và thắng được 
một trận hay không? Thật ngạc nhiên khi Lewis không bị sa thải 
sau khi mùa giải 2016 kết thúc. Lewis sẽ cần đội Bengals thắng 
được một trận đấu trong vòng loại trực tiếp để có thể giữ được 
ghế của mình trong mùa giải năm nay.
Có một vài trận đấu khó khăn dành cho đội Bengals trong thời 
gian đầu của lịch thi đấu, nhưng cũng có một vài trận mà đội có 
thể giành chiến thắng. Đội Bengals thường có kết quả tốt khi gặp 
đội Ravens. Đội Texans thì đang gặp vấn đề về thủ quân, còn 
trận đấu với đội Browns và Bills sẽ có thể là những chiến thắng 
cho đội Cincinnati. Một khởi đầu nhanh có thể sẽ được đội thực 
hiện mà sẽ giúp mang lại lợi thế lớn cho đội bóng.
Phân khu Bắc là một trong những phân khu cân bằng nhất ngoại 
trừ đội Browns. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu bất cứ đội nào 
trong ba đội còn lại đứng đầu phân khu này. Và cũng chẳng có 
gì là sốc nếu bất cứ đội nào trong ba đội còn lại kết thúc với kết 
quả 6-10. Chúng tôi dự đoán đội Bengals sẽ thi đấu tốt hơn trong 
năm 2017. Khi họ làm chủ được trận đấu thì đây sẽ là đội tốt nhất 
trong phân khu này.

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

ATS vs PITTSBURGH since 07 5-15 20 OPP

1H OU Dog 4-15-1 20 UNDER

OU Second half of the season 6-22 20 UNDER

ATS First 4 weeks of season 8-2-1 80 CINCINNATI

OU on Road 7-18 30 UNDER
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 vs Baltimore 
2 9/14 vs Houston 
3 9/24 @ Green Bay 
4 10/01 @ Cleveland 
5 10/08 vs Buffalo 
6               BYE WEEK 
7 10/22 @ Pittsburgh 
8 10/29 vs Indianapolis 
9 11/05 @ Jacksonville 

10 11/12 @ Tennessee 
11 11/19 @ Denver 
12 11/26 vs Cleveland 
13 12/04 vs Pittsburgh 
14 12/10 vs Chicago 
15 12/17 @ Minnesota 
16 12/24 vs Detroit 
17 12/31 @ Baltimore 

CINCINNATI BENGALS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 20.3 24 19.7 7

Yards Per Point 17.6 28 17.8 4

Rushing Yds Per Game 110.6 13 113.3 21

Passing Yds Per Game 246.4 14 237.5 11

Division: AFC North 
Coach: Marvin Lewis
First Year: 2003
Stadium: Paul Brown Stadium
Surface: Artificial

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 A NY Jets 23 22 W -1 42.5 P O

09/18/2016 A Pittsburgh 16 24 L 3 48 L U

09/25/2016 H Denver 17 29 L -3.5 41.5 L O

09/29/2016 H Miami 22 7 W -7.5 46.5 W U

10/09/2016 A Dallas 14 28 L -2.5 46 L U

10/16/2016 A New England 17 35 L 7 48.5 L O

10/23/2016 H Cleveland 31 17 W -11 46.5 W O

10/30/2016 N Washington 27 27 P -3 49 L O

11/14/2016 A NY Giants 20 21 L 0 49 L U

11/20/2016 H Buffalo 12 16 L -2.5 48 L U

11/27/2016 A Baltimore 14 19 L 3.5 42 L U

12/04/2016 H Philadelphia 32 14 W -1 42 W O

12/11/2016 A Cleveland 23 10 W -4 41.5 W U

12/18/2016 H Pittsburgh 20 24 L 3 46 L U

12/24/2016 A Houston 10 12 L 3 41.5 W U

01/01/2017 H Baltimore 27 10 W 2.5 40.5 W U

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 5 - 7 5 - 6 - 1 4 - 8

2016 6 - 9 - 1 6 - 9 - 1 6 -10 4 - 3 2 - 5 - 1 2015 9 - 3 9 - 3 5 - 7
2015 12 - 5 12 - 3 - 2 7 -10 4 - 3 - 2 8 - 0 2014 7 - 5 6 - 5 - 1 5 - 7
2014 10 - 6 - 1 8 - 8 - 1 6 - 11 4 - 3 - 1 4 - 5 DIVISION
2013 11 - 6 10 - 6 - 1 10 - 6 - 1 8 - 1 2 - 5 - 1 2016 3 - 3 3 - 3 1 - 5
2012 10 - 7 9 - 7 - 1 6 - 11 3 - 4 - 1 6 - 3 2015 5 - 1 4 - 2 2 - 4
2011 9 - 8 8 - 7 - 2 12 - 4 - 1 3 - 5 5 - 2 - 2 2014 3 - 3 3 - 3 2 - 4

2016 Record: 6 - 9 - 1
2016 ATS Record: 6 - 9 - 1
2016 OU Record: 6 - 10

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 21.3 9 20.4 18

3rd Conv Pct 38% 16 39% 20

Pass Yrds / Attempt 7.2 12 6.5 6

Rush Yrds / Attempt 3.9 24 4.4 24

Turnovers / Game 1.06 9 1.3 20

Field Goals / Game 1.8 12 1.7 14

Punts / Game 4.9 22 4.6 12

Avg Mov 0.6 2016 Win Percentage 41.9%

Avg Spread -0.9 2016 Exp. Pythag Wins 8.3

Avg Total 44.9 Turnover Margin 3



Đội Browns bắt đầu mùa giải 2017 với một vị thế quen thuộc. Họ 
bắt đầu xây dựng lại.
Đội Browns cũng không ngốc đến nỗi tuyển chọn một thủ quân 
nữa là Mitch Trubisky với lượt chọn số một. Nhiều người đã có 
cảm giác là họ sẽ làm như vậy. Nhưng thay vào đó một lần duy 
nhất họ có một bước đi khôn ngoan khi chọn tiền vệ Myles Garrett 
từ đội Texas A&M.
Nhưng điều này lại làm cho cổ động viên của đội Browns thắc mắc 
ai sẽ là thủ quân tương lai của đội. Năm ngoái đó là Robert Griffin 
III. Nhưng RGIII hiện giờ không chơi cho đội bóng nào cả.
Giờ đây đội Browns có Brock Osweiler. Trong ba năm Osweiler thi 
đấu cho ba đội bóng, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy số phận của 
cầu thủ này chỉ là một cầu thủ dự bị. Đội Browns tuyển chọn được 
Deshone Kizer trong vòng thứ tư, Kizer từng nói anh có bộ óc của 
Montana, cánh tay của Brady và thân hình của Cam Newton hay 
đại loại là thế. Ít ra thì cầu thủ nhí này cũng không thiếu sự tự tin. 
Đội Cleveland cần chỉnh lại vấn đề này.
Những ngày này người hâm mộ ở Cleveland có nhiều điều để cổ 
vũ từ bóng chày cho tới bóng rổ. Nhưng sự thật là người dân của 
Cleveland muốn đưa Lebron James về lại Florida nếu như điều 
đó có nghĩa là đội Browns sẽ thắng được trận Super Bowl. Thật 
không may đấy là một đường đi chệch hướng quá dài.
Đội Browns chưa từng thắng một trận chung kết kể từ năm 1964. 
Điều này có nghĩa là hầu hết người hâm mộ của đội Browns chưa 
một lần chứng kiến họ thắng một trận chung kết. Đúng là xát 
muối vào vết thương khi biết rằng đội bóng cũ của thành phố mà 
chuyển đến Baltimore đã hai lần thắng trận Super Bowl kể từ khi 
chuyển đi.
Nếu bạn là cổ động viên suy nghĩ tích cực kiểu “cái ly đầy một 
nửa” của đội Browns, thì hãy nhìn theo cách này... đội Browns sẽ 
chẳng còn vị trí nào để xuống nữa ngoại trừ đi lên từ số điểm 1-15. 
Ở một điểm nào đó, tất cả những cầu thủ tuyển chọn được đánh 
giá cao này sẽ giúp giảm tải cho danh sách thi đấu. Đội Cleveland 
đã chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa giải tồi tệ nữa, điều này có 
nghĩa là sẽ có thêm cầu thủ tuyển chọn được đánh giá cao.
Lịch thi đấu năm nay đội sẽ phải thi đấu với các đối thủ trong phân 
khu trong ba trên bốn trận đấu đầu tiên. Vậy nên đội Cleveland có 
thể sẽ sớm bị bỏ lại. Họ sẽ phải đối mặt với đội Steelers trên sân 
nhà, sau đó làm khách của đội Ravens và Colts, rồi đón tiếp đội 
Bengals trên sân nhà. Kết quả khởi đầu chắc sẽ là 0-4.
Sau đó đội sẽ gặp đội Jets, Jaguars và Bears nên có thể có được 
một vài chiến thắng. Có thể lúc đó Kizer sẽ là cầu thủ trung tâm 
và người hâm mộ của Browns có thể biết được họ nhìn nhận cầu 
thủ này như thế nào. Nhưng lại một mùa giải nữa đội sẽ không 
tránh khỏi được vị trí cuối cùng trong phân khu Bắc nhánh AFC. 
Vui mừng lên hỡi cổ động viên của Browns. Lúc nào cũng có các 
giải đấu bóng chày và bóng rổ nữa mà.

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

OU First 4 weeks of season 10-1 90 OVER

2H ATS winning at half when game 
underdog 1-8-1 10 OPP

1H ATS as Fav 2-8 20 OPP

OU Second half of the season 4-21 20 UNDER

ATS After ATS Win 3-10-2 20 OPP
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 vs Pittsburgh 
2 9/17 @ Baltimore 
3 9/24 @ Indianapolis 
4 10/1 vs Cincinnati 
5 10/08 vs NY Jets 
6 10/15 @ Houston 
7 10/22 vs Tennessee 
8 10/29 vs Minnesota* (London)
9               BYE WEEK 

10 11/12 @ Detroit 
11 11/19 vs Jacksonville 
12 11/26 @ Cincinnati 
13 12/03 @ LA Chargers 
14 12/10 vs Green Bay 
15 12/17 vs Baltimore 
16 12/24 @ Chicago 
17 12/31 @ Pittsburgh 

Division: AFC North
Coach: Hue Jackson
First Year: 2016
Stadium: First Energy Stadium
Surface: Grass

CLEVELAND BROWNS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 16.5 31 28.3 30

Yards Per Point 18.8 30 13.9 25

Rushing Yds Per Game 107.0 18 142.7 30

Passing Yds Per Game 204.0 28 249.8 21

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 A Philadelphia 10 29 L 4 41.5 L U

09/18/2016 H Baltimore 20 25 L 4 42 L O

09/25/2016 A Miami 24 30 L 10 42.5 W O

10/02/2016 A Washington 20 31 L 7.5 48 L O

10/09/2016 H New England 13 33 L 10 47.5 L U

10/16/2016 A Tennessee 26 28 L 7.5 45 W O

10/23/2016 A Cincinnati 17 31 L 11 46.5 L O

10/30/2016 H NY Jets 28 31 L 2.5 45.5 L O

11/06/2016 H Dallas 10 35 L 7 49 L U

11/10/2016 A Baltimore 7 28 L 7.5 44 L U

11/20/2016 H Pittsburgh 9 24 L 8 45.5 L U

11/27/2016 H NY Giants 13 27 L 6.5 46.5 L U

12/11/2016 H Cincinnati 10 23 L 4 41.5 L U

12/18/2016 A Buffalo 13 33 L 10.5 43.5 L O

12/24/2016 H San Diego 20 17 W -4.5 45 L U

01/01/2017 A Pittsburgh 24 27 L 3 41.5 P O

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 1 - 11 2 - 9 - 1 7 - 5

2016 1 -15 2 -13 - 1 8 - 8 0 - 8 2 - 5 - 1 2015 2 -10 4 - 7 - 1 7 - 5
2015 3 -13 5 -10 - 1 8 - 8 2 - 5 - 1 3 - 5 2014 4 - 8 6 - 4 - 2 3 - 9
2014 7 - 9 9 - 5 - 2 5 - 11 4 - 3 - 1 5 - 2 - 1 DIVISION
2013 4 -12 6 -10 9 - 7 3 - 5 3 - 5 2016 0 - 6 0 - 5 - 1 3 - 3
2012 5 - 11 7 - 7 - 2 6 -10 5 - 3 2 - 4 - 2 2015 1 - 5 1 - 5 2 - 4
2011 4 -12 8 - 7 - 1 4 - 11 - 1 3 - 4 - 1 5 - 3 2014 2 - 4 4 - 1 - 1 2 - 4

2016 Record: 1 - 15
2016 ATS Record: 2 - 13 - 1
2016 OU Record: 8 - 8

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 18.5 26 22.8 30

3rd Conv Pct 35% 26 45% 29

Pass Yrds / Attempt 5.7 30 7.4 28

Rush Yrds / Attempt 4.6 5 4.5 26

Turnovers / Game 1.56 21 0.8 30

Field Goals / Game 1.3 27 1.2 3

Punts / Game 5.2 26 4.6 12

Avg Mov -11.8 2016 Win Percentage 6.3%

Avg Spread 6.2 2016 Exp. Pythag Wins 3.5

Avg Total 44.7 Turnover Margin -12



AVG MOV: xx
AVG SPREAD: xx
TURNOVER DIFFERENTIAL: xx
PYTHAGOREAN WIN % 2013: xx%

2013 Record: x-x-x
2013 Record ATS: x-x-x
2013 Record Totals: x-x-x

Đội Broncos vẫn đang trong trạng thái tái cấu trúc sau hai 
mùa giải vô địch Super Bowl. Họ đã phải thay thế cả thủ 
quân giao bóng và huấn luyện viên trưởng.
Đội Denver vẫn chưa biết chắc họ sẽ dùng thủ quân giao 
bóng nào. Liệu đó có phải là Trevor Siemian? Hay đó sẽ là 
Paxton Lynch? Mùa giải trước cả hai cầu thủ này đều có 
những dấu hiệu của một thủ quân giao bóng tốt của đội, 
nhưng không cầu thủ nào thực sự nổi trội. Cả hai đều hoàn 
thành được 50% đường chuyền. Siemian là 8-6 khi là thủ 
quân giao bóng còn Lynch là 1-1.
Thời gian tiền giải đấu sẽ rất thú vị khi xem đội Denver thi 
đấu. Họ sẽ cần gây ấn tượng với huấn luyện viên trưởng 
mới sau khi Gary Kubiak về hưu. Vance Joseph đã tiếp quản 
đội Denver cho mùa giải 2017.
Joseph đã là trợ lý huấn luyện viên cả cho đội bóng đại 
học và đội bóng chuyên nghiệp sau khi sự nghiệp cầu thủ 
của mình kết thúc sớm. Ông tốt nghiệp Đại học Colorado. 
Joseph làm điều phối viên phòng ngự vào mùa giải năm 
ngoái cho đội Dolphins, là đội thắng 10 trong 11 trận và vào 
vòng loại trực tiếp.
Đội Denver tụt xuống vị trí 9-7 vào mùa giải năm ngoái, 
nhưng nhiều người cho rằng đội có thể đã có kết quả còn tệ 
hơn. Cuộc đào tẩu của cầu thủ dự bị Brock Osweiler sang đội 
Houston Texans hóa ra lại là một điều tốt. Lynch và Siemian 
vẫn còn ở Denver trong khi Osweiler đã sang đội Cleveland.
Sau khi khởi đầu mùa giải với kết quả 0-4 và ở vị trí 7-3 sau 
mười tuần, đội Denver ì ạch theo chuỗi sáu trận đấu cuối 
cùng với điểm số 2-4.
Đội Denver vẫn là một trong những đội được đánh giá sẽ vô 
địch phân khu Tây nhánh AFC trong năm 2017. Đội Oakland 
thì đang là “vịt què” ở sân nhà. Đội Chargers đang chuyển 
sang một thành phố mới. Điều này giúp cho đội Denvers và 
Kansas City là hai đội bóng có được lợi thế sân nhà lớn nhất.
Lịch thi đấu của đội Denver bắt đầu bằng trận đấu với đội 
Chargers và Cowboys ở sân nhà, sau đó hành quân đến sân 
của đội Buffalo, rồi về sân nhà để đón tiếp đội Raiders. Sau 
tuần nghỉ giải lao, họ sẽ có một trận trên sân nhà trước đội 
Giants. Nên nếu đội Denver có thể đánh bại đội Dallas, thì 
mục tiêu 5-0 cũng không hề bất hợp lý chút nào.
Đội Denver kết thúc mùa giải trên sân nhà khi đối đầu với 
đội Chiefs trong một trận đấu mà có thể quyết định chức vô 
địch của phân khu Tây nhánh AFC. Nếu đúng là như vậy, 
chúng tôi dự đoán đội Denver sẽ vô địch phân khu này trong 
năm 2017.

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

OU vs Non Conf 2-13-1 10 UNDER

ATS Held Opp to 2 TD's or less previous 
game 2-8-1 20 OPP

ATS First half of the season 15-6-1 70 DENVER

ATS After Going Over prev week 14-7-1 70 DENVER

2H ATS Win 1H ATS 17-11-1 60 DENVER

14 Hướng dẫn cá cược Rồng Vàng

OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/11 vs LA Chargers 
2 9/17 vs Dallas 
3 9/24 @ Buffalo 
4 10/01 vs Oakland 
5                BYE WEEK 
6 10/15 vs NY Giants 
7 10/22 @ LA Chargers 
8 10/30 @ Kansas City 
9 11/05 @ Philadelphia 

10 11/12 vs New England 
11 11/19 vs Cincinnati 
12 11/26 @ Oakland 
13 12/03 @ Miami 
14 12/10 vs NY Jets 
15 12/14 @ Indianapolis 
16 12/24 @ Washington 
17 12/31 vs Kansas City 

Division: AFC West
Coach: Vance Joseph
First Year: 2017
Stadium: Sports Authority Field
                 at Mile High
Surface: Grass

DENVER BRONCOS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 20.8 21 18.6 3

Yards Per Point 15.5 18 17.0 7

Rushing Yds Per Game 92.8 27 130.3 28

Passing Yds Per Game 230.3 21 185.8 1

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/08/2016 H Carolina 21 20 W 3 41 W P

09/18/2016 H Indianapolis 34 20 W -6 47 W O

09/25/2016 A Cincinnati 29 17 W 3.5 41.5 W O

10/02/2016 A Tampa Bay 27 7 W -3 43 W U

10/09/2016 H Atlanta 16 23 L -3.5 44.5 L U

10/13/2016 A San Diego 13 21 L -3 44 L U

10/24/2016 H Houston 27 9 W -9 40 W U

10/30/2016 H San Diego 27 19 W -3.5 43.5 W O

11/06/2016 A Oakland 20 30 L 0 44.5 L O

11/13/2016 A New Orleans 25 23 W 3 50 W U

11/27/2016 H Kansas City 27 30 L -3.5 40 L O

12/04/2016 A Jacksonville 20 10 W -3.5 38.5 W U

12/11/2016 A Tennessee 10 13 L 2 44 L U

12/18/2016 H New England 3 16 L 3 43 L U

12/25/2016 A Kansas City 10 33 L 3.5 38 L O

01/01/2017 H Oakland 24 6 W -1 40 W U

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 6 - 6 6 - 6 6 - 6

2016 9 - 7 9 - 7 6 - 9 - 1 5 - 3 4 - 4 2015 8 - 4 6 - 5 - 1 6 - 5 - 1
2015 15 - 4 10 - 7 - 2 6 -12 - 1 4 - 5 - 1 5 - 2 - 1 2014 10 - 2 6 - 6 8 - 4
2014 12 - 5 8 - 9 10 - 7 4 - 5 4 - 4 DIVISION
2013 14 - 5 10 - 8 - 1 12 - 7 5 - 5 - 1 5 - 3 2016 2 - 4 2 - 4 4 - 2
2012 13 - 4 11 - 6 11 - 5 - 1 6 - 3 5 - 3 2015 4 - 2 3 - 3 2 - 3 - 1
2011 9 - 9 8 - 9 - 1 11 - 7 2 - 6 - 1 6 - 3 2014 6 - 0 5 - 1 3 - 3

2016 Record: 9 - 7
2016 ATS Record: 9 - 7
2016 OU Record: 6 - 9 - 1

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 18.1 28 19.1 9

3rd Conv Pct 33% 31 36% 6

Pass Yrds / Attempt 6.5 21 5.5 1

Rush Yrds / Attempt 3.6 29 4.3 18

Turnovers / Game 1.56 21 1.7 7

Field Goals / Game 1.8 9 1.8 23

Punts / Game 5.6 29 5.6 4

Avg Mov 2.3 2016 Win Percentage 56.3%

Avg Spread -1.1 2016 Exp. Pythag Wins 9.1

Avg Total 42.7 Turnover Margin 2



2013 Record: x-x-x
2013 Record ATS: x-x-x
2013 Record Totals: x-x-x

AVG MOV: xx
AVG SPREAD: x
TURNOVER DIFFERENTIAL: xx
PYTHAGOREAN WIN % 2013: xx%

Đội Texans bước vào giải đấu 2017 với tư cách là đương kim 
vô địch phân khu Nam nhánh AFC. Họ kết thúc mùa giải với 
kết quả 10-6 và vô địch phân khu trước hai vòng đấu trước đội 
Colts. Đội Texans chi cả một đống tiền để nhằm đưa thủ quân 
của đội Denver Brock Osweiler về Texas, nhưng việc này lại 
không mang lại hiệu quả. Osweiler chỉ có 301 đường chuyền 
thành công trong 510 lần cố gắng chuyền bóng với tỉ lệ 59%, 
con số này không quá tệ nhưng 15 lần 
“touchdown” và 16 lần bị đoạt bóng thì lại rất tệ. 
Tom Savage bước ra sau khi đội Texans đã bị dẫn trước trên 
sân nhà trước đội Jaguars tầm thường và giúp cả đội lấy lại tinh 
thần để lội ngược dòng chiến thắng. Sau đó, cuộc chiến về vị 
trí thủ quân tiếp tục diễn ra. Savage bị chấn thương trong vòng 
loại trực tiếp và đội Texans lại phải quay lại sử dụng Osweiler 
trong trận đấu với đội Patriots. Cầu thủ này ba lần bị đoạt mất 
bóng trong trận thua này. 
Osweiler giờ đây sẽ là thủ quân của đội Cleveland Browns và 
cuộc chiến giành vị trí thi đấu chính có vẻ như Savage là người 
sắp thua. Brandon Weeden là cầu thủ dự bị cùng với tân binh 
Deshaun Watson đang đợi bên ngoài chờ tới lượt của mình.
Nếu Watson có cơ hội thi đấu mùa giải này, điều này có nghĩa 
là hàng công sẽ có một khởi đầu khó khăn. Điều này nghe có 
vẻ tệ, nhưng có thể đây lại là điều tốt nhất về lâu dài. Watson 
sẽ là thủ quân tương lai của đội Texans, và như chúng ta đã 
chứng kiến trong những năm gần đây, thủ quân là tân binh đôi 
khi có thể ra sân và giúp cho hàng công đi đúng hướng. Chắc 
bạn còn nhớ Teddy Bridgewater và Dak Prescott?
Với sự phục vụ của J.J Watt và Jadaveon Clowney, chúng ta 
biết rằng đội Texans đã có được hàng phòng thủ tốt. Họ sở hữu 
được một trong những trung phong chuyền bóng tốt nhất giải 
NFL vì thế hàng công sẽ không cần thi đấu quá xuất sắc.
Hàng phòng thủ của đội Houston Texans xếp số một về tổng 
số yard trong mùa giải năm ngoái. Họ xếp thứ 11 về số điểm 
để mất. Chằng có lý do gì để tin rằng hàng phòng thủ này lại 
không chơi tốt trong mùa giải năm nay cả. Câu hỏi đặt ra là họ 
sẽ chơi tốt ở mức độ nào?
Các đội trong phân khu này là khá yếu nên đội Texans có cơ hội 
lớn để vô địch phân khu Nam nhánh AFC và lại vào đến vòng 
loại trực tiếp. Mặc dù chuyện họ thi đấu thế nào sau khi vào 
đến vòng này thì lại là một chuyện khác. Đội Texans không có 
được những cầu thủ tài năng như đội Patriots, hay đội Raiders 
và đội Broncos.
Chúng tôi dự đoán đội Texans sẽ vô địch phân khu này và vào 
đến vòng loại trực tiếp, nhưng không trụ được lâu trong vòng 
loại này. Tất nhiên, tất cả những dự đoán này sẽ thay đổi nếu 
Watson thi đấu mùa giải này.

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

ATS Dog vs Non-Conf Opp 1-8 10 OPP

OU 1H Over 4-13-1 20 UNDER

2H ATS out scored Opp in 1H 20-10-1 70 HOUSTON

2H ATS out scored in 1H 13-5-1 70 HOUSTON

ATS Fav at Home 11-5-1 70 HOUSTON

15Hướng dẫn cá cược Rồng Vàng

OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 vs Jacksonville 
2 9/14 @ Cincinnati 
3 9/24 @ New England 
4 10/01 vs Tennessee 
5 10/08 vs Kansas City 
6 10/15 vs Cleveland 
7               BYE WEEK 
8 10/29 @ Seattle 
9 11/05 vs Indianapolis 

10 11/12 @ LA Rams 
11 11/19 vs Arizona 
12 11/27 @ Baltimore 
13 12/03 @ Tennessee 
14 12/10 vs San Francisco 
15 12/17 @ Jacksonville 
16 12/25 vs Pittsburgh 
17 12/31 @ Indianapolis 

Division: AFC South
Coach: Bill O’Brien
First Year: 2014
Stadium: NRG Stadium
Surface: Artificial

HOUSTON TEXANS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 17.9 28 20.9 12

Yards Per Point 17.4 26 14.4 22

Rushing Yds Per Game 116.0 7 97.6 11

Passing Yds Per Game 195.8 29 202.4 2

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 H Chicago 23 14 W -6 42.5 W U

09/18/2016 H Kansas City 19 12 W 1 41.5 W U

09/22/2016 A New England 0 27 L 1 38.5 L U

10/02/2016 H Tennessee 27 20 W -4 40 W O

10/09/2016 A Minnesota 13 31 L 6 39 L O

10/16/2016 H Indianapolis 26 23 W -3 48 P O

10/24/2016 A Denver 9 27 L 9 40 L U

10/30/2016 H Detroit 20 13 W -1 46.5 W U

11/13/2016 A Jacksonville 24 21 W 3 42 W O

11/21/2016 N Oakland 20 27 L 6.5 45.5 L O

11/27/2016 H San Diego 13 21 L 2.5 46 L U

12/04/2016 A Green Bay 13 21 L 7 44 L U

12/11/2016 A Indianapolis 22 17 W 6.5 47.5 W U

12/18/2016 H Jacksonville 21 20 W -3.5 39.5 L O

12/24/2016 H Cincinnati 12 10 W -3 41.5 L U

01/01/2017 A Tennessee 17 24 L 3 41.5 L U

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 7 - 5 4 - 7 - 1 5 - 7

2016 10 - 8 7 -10 - 1 8 -10 5 - 3 - 1 2 - 6 2015 7 - 5 7 - 5 7 - 5
2015 9 - 8 9 - 8 8 - 8 - 1 5 - 4 4 - 4 2014 8 - 4 7 - 4 - 1 6 - 6
2014 9 - 7 9 - 6 - 1 8 - 8 4 - 4 5 - 2 - 1 DIVISION
2013 2 -14 4 -12 9 - 7 1 - 7 3 - 5 2016 5 - 1 3 - 2 - 1 4 - 2
2012 13 - 5 10 - 8 8 - 9 - 1 6 - 3 4 - 5 2015 5 - 1 5 - 1 3 - 3
2011 11 - 7 12 - 5 - 1 6 -12 6 - 2 - 1 6 - 3 2014 4 - 2 3 - 2 - 1 4 - 2

2016 Record: 10 - 8
2016 ATS Record: 7 - 10 - 1
2016 OU Record: 8 - 10

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 18.8 25 17.1 1

3rd Conv Pct 35% 27 36% 7

Pass Yrds / Attempt 5.5 32 6.1 2

Rush Yrds / Attempt 4 20 3.9 11

Turnovers / Game 1.5 18 1.3 19

Field Goals / Game 2.2 2 1.5 10

Punts / Game 4.9 23 5.6 5

Avg Mov -3.1 2016 Win Percentage 56.3%

Avg Spread 1.6 2016 Exp. Pythag Wins 6.5

Avg Total 42.7 Turnover Margin -7



Đội Colts có thể là đội đẳng cấp nhất của phân khu này. Họ 
không chỉ sở hữu được một trong những thủ quân giỏi nhất, 
mà họ còn là đội bóng duy nhất trong phân khu Nam nhánh 
AFC có được lợi thế này. Marcus Mariota là thủ quân giỏi thứ 
hai trong phân khu này. Nhưng năm ngoái, đội Colts lại chỉ có 
kết quả 8-8.
Một trong những vấn đề của đội là lối chơi của hàng công. Thủ 
quân của đội Colts đã bị quật ngã 44 lần trong mùa giải 2016. 
Chỉ có thủ quân của bốn đội có nhiều hơn số lần bị quật ngã và 
cả bốn đội này đều phải tuyển chọn vào đợt đầu của kỳ tuyển 
chọn cầu thủ. Thủ quân của bạn có thể rất giỏi, nhưng điều đó 
cũng chẳng có nghĩa lý gì khi anh ta bị quật ngã trên sân.
Cho dù số lần bị quật ngã như vậy, đội Colts vẫn đứng ở vị trí 
thứ tám trong giải đấu NFL tính về mặt điểm số với trung bình 
có được hơn 25 điểm cho mỗi trận đấu. Hãy thử nghĩ xem 
đội bóng này sẽ ở vị trí nào nếu họ có thể giảm số lần bị quật 
ngã xuống còn một nửa. Đội Colts cũng cần cải thiện lối chơi 
chạy tốc độ. Năm ngoái họ có khoảng cách chạy là 1600 yard, 
nghĩa là mỗi trận trung bình là 100 yard. Có những thủ quân mà 
có thể tự mình quân bình được con số này. Khi các đội bóng 
không chú trọng lối chơi chạy tốc độ, thì họ phải bảo vệ và theo 
sát thủ quân. Và đây chính là điểm biến một đội cạnh tranh cúp 
Super Bowl thành một đội hạng xoàng. 
Hàng phòng ngự của đội Colts đứng thứ 22 trong giải đấu tính 
về mặt điểm số bị mất với con số trên 24 điểm một chút trong 
mỗi trận đấu. Đây là mặt cần phải được cải thiện trong mùa giải 
năm nay nếu họ muốn quay trở lại thi đấu trong vòng loại trực 
tiếp. Không có cầu thủ nào trong hàng phòng ngự của đội Colts 
có thể làm cho đối thủ sợ hãi cả.
Nếu đội Colts muốn có mặt trong vòng đấu loại trực tiếp, họ 
sẽ phải ghi được nhiều điểm hơn đối thủ. Với sự góp mặt của 
trung vệ Frank Gore đang chịu gánh nặng tuổi tác thì khả năng 
này sẽ khó có thể thành hiện thực. Các đội bóng khác trong 
phân khu này cũng sẽ chơi tốt hơn trong mùa giải năm nay. 
Vậy nên nếu bạn là cổ động viên của đội Indianapolis thì cũng 
không có nhiều thứ đáng được chờ đợi trong mùa giải này.
Lịch thi đấu của đội Colts khá nhẹ nhàng tính theo các tiêu 
chuẩn của NFL. Họ sẽ đối mặt với nhiều đội bóng đã không 
vào được đến vòng loại trực tiếp trong mùa giải năm ngoái. 
Tất nhiên là có nhiều đội nhìn có vẻ dễ chơi khi so với phong 
độ của năm ngoái, nhưng năm nay lại có thể cho bạn một trận 
tơi bời. Đội Cardinals có thể sẽ lại chơi tốt trong năm nay. Đội 
Broncos và Seahawks cũng có thể sẽ chơi tốt. Còn đội Steelers 
và Ravens thường rất khó chơi. Vì thế có thể đội Colts sẽ lại 
có kết quả 8-8. Đội Colts sẽ là một đội bóng nguy hiểm nếu họ 
có được sự cải thiện trong hàng phòng thủ và hàng tấn công.

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

OU on Road vs HOUSTON 
since 07 8-2 80 OVER

OU First half of the season 16-8 70 OVER

OU on Road 17-8-1 70 OVER

ATS vs TENNESSEE since 07 13-7 60 INDIANAPOLIS

16 Hướng dẫn cá cược Rồng Vàng

OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 @ LA Rams 
2 9/17 vs Arizona 
3 9/24 vs Cleveland 
4 10/01 @ Seattle 
5 10/08 vs San Francisco 
6 10/16 @ Tennessee 
7 10/22 vs Jacksonville 
8 10/29 @ Cincinnati 
9 11/05 @ Houston 

10 11/12 vs Pittsburgh 
11                BYE WEEK 
12 11/26 vs Tennessee 
13 12/03 @ Jacksonville 
14 12/10 @ Buffalo 
15 12/14 vs Denver 
16 12/23 @ Baltimore 
17 12/31 vs Houston 

Division: AFC South
Coach: Chuck Pagano
First Year: 2012
Stadium: Lucas Oil Stadium
Surface: Artificial

INDIANAPOLIS COLTS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 25.7 7 24.5 21

Yards Per Point 14.2 7 15.6 16

Rushing Yds Per Game 101.8 24 120.4 25

Passing Yds Per Game 262.6 6 262.5 26

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 H Detroit 35 39 L -3 51 L O

09/18/2016 A Denver 20 34 L 6 47 L O

09/25/2016 H San Diego 26 22 W -1.5 51.5 W U

10/02/2016 N Jacksonville 27 30 L 0 48 L O

10/09/2016 H Chicago 29 23 W -4 47.5 W O

10/16/2016 A Houston 23 26 L 3 48 P O

10/23/2016 A Tennessee 34 26 W 4 48.5 W O

10/30/2016 H Kansas City 14 30 L 2.5 50.5 L U

11/06/2016 A Green Bay 31 26 W 7.5 52 W O

11/20/2016 H Tennessee 24 17 W -3 54 W U

11/24/2016 H Pittsburgh 7 28 L 8 49.5 L U

12/05/2016 A NY Jets 41 10 W 1 48.5 W O

12/11/2016 H Houston 17 22 L -6.5 47.5 L U

12/18/2016 A Minnesota 34 6 W 5.5 44.5 W U

12/24/2016 A Oakland 25 33 L 3.5 52 L O

01/01/2017 H Jacksonville 24 20 W -6 49 L U

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 5 - 7 4 - 7 - 1 6 - 6

2016 8 - 8 7 - 8 - 1 9 - 7 3 - 5 4 - 2 - 1 2015 6 - 6 5 - 7 7 - 5
2015 8 - 8 8 - 8 8 - 8 4 - 4 4 - 4 2014 9 - 3 8 - 3 - 1 6 - 6
2014 13 - 6 12 - 6 - 1 9 - 9 - 1 6 - 2 - 1 6 - 4 DIVISION
2013 12 - 6 11 - 7 10 - 8 6 - 3 5 - 4 2016 3 - 3 2 - 3 - 1 3 - 3
2012 11 - 6 11 - 6 5 - 11 - 1 7 - 1 4 - 5 2015 4 - 2 2 - 4 4 - 2
2011 2 -14 6 -10 7 - 9 3 - 5 3 - 5 2014 6 - 0 5 - 0 - 1 3 - 3

2016 Record: 8 - 8
2016 ATS Record: 7 - 8 - 1
2016 OU Record: 9 - 7

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 21.9 7 22.1 27

3rd Conv Pct 42% 10 41% 23

Pass Yrds / Attempt 7.4 9 7.3 24

Rush Yrds / Attempt 4.1 19 4.6 29

Turnovers / Game 1.38 16 1.1 26

Field Goals / Game 1.7 15 2.1 30

Punts / Game 3.5 3 3.9 24

Avg Mov 1.2 2016 Win Percentage 50.0%

Avg Spread 1.1 2016 Exp. Pythag Wins 8.4

Avg Total 49.3 Turnover Margin -5



Đội Jaguars lại...đang bắt đầu lại. Huấn luyện viên trưởng 
Doug Marrone đã tiếp quản đội và đội Jags còn chào đón sự 
quay trở lại của Tom Coughlin với Thành phố River. Coughlin 
đã từng là huấn luyện viên trưởng đầu tiên của đội và đưa 
đội Jags hai lần vào đến trận Chung kết AFC. Sau đó ông 
đến với đội New York Giants và hai lần vô địch Super Bowl 
trong khi đội Jags không có thành tích gì nhiều kể từ khi ông 
rời đội. 
Đã đến lúc “được ăn cả ngã về không” đối với thủ quân 
Blake Bortles; đây sẽ là năm thứ tư cầu thủ này được thi đấu 
chính thức sau khi được tuyển chọn trong lần thứ ba của kỳ 
tuyển chọn. Trong ba mùa giải đầu tiên của Bortles, đội Jags 
đã có những trận thua với tỉ số chênh lệch trên 10 điểm. Năm 
ngoái là một mùa giải rất thất vọng khi Bortles chỉ có 23 cú 
ném “touchdown” và 16 lần bị đoạt bóng. Trong mùa giải thứ 
hai cầu thủ này có 35 “touchdown” và 18 lần bị đoạt bóng. 
Kết quả này không phải là những gì mà đội Jags đã hy vọng 
đạt được trong năm thứ ba của Bortles.
Đội Jacksonville xếp thứ 25 trong giải đấu về hàng phòng 
thủ và hàng công. Vì thế đội cần phải cải thiện nhiều về cả 
hàng công và hàng thủ. Đội Jags lẽ ra đã thi đấu tốt hơn 
nhiều với những cầu thủ được tuyển chọn được đánh giá 
cao trong những năm vừa qua. Họ có được những tiền đạo 
tài năng như Allen Hurns và Allen Robinson và hai trung vệ T. 
J. Yeldon và Chris Ivory. Bây giờ điều họ cần là sự hiệu quả.
Coughlin đã mang kinh nghiệm dày dạn của một lão tướng 
chuyên huấn luyện cho các cầu thủ trẻ về lại Jacksonville. 
Như chưa gì ông đã làm cho nhiều cầu thủ không hài lòng 
khi yêu cầu các cầu thủ tập trung sớm nhất có thể. Dự đoán 
là sự bất mãn sẽ sớm được thể hiện ra trong đội bóng.
Đội Jags có thể sẽ cần được thay máu và đưa về thêm 
những cầu thủ mới thì mọi thứ mới có thể tốt hơn được. Mùa 
giải năm nay sẽ là mùa giải chứng kiến sự ra đi của các cầu 
thủ. Bortles có thể là một trong số đó nếu cầu thủ này không 
thể giảm được số lần bị đoạt bóng xuống.
Đội Jags khởi đầu mùa giải với năm trận đấu ở năm sân vận 
động khác nhau; đây chính là công thức cho một sự khởi đầu 
tệ hại. Một trong những trận đấu đó là chuyến du đấu hàng 
năm tại London.
Có thể mọi thứ đang dần tốt hơn cho đội Jags nhưng quá 
trình này sẽ khá chậm.

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

1H ATS as Fav 0-8 0 OPP

2H ATS out scored in 1H 3-9 20 OPP

OU First 4 weeks of season 9-3 80 OVER

ATS Dog vs Non-Conf Opp 2-9 20 OPP

ATS Close games: spread -3 to +3 5-12 30 OPP

17Hướng dẫn cá cược Rồng Vàng

OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 @ Houston 
2 9/17 vs Tennessee 
3 9/24 vs Baltimore* (London)
4 10/01 @ NY Jets 
5 10/08 @ Pittsburgh 
6 10/15 vs LA Rams 
7 10/22 @ Indianapolis 
8                BYE WEEK
9 11/05 vs Cincinnati 

10 11/12 vs LA Chargers 
11 11/19 @ Cleveland 
12 11/26 @ Arizona 
13 12/03 vs Indianapolis 
14 12/10 vs Seattle 
15 12/17 vs Houston 
16 12/24 @ San Francisco 
17 12/31 @ Tennessee 

Division: AFC South
Coach: Doug Marrone
First Year: 2016
Stadium: EverBank Field
Surface: Grass

JACKSONVILLE JAGUARS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 19.9 25 25.0 24

Yards Per Point 16.9 25 12.9 32

Rushing Yds Per Game 101.9 23 106.4 18

Passing Yds Per Game 233.0 19 215.3 5

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 H Green Bay 23 27 L 3.5 47 L O

09/18/2016 A San Diego 14 38 L 3 48 L O

09/25/2016 H Baltimore 17 19 L 1.5 44.5 L U

10/02/2016 N Indianapolis 30 27 W 0 48 W O

10/16/2016 A Chicago 17 16 W 2.5 46.5 W U

10/23/2016 H Oakland 16 33 L -2 47.5 L O

10/27/2016 A Tennessee 22 36 L 3 43.5 L O

11/06/2016 A Kansas City 14 19 L 7 43 W U

11/13/2016 H Houston 21 24 L -3 42 L O

11/20/2016 A Detroit 19 26 L 5.5 47 L U

11/27/2016 A Buffalo 21 28 L 8.5 43.5 W O

12/04/2016 H Denver 10 20 L 3.5 38.5 L U

12/11/2016 H Minnesota 16 25 L 3 38 L O

12/18/2016 A Houston 20 21 L 3.5 39.5 W O

12/24/2016 H Tennessee 38 17 W 4 44 W O

01/01/2017 A Indianapolis 20 24 L 6 49 W U

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 2 -10 6 - 6 8 - 4

2016 3 -13 7 - 9 10 - 6 1 - 6 5 - 3 2015 5 - 7 7 - 5 8 - 4
2015 5 - 11 7 - 9 10 - 6 3 - 4 3 - 5 2014 2 -10 5 - 6 - 1 4 - 8
2014 3 -13 6 - 9 - 1 8 - 8 3 - 4 3 - 4 - 1 DIVISION
2013 4 -12 5 -10 - 1 9 - 7 1 - 5 - 1 4 - 4 2016 2 - 4 4 - 2 5 - 1
2012 2 -14 7 - 9 7 - 9 2 - 6 5 - 3 2015 2 - 4 3 - 3 3 - 3
2011 5 - 11 7 - 8 - 1 5 - 11 4 - 4 3 - 4 - 1 2014 1 - 5 3 - 3 2 - 4

2016 Record: 3 - 13
2016 ATS Record: 7 - 9
2016 OU Record: 10 - 6

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 20.1 19 19.1 8

3rd Conv Pct 34% 29 36% 5

Pass Yrds / Attempt 5.9 28 6.5 7

Rush Yrds / Attempt 4.2 17 3.7 6

Turnovers / Game 1.81 27 0.8 30

Field Goals / Game 1.7 15 2.4 32

Punts / Game 4.8 21 5.1 7

Avg Mov -5.1 2016 Win Percentage 18.8%

Avg Spread 3.1 2016 Exp. Pythag Wins 5.9

Avg Total 44.3 Turnover Margin -16



Đội Chiefs sẽ góp mặt trong trận Chung kết nhánh AFC và họ 
sẽ để thua đội Patriots trong trận này. Đội Chiefs không phải là 
đội có lối chơi hấp dẫn. Họ có thủ quân Alex Smith còn chơi lạc 
lõng trong hàng tiền đạo. Họ không có siêu sao ở vị trí trung vệ 
hoặc tiền đạo mà có thể tận dụng tốt cơ hội. Huấn luyện viên 
trưởng của đội Andy Reid được nhiều người biết đến với khả 
năng luôn thất bại trong những trận đấu lớn.
Nhưng đội Chiefs là đội có lối chơi tốt. Họ có thể chơi không 
hoa mỹ nhưng lại đạt được mục đích cuối cùng. Đội Chiefs có 
nhiều cầu thủ giỏi, chẳng hạn như hộ công Travis Kelce vốn là 
cầu thủ có 85 lần cắt đường chuyền bóng trong mùa giải năm 
ngoái. Spencer Ware có được quãng đường chạy 921 yard 
trong mùa giải năm ngoái và Smith có tỉ lệ 11-4 khi được đá 
chính với tỉ lệ hoàn thành chuyền bóng là 67%. Nhưng Smith 
chỉ có 15 đường chuyền “touchdown”, vậy nên cầu thủ này bị 
theo rất sát.
Hàng phòng thủ của đội Chiefs đã chơi rất tốt vào mùa giải năm 
ngoái, với hai cầu thủ Pro Bowler trong hàng thứ hai là trung vệ 
Eric Berry và hậu vệ Marcus Peters. Đội Chiefs xếp gần cuối 
về số yard để mất trong giải đấu với vị trí thứ 24 nhưng lại xếp 
thứ 6 về số điểm để mất với con số trung bình 19 điểm mỗi trận. 
Đó là dấu hiệu của một đội bóng sẽ có thể chặn được đối thủ ở 
trong khu vực cấm địa.
Đội Chiefs cũng từng khoe khoang họ có một trong những mối 
đe dọa lớn nhất trong đội hình đặc biệt của NFL đó là Tyreek 
Hill. Cầu thủ này là một cầu thủ nguy hiểm với khả năng đá 
bóng dài bất kể khi nào có bóng. Tyreek Hill có hai cú chạy đá 
bóng bổng và một cú đá bóng để mang về một “touchdown” 
cho đội vào năm 2016.
Đội Kansas City vô địch phân khu Tây nhánh AFC bằng cách 
giành chiến thắng trước các đội trong phân khu. Họ đè bẹp đội 
Broncos, Chargers và Raiders mùa giải trước với một điểm số 
hoàn hảo 6-0 trong các trận đấu trong phân khu Tây nhánh 
AFC. Nếu đội Kansas City có thể lặp lại được việc này, thì họ 
chắc chắn sẽ không thể tuột mất chức vô địch phân khu trong 
năm 2017. Liệu họ có làm được hay không? Họ có các cầu thủ 
tài năng để làm được.
Lịch thi đấu của đội Kansas City khá khó khăn, nhưng họ không 
có các chuỗi trận dài trên sân khách nên điều này có lợi cho họ. 
Chỉ có hai trận trên sân khách liền nhau nhưng xen kẽ hai trận 
này là tuần nghỉ ngơi. KC chơi trên sân nhà vào hầu hết thời 
gian trong tháng 12 và đây là một lợi thế lớn.
Đội Kansas City được mong chờ sẽ lại vô địch phân khu Tây 
nhánh AFC và đi sâu vào vòng loại trực tiếp. Liệu họ có vào 
đến trận Super Bowl? Sẽ có lợi cho đội nếu họ có thể tận dụng 
được lợi thế sân nhà trong trận đấu loại trực tiếp với đội Pats.

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

ATS Held to 2 TD's or less previous 
game 7-0 100 KANSAS CITY

1H OU vs OAKLAND since 07 4-15-1 20 UNDER

2H ATS Dog 10-3-1 80 KANSAS CITY

2H ATS out scored Opp in 1H 13-4-2 80 KANSAS CITY

OU Close games: spread -3 to +3 6-15 30 UNDER

18 Hướng dẫn cá cược Rồng Vàng

OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/07 @ New England 
2 9/17 vs Philadelphia 
3 9/24 @ LA Chargers 
4 10/02 vs Washington 
5 10/08 @ Houston 
6 10/15 vs Pittsburgh 
7 10/19 @ Oakland 
8 10/30 vs Denver 
9 11/05 @ Dallas 

10                BYE WEEK 
11 11/19 @ NY Giants 
12 11/26 vs Buffalo 
13 12/03 @ NY Jets 
14 12/10 vs Oakland 
15 12/16 vs LA Chargers 
16 12/24 vs Miami 
17 12/31 @ Denver 

Division: AFC West
Coach: Andy Reid
First Year: 2013
Stadium: Arrowhead Stadium
Surface: Grass

KANSAS CITY CHIEFS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 23.8 13 19.4 6

Yards Per Point 14.1 6 19.1 2

Rushing Yds Per Game 106.5 19 124.1 27

Passing Yds Per Game 229.8 23 245.6 17

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 H San Diego 33 27 W -6.5 46 L O

09/18/2016 A Houston 12 19 L -1 41.5 L U

09/25/2016 H NY Jets 24 3 W -3 44.5 W U

10/02/2016 A Pittsburgh 14 43 L 3.5 48.5 L O

10/16/2016 A Oakland 26 10 W -2 47 W U

10/23/2016 H New Orleans 27 21 W -6 51 P U

10/30/2016 A Indianapolis 30 14 W -2.5 50.5 W U

11/06/2016 H Jacksonville 19 14 W -7 43 L U

11/13/2016 A Carolina 20 17 W 3 44 W U

11/20/2016 H Tampa Bay 17 19 L -7 45 L U

11/27/2016 A Denver 30 27 W 3.5 40 W O

12/04/2016 A Atlanta 29 28 W 5 50 W O

12/08/2016 H Oakland 21 13 W -3.5 46 W U

12/18/2016 H Tennessee 17 19 L -6 43 L U

12/25/2016 H Denver 33 10 W -3.5 38 W O

01/01/2017 A San Diego 37 27 W -5.5 45 W O

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 9 - 3 7 - 5 5 - 7

2016 12 - 5 9 - 7 - 1 6 - 11 3 - 5 - 1 6 - 2 2015 10 - 2 7 - 5 6 - 5 - 1
2015 12 - 6 9 - 9 9 - 8 - 1 2 - 5 6 - 4 2014 7 - 5 8 - 4 4 - 8
2014 9 - 7 10 - 6 5 - 11 6 - 2 4 - 4 DIVISION
2013 11 - 6 9 - 8 8 - 9 2 - 6 7 - 2 2016 6 - 0 5 - 1 4 - 2
2012 2 -14 5 - 11 7 - 8 - 1 3 - 5 2 - 6 2015 5 - 1 3 - 3 2 - 3 - 1
2011 7 - 9 9 - 7 4 -12 4 - 4 5 - 3 2014 3 - 3 4 - 2 2 - 4

2016 Record: 12 - 5
2016 ATS Record: 9 - 7 - 1
2016 OU Record: 6 - 11

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 18.9 24 21.3 25

3rd Conv Pct 37% 19 44% 28

Pass Yrds / Attempt 7 14 6.8 16

Rush Yrds / Attempt 4.2 11 4.5 27

Turnovers / Game 1.12 10 2 1

Field Goals / Game 1.9 8 1.8 25

Punts / Game 4.7 18 3.9 26

Avg Mov 4.9 2016 Win Percentage 75.0%

Avg Spread -2.4 2016 Exp. Pythag Wins 10.1

Avg Total 45.2 Turnover Margin 16



TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

OU Close games: spread -3 to +3 2-13-1 10 UNDER

OU on Road vs DENVER since 07 8-2 80 OVER

2H ATS Lost 1H ATS 14-7-1 70 LA CHARGERS

2H ATS out scored Opp in 1H 14-8 60 LA CHARGERS

ATS Dog on Road 14-8 60 LA CHARGERS

19Hướng dẫn cá cược Rồng Vàng

OUTLOOK
Đội Chargers đã là đội San Diego Chargers từ năm 1961. Bây 
giờ họ đã là đội Los Angeles Chargers. Hầu hết các cổ động viên 
không nhận ra được là họ từng có tên là Los Angeles Chargers 
khi họ bắt đầu chơi bóng vào năm 1960 khi còn là thành viên đặc 
quyền của giải đấu AFL. Giờ đây họ lại mang tên LA Chargers.
Mùa giải năm nay đội Chargers sẽ chơi các trận đấu trên sân nhà 
của mình tại Trung tâm Stub Hub, sân nhà của đội bóng đá L. A. 
Galaxy of MLS. Được xây dựng cho môn bóng đá, Trung tâm Stub 
Hub có sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi. Con số này chỉ bằng 
khoảng một nửa hay thậm chí là ít hơn một nửa của một sân vận 
động tiêu chuẩn trong giải đấu NFL. Các trận đấu sẽ có vẻ thân 
mật hơn. Nhưng liệu có sôi động?
Liệu khung cảnh không quen thuộc và số lượng cổ động viên ít có 
ảnh hưởng đến lợi thế sân nhà thông thường của đội hay không? 
Chúng ta chưa thể biết được. Điều này làm cho dự đoán về khả 
năng thi đấu trong năm 2017 của đội khó chính xác.
Mùa giải 2017 đội Chargers vẫn sẽ có được sự phục vụ của một 
trong những thủ quân xuất sắc nhất của giải đấu NFL đó là Philip 
Rivers. Nhưng cho dù Rivers có phong độ tốt ổn định trong những 
mùa giải vừa qua nhưng điều này cũng không giúp cho đội bóng 
này được nhiều. Đội Chargers đã thay đổi từ một đội bóng luôn có 
mặt trong vòng loại trực tiếp xuống một đội bóng đứng cuối cùng 
trong một vài mùa giải gần đây. Người ta có thể cho rằng điều này 
là do “Lời nguyền Schottenheimer” - Schottenheimer từng là huấn 
luyện viên của đội mà đã giúp đội Chargers có được 14 trận thắng 
trong một mùa giải. Năm ngoái, đội Chargers kết thúc ở vị trí 5-11, 
đứng rất xa đội đứng đầu phân khu Tây nhánh AFC. Họ có được 
kết quả 1-5 khi thi đấu với các đội trong phân khu này. Điều này 
cần phải được cải thiện. Năm ngoái ba đội còn lại trong phân khu 
Tây nhánh AFC đều có được chiến thắng kỷ lục và đều được dự 
báo sẽ cạnh tranh khốc liệt để vào vòng loại trực tiếp trong mùa 
giải năm nay. Vậy nên sẽ không dễ dàng để có thể xoay chuyển 
được tình hình. Đội Chargers chỉ thắng được chín trận trong hai 
mùa giải gần nhất gộp lại. Với việc chuyển đến một thành phố mới 
và thi đấu ở một sân vận động nhỏ, có vẻ như đội Chargers sẽ 
không có được nhiều sự tiến bộ trong năm 2017.
Lịch thi đấu của đội Chargers bắt đầu với một trận đấu trên sân của 
đội Broncos. Sau trận này họ có ba trận đấu trên sân nhà trước 
các đội Dolphins, Chiefs và Eagles. Liệu họ có thể thắng được hai 
trong bốn trận này? Có thể lắm. Kết quả 6-10 là kết quả tốt nhất 
mà chúng ta có thể dự đoán cho đội L.A. Chargers trong năm quay 
lại thành phố Los Angeles đầu tiên. Nếu đội Chargers có thể đưa 
ra được hàng phòng thủ hiệu quả hơn, họ có thể gây bất ngờ cho 
nhiều đối thủ. Mùa giải năm ngoái họ xếp thứ 28 về điểm số để mất 
trung bình mỗi trận trong 26 trận. Ngay cả khi có Rivers và lối chơi 
tấn công chuyền bóng hiệu quả, đây vẫn là khoảng cách quá lớn 
để cho hàng công có thể san lấp.

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/11 @ Denver 
2 9/17 vs Miami 
3 9/24 vs Kansas City 
4 10/01 vs Philadelphia 
5 10/08 @ NY Giants 
6 10/15 @ Oakland 
7 10/22 vs Denver 
8 10/29 @ New England 
9                BYE WEEK

10 11/12 @ Jacksonville 
11 11/19 vs Buffalo 
12 11/23 @ Dallas 
13 12/03 vs Cleveland 
14 12/10 vs Washington 
15 12/16 @ Kansas City 
16 12/24 @ NY Jets 
17 12/31 vs Oakland 

Division: AFC West
Coach: Anthony Lynn
First Year: 2017
Stadium: StubHub Center
Surface: Grass

LOS ANGELES CHARGERS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 25.6 8 26.4 29

Yards Per Point 13.9 4 13.1 31

Rushing Yds Per Game 94.4 26 98.0 12

Passing Yds Per Game 262.6 6 249.1 20

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/12/2016 A San Francisco 0 28 L -2.5 44 L U

09/18/2016 H Seattle 9 3 W 5.5 38 W U

09/25/2016 A Tampa Bay 37 32 W 3.5 40.5 W O

10/02/2016 A Arizona 17 13 W 10 44 W U

10/09/2016 H Buffalo 19 30 L 2.5 41.5 L O

10/16/2016 A Detroit 28 31 L 2.5 44.5 L O

10/23/2016 N NY Giants 10 17 L 3 45 L U

11/06/2016 H Carolina 10 13 L 3 44.5 P U

11/13/2016 A NY Jets 9 6 W -1.5 38 W U

11/20/2016 H Miami 10 14 L -1 38.5 L U

11/27/2016 A New Orleans 21 49 L 7.5 45 L O

12/04/2016 A New England 10 26 L 13 44.5 L U

12/11/2016 H Atlanta 14 42 L 4.5 43.5 L O

12/15/2016 A Seattle 3 24 L 15.5 39.5 L U

12/24/2016 H San Francisco 21 22 L -6 40 L O

01/01/2017 H Arizona 6 44 L 7 39 L O

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 4 - 8 7 - 5 7 - 5

2016 5 - 11 8 - 8 9 - 6 - 1 3 - 5 5 - 3 2015 3 - 9 6 - 6 5 - 7
2015 4 -12 8 - 8 6 -10 2 - 6 6 - 2 2014 6 - 6 4 - 8 4 - 8
2014 9 - 7 8 - 8 7 - 9 4 - 4 4 - 4 DIVISION
2013 10 - 8 11 - 6 - 1 7 - 11 5 - 3 6 - 3 - 1 2016 1 - 5 3 - 3 4 - 2
2012 7 - 9 7 - 9 10 - 6 2 - 6 5 - 3 2015 0 - 6 3 - 3 2 - 4
2011 8 - 8 6 -10 8 - 8 3 - 5 3 - 5 2014 2 - 4 0 - 6 2 - 4

2016 Record: 4 - 12
2016 ATS Record: 4 - 11 - 1
2016 OU Record: 7 - 9

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 21.3 10 20.6 19

3rd Conv Pct 42% 11 39% 19

Pass Yrds / Attempt 7.4 8 7 20

Rush Yrds / Attempt 3.6 27 4 13

Turnovers / Game 2.19 32 1.8 4

Field Goals / Game 1.6 20 2.1 28

Punts / Game 3.7 7 3.9 27

Avg Mov -0.8 2016 Win Percentage 31.3%

Avg Spread 1.0 2016 Exp. Pythag Wins 7.7

Avg Total 48.1 Turnover Margin -7
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OUTLOOK
Hình như đã qua 32 mùa giải đội Miami Dolphins vắng bóng 
trong trận Super Bowl? Đúng là như vậy. Đội Miami đã góp mặt 
trong ba trên tám trận đầu tiên của Super Bowl và năm trên 19 
trận đầu tiên. Nhưng kể từ đó đội này vẫn chưa thể một lần có 
mặt lại trong một trận đấu Super Bowl. 
Đội Miami vẫn chưa tìm được thủ quân thay thế cho thủ quân nổi 
tiếng Dan Marino. Từ đó đến nay đã 18 năm. Ryan Tannehill chơi 
cũng không hề tệ, nhưng chừng nào Brady vẫn còn chơi bóng 
thì Tannehill không phải là cầu thủ mà có thể đưa đội Dolphins 
quay lại được trận Super Bowl. Để đến được trận Super Bowl 
thì cần phải được thi đấu trên sân nhà trong vòng loại trực tiếp. 
Và để làm được việc đó thì bạn sẽ phải vô địch phân khu. Brady 
đã vô địch phân khu này 14 lần trong 16 năm. Vấn đề đã rất rõ 
ràng, phải không nào?
Đội Miami có một mùa giải 2016 khá tốt, nhất là đội đã vượt lên 
khi có một khởi đầu khó khăn. Đội đã phải chứng kiến Tannehill 
phải nghỉ do chấn thương khi đang chạy khởi động. Đội Miami 
khởi đầu mùa giải với kết quả 1-4 với chiến thắng duy nhất trước 
đội Browns trong thời gian bù giờ trên sân nhà. Nhưng sau đó 
đội Miami có một mạch 10 trận thắng trong 11 trận và vào được 
vòng loại trực tiếp.
Họ đã tìm được một ngôi sao sáng ở vị trí trung vệ đó là Jay 
Ajai; cầu thủ này đã có được khoảng cách chạy 1272 yard và 
tám lần “touchdown”. Đội Dolphins hy vọng rằng Ajai thậm chí sẽ 
còn chơi tốt hơn trong mùa giải năm nay. Ajai đang tập những kỹ 
năng bắt bóng chuyền trong thời gian nghỉ của mùa giải. 
Với sự góp mặt của Jarvis Landry, đội Dolphins đang sở hữu 
một trong những tiền đạo giỏi nhất của giải đấu. Hàng phòng thủ 
sẽ chắc chắn khi có Ndamukong Suh cắm chốt tại đây. Vì thế 
mà mọi thứ sẽ phụ thuộc vào việc Tannehill thi đấu như thế nào. 
Liệu cầu thủ này có thể tạo được sự chuyển biến để trở thành 
một trong những thủ quân dẫn dắt lối chơi hiệu quả nhất của giải 
đấu không?
Tannehill đã thể hiện được những thời điểm thi đấu xuất sắc, 
nhưng cầu thủ này dường như không thể duy trì được sự xuất 
sắc này. Mùa giải 2015 Tannehill ném được trên 4000 yard với 
24 lần “touchdown” và 12 lần bị bắt bóng. Mùa giải năm ngoái thì 
Tannehill có được 2000 yard trước khi anh bị chấn thương với 
19 lần “touchdown” và 12 lần bị bắt bóng. Nếu cầu thủ nàycó thể 
giảm bớt số lần bị bắt bóng trong năm 2017 và tránh được chấn 
thương thì đây sẽ là một mùa giải thành công tại South Beach.
Đội Miami được dự đoán sẽ đứng thứ hai sau đội Patriots trong 
phân khu Đông nhánh AFC và sẽ là một trong những đội bóng 
cạnh tranh vị trí đội bóng nhì có kết quả tốt nhất (wild card). Họ 
sẽ đối mặt với đội Pats sau tuần nghỉ giải lao. Nếu họ có thể quật 
ngã được đội New England thì hãy coi chừng.

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/11 @ Denver 
2 9/17 vs Miami 
3 9/24 vs Kansas City 
4 10/01 vs Philadelphia 
5 10/08 @ NY Giants 
6 10/15 @ Oakland 
7 10/22 vs Denver 
8 10/29 @ New England 
9                BYE WEEK 

10 11/12 @ Jacksonville 
11 11/19 vs Buffalo 
12 11/23 @ Dallas 
13 12/03 vs Cleveland 
14 12/10 vs Washington 
15 12/16 @ Kansas City 
16 12/24 @ NY Jets 
17 12/31 vs Oakland 

Division: AFC East
Coach: Adam Gase
First Year: 2016
Stadium: Hard Rock Stadium
Surface: Artificial

MIAMI DOLPHINS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 22.1 19 24.1 19

Yards Per Point 15.0 15 15.8 13

Rushing Yds Per Game 110.4 14 142.7 31

Passing Yds Per Game 221.4 25 239.2 13

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 A Seattle 10 12 L 10.5 44 W U

09/18/2016 A New England 24 31 L 5.5 42 L O

09/25/2016 H Cleveland 30 24 W -10 42.5 L O

09/29/2016 A Cincinnati 7 22 L 7.5 46.5 L U

10/09/2016 H Tennessee 17 30 L -2.5 44 L O

10/16/2016 H Pittsburgh 30 15 W 7 49.5 W U

10/23/2016 H Buffalo 28 25 W 2.5 46 W O

11/06/2016 H NY Jets 27 23 W -4 45.5 P O

11/13/2016 A San Diego 31 24 W 4 49 W O

11/20/2016 A Los Angeles 14 10 W 1 38.5 W U

11/27/2016 H San Francisco 31 24 W -7 44.5 P O

12/04/2016 A Baltimore 6 38 L 3.5 41.5 L O

12/11/2016 H Arizona 26 23 W 2 44.5 W O

12/17/2016 A NY Jets 34 13 W -2.5 40 W O

12/24/2016 A Buffalo 34 31 W 4.5 44 W O

01/01/2017 H New England 14 35 L 7.5 47 L O

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 7 - 5 5 - 6 - 1 10 - 2

2016 10 - 7 8 - 7 - 2 12 - 5 3 - 3 - 2 5 - 4 2015 4 - 8 3 - 9 6 - 6
2015 6 -10 5 - 11 7 - 9 2 - 5 3 - 5 2014 6 - 6 6 - 6 6 - 6
2014 8 - 8 7 - 9 8 - 8 3 - 5 3 - 4 DIVISION
2013 8 - 8 9 - 7 6 - 8 - 2 5 - 3 4 - 4 2016 4 - 2 3 - 2 - 1 6 - 0
2012 7 - 9 7 - 8 - 1 5 -10 - 1 4 - 3 - 1 3 - 5 2015 1 - 5 1 - 5 3 - 3
2011 6 -10 9 - 7 4 -12 4 - 4 5 - 3 2014 3 - 3 2 - 4 3 - 3

2016 Record: 10 - 7
2016 ATS Record: 8 - 7 - 2
2016 OU Record: 12 - 5

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 17.4 31 21.6 26

3rd Conv Pct 37% 21 37% 9

Pass Yrds / Attempt 7.6 6 6.8 13

Rush Yrds / Attempt 4.2 16 5 32

Turnovers / Game 1.53 20 1.6 11

Field Goals / Game 1.1 32 1.6 12

Punts / Game 5.4 28 4.5 17

Avg Mov -1.1 2016 Win Percentage 62.5%

Avg Spread 1.8 2016 Exp. Pythag Wins 7.6

Avg Total 44.3 Turnover Margin 2

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

ATS Held to 2 TD's or less previous game 3-10-1 20 OPP

2H OU out scored in 1H 12-4-1 80 OVER

1H ATS at Home vs NEW ENGLAND since 
07 2-8 20 OPP

OU Held to 2 TD's or less previous game 10-4 70 OVER

OU vs Div Opp 12-6 70 OVER
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OUTLOOK
Sự thống trị của đội Patriots đã kéo dài 17 năm và dường như 
vẫn không thấy dấu hiệu điều này sẽ sớm kết thúc. Lại một mùa 
giải nữa kết thúc với chức vô địch Super Bowl, chiếc cúp thứ năm 
dưới triều đại của Tom Brady và Bill Belichick, đội Pats mong chờ 
có được 15 lần vô địch phân khu Đông nhánh AFC trong 17 mùa 
giải. Đội nào có thể cản được bước tiến của họ? Có vẻ như tuổi tác 
không hề có chút ảnh hưởng gì đến Tom Brady. Cầu thủ này đã 
dẫn dắt đội Pats làm nên lịch sử 51 năm với trận đấu Super Bowl 
lội ngược dòng ngoạn mục nhất vào tháng hai năm ngoái. Đội Pats 
bị đội Atlanta Falcons dẫn trước 25 điểm trong phần tư thứ ba của 
trận đấu. Trước khi trận đấu này diễn ra, số điểm cách biệt lớn nhất 
trong một trận Super Bowl lội ngược dòng là 10 điểm. Nhưng liệu 
có ai bị bất ngờ khi đội Patriots thắng không? Không có ai ngạc 
nhiên. Bản chất của đội Patriots là như vậy cho dù họ có Brady hay 
không. Hàng năm họ đều là một thế lực mạnh bởi vì họ có Belichick 
, là người mà đưa ra những bước đi về nhân sự hiệu quả nhất 
mỗi năm. Ông đưa về những cầu thủ mà các đội khác không cần 
đến và cho họ vào khuôn khổ và thi đấu thăng hoa với đội Patriots. 
Lấy LaGarrette Blount làm ví dụ, không chỉ một lần mà đến hai lần 
như vậy. Năm nay cầu thủ dạng này có thể là Mike Gillislee, cầu 
thủ trung vệ mà trước đây đã có một số thành công nhất định với 
một số đội trong phân khu Đông nhánh AFC, đội Miami Dolphins 
và Buffalo Bills. Cả hai đội đều có những cầu thủ giỏi ở vị trí trung 
vệ nhưng không đội nào có thể làm được gì với triều đại của đội 
Pats. Belichick phát hiện được những tố chất gì của Gillislee? Ông 
đã nhận thấy gì từ Blount? Wes Welker? Julian Edelmann? Ông 
nhận thấy rằng Gillislee có tỉ lệ trung bình trên 5,5 yard cho mỗi lần 
mang bóng trong mùa giải năm ngoái. Con số này là khá ấn tượng 
đối với một trung vệ có trên 1000 lần mang bóng. Nhưng một lần 
nữa đội Pats lại cải thiện hơn đội hình thi đấu của mình ngay cả khi 
họ đã thắng tuyệt đối. Với sự kết hợp của thủ quân và huấn luyện 
viên giỏi nhất trong giải đấu, đội New England sẽ chắc chắn sẽ một 
lần nữa vô địch phân khu này. Đội Patriots có lẽ là đội bóng có ảnh 
hưởng lớn nhất trong lịch sử của giải đấu NFL. Họ là đội bóng duy 
nhất năm lần vô địch Super Bowl với cùng một huấn luyện viên 
và thủ quân. Đội Pats đã vô địch phân khu 14 lần trong vòng 16 
năm và không ai có thể nhớ được hai năm mà họ không vô địch là 
những năm nào. Brady tuyên bố anh muốn chơi bóng cho tới khi 
anh bước sang tuổi 50 và giờ đây người ta nhận thấy rằng tuyên bố 
này không hề quá đáng. Phân khu Đông có lẽ là phân khu yếu nhất 
trong giải đấu ngoại trừ đội Pats. Đội Jets và đội Bills thì luôn thua 
và đội Dolphins thì có phong độ không ổn định. Vậy nên việc vô địch 
của đội Pats là rất hiển nhiên. Nhưng đội Patriots không phải là cỗ 
máy chiến thắng tất cả các đội. Sau cùng thì họ cũng chỉ năm lần 
vô địch Super Bowl trong 16 năm, điều này có nghĩa là còn đến 11 
năm họ đã không vô địch. Tuy nhiên chắc chắn họ sẽ có mặt trong 
trận Chung kết AFC. Lại một mùa giải nữa như vậy.

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 28.7 3 16.4 1

Yards Per Point 13.8 3 20.0 1

Rushing Yds Per Game 112.2 12 88.4 3

Passing Yds Per Game 284.5 4 239.1 12

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 22.8 4 18.3 2

3rd Conv Pct 46% 2 36% 4

Pass Yrds / Attempt 7.8 3 6.5 9

Rush Yrds / Attempt 3.8 25 3.9 8

Turnovers / Game 0.84 3 1.5 12

Field Goals / Game 1.8 10 1.3 5

Punts / Game 4.4 14 5.2 6

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 vs Tampa Bay 
2 9/17 @ LA Chargers 
3 9/24 @ NY Jets 
4 10/01 vs New Orleans* (London)
5 10/08 vs Tennessee 
6 10/15 @ Atlanta 
7 10/22 vs NY Jets 
8 10/26 @ Baltimore 
9 11/05 vs Oakland 

10 11/13 @ Carolina 
11                BYE WEEK 
12 11/26 @ New England 
13 12/03 vs Denver 
14 12/11 vs New England 
15 12/17 @ Buffalo 
16 12/24 @ Kansas City 
17 12/31 vs Buffalo 

Division: AFC East
Coach: Bill Belichick
First Year: 2000
Stadium: Gillette Stadium
Surface: Artificial

NEW ENGLAND PATRIOTS

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 A Arizona 23 21 W 9 44.5 W U

09/18/2016 H Miami 31 24 W -5.5 42 W O

09/22/2016 H Houston 27 0 W -1 38.5 W U

10/02/2016 H Buffalo 0 16 L -3.5 41 L U

10/09/2016 A Cleveland 33 13 W -10 47.5 W U

10/16/2016 H Cincinnati 35 17 W -7 48.5 W O

10/23/2016 A Pittsburgh 27 16 W -7 49.5 W U

10/30/2016 A Buffalo 41 25 W -5.5 48 W O

11/13/2016 H Seattle 24 31 L -7.5 49.5 L O

11/20/2016 A San Francisco 30 17 W -10.5 51.5 W U

11/27/2016 A NY Jets 22 17 W -9 48 L U

12/04/2016 H Los Angeles 26 10 W -13 44.5 W U

12/12/2016 H Baltimore 30 23 W -6 46 W O

12/18/2016 A Denver 16 3 W -3 43 W U

12/24/2016 H NY Jets 41 3 W -17 45 W U

01/01/2017 A Miami 35 14 W -7.5 47 W O

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 11 - 1 10 - 2 5 - 7

2016 17 - 2 16 - 3 9 -10 8 - 2 8 - 1 2015 9 - 3 5 - 4 - 3 7 - 5
2015 13 - 5 8 - 7 - 3 10 - 8 5 - 1 - 3 3 - 6 2014 9 - 3 6 - 6 8 - 4
2014 15 - 4 11 - 8 11 - 7 - 1 6 - 4 4 - 4 DIVISION
2013 14 - 4 10 - 8 10 - 8 7 - 2 3 - 6 2016 5 - 1 4 - 2 3 - 3
2012 13 - 5 10 - 7 - 1 12 - 6 5 - 5 4 - 2 - 1 2015 4 - 2 2 - 2 - 2 3 - 3
2011 15 - 4 10 - 9 12 - 7 5 - 6 5 - 3 2014 4 - 2 2 - 4 4 - 2

2016 Record: 17 - 2
2016 ATS Record: 16 - 3
2016 OU Record: 9 - 10

Avg Mov 11.9 2016 Win Percentage 87.5%

Avg Spread -6.5 2016 Exp. Pythag Wins 12.7

Avg Total 45.9 Turnover Margin 12

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

ATS Favored by 10 points+ 8-2 80 NEW ENGLAND

ATS After ATS Win 22-11 70 NEW ENGLAND

ATS Fav at Home 17-7-3 70 NEW ENGLAND

2H ATS out scored in 1H 24-15 60 NEW ENGLAND

OU at Home 17-11-1 60 OVER
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OUTLOOK
Hãy tưởng tượng bạn là cổ động viên của đội Jets. Bạn đã chứng 
kiến đội Giants bốn lần vô địch tính từ lần vô địch Super Bowl duy 
nhất của đội bóng của mình. Bạn đã chứng kiến đội New England 
Patriots năm lần vô địch Super Bowl kể từ khi họ cướp mất huấn 
luyện viên trưởng của đội bạn. Bạn đã phải chứng kiến đội bóng 
yêu thích của mình thi đấu mờ nhạt trong mỗi mùa giải trong gần 
50 năm nay và điều này vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ kết thúc 
sớm. Mùa giải 2016 của đội Jets đúng là một mùa giải thảm họa. 
Họ kết thúc mùa giải 2015 khá tốt với Ryan Fitzpatrick chơi ở vị trí 
thủ quân. Nhưng cầu thủ này lúc đó là cầu thủ tự do và đã có bất 
đồng khá gay gắt về lương xảy ra ở giai đoạn tập trung. Cuối cùng 
Fitzpatrick cũng đã ký hợp đồng và thi đấu cùng đội bóng vào thời 
gian trước mùa giải, nhưng cầu thủ này đã không lấy lại được 
phong độ 2015 của mình.
Vì thế mùa giải này đội Jets lại phải bắt đầu lại. Petty có vẻ như 
sẽ là cầu thủ được chơi chính vào thời gian đầu mùa giải. Cầu 
thủ này được tuyển chọn với đánh giá cao từ đội Baylor và anh 
đã phải trải qua hai mùa giải trên ghế dự bị. Nếu đội Jets định cho 
Petty cơ hội chứng tỏ bản thân, đây sẽ là thời điểm thích hợp.  
Petty là cầu thủ chuyền bóng rất hiệu quả khi thi đấu ở đại học cho 
đội Baylor. Cầu thủ này đã dẫn dắt đội Bears hai lần liên tiếp vào 
đến trận BCS/New Year’s Six Bowls mà thành tích này vốn không 
thường xuyên đạt được ở trường này. Liệu Petty có thể là một thủ 
quân chuyên nghiệp giỏi hay không? Đã đến lúc để chúng ta biết 
được câu trả lời. 
Việc bước vào giải đấu mới với một thủ quân chưa được thử 
thách hay với McCown - một cầu thủ liên tiếp chuyển từ đội này 
sang đội khác khi mà bạn phải đối đầu với Tom Brady thì không có 
gì để đảm bảo cả. Mục tiêu rõ ràng trước mắt chính là vị trí đội nhì 
có kết quả tốt nhất (Wild card).
Và bạn thậm chí còn nhận thấy rằng thủ quân của đội mình còn 
không thể so sánh được với Ryan Tannehill hay Tyrod Taylor. Vậy 
đội Jets thực sự mạnh về điểm gì? Họ đã từng có được hai trung 
vệ trong kỳ tuyển chọn là Marcus Maye của đại học Florida và 
Jamal Adams từ đại học LSU ở lượt chọn đầu tiên, và hậu vệ 
Jeremy Clark đến từ đại học Michigan. Khi mà bạn ở cùng phân 
khu với Brady thì tốt hơn hết là bạn phải có các cầu thủ dự bị cũng 
phải chơi tốt. Matt Forte có vẻ như là lựa chọn hợp lý nhất cho lối 
chơi chạy đuổi. Cầu thủ này sẽ bước vào mùa giải thứ 10, vậy nên 
điều này làm cho chúng ta phải phân vân liệu Forte còn lại bao 
nhiêu sức lực để cống hiến. Leonard Williams là một trong những 
cầu thủ ở hàng phòng thủ giỏi nhất trong giải đấu. Ngoài những 
cầu thủ này ra thật khó để tìm được những điểm mạnh nào khác.
Có một điểm nữa mà người hâm mộ đội Jets có thể cảm thấy lạc 
quan, đó là... lịch thi đấu. Mùa giải năm nay đội Jets có thể sẽ rơi 
vào vị trí thấp kỷ lục trong giải đấu này. 

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 18.2 27 19.9 13

3rd Conv Pct 35% 28 39% 21

Pass Yrds / Attempt 6.4 23 7.4 27

Rush Yrds / Attempt 4.2 14 3.6 4

Turnovers / Game 2.13 31 0.9 28

Field Goals / Game 1.7 15 1.7 14

Punts / Game 4.8 19 4.5 14

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 @ Buffalo 
2 9/17 @ Oakland 
3 9/24 vs Miami 
4 10/1 vs Jacksonville 
5 10/08 @ Cleveland 
6 10/15 vs New England 
7 10/22 @ Miami 
8 10/29 vs Atlanta 
9 11/02 vs Buffalo 

10 11/12 @ Tampa Bay 
11                BYE WEEK
12 11/26 vs Carolina 
13 12/03 vs Kansas City 
14 12/10 @ Denver 
15 12/17 @ New Orleans 
16 12/24 vs LA Chargers 
17 12/31 @ New England 

Division: AFC East
Coach: Todd Bowles
First Year: 2015
Stadium: MetLife Stadium
Surface: Artificial

NEW YORK JETS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 17.2 30 25.6 28

Yards Per Point 19.2 31 13.4 29

Rushing Yds Per Game 112.6 11 98.5 13

Passing Yds Per Game 216.7 27 243.8 16

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 H Cincinnati 22 23 L 1 42.5 P O

09/15/2016 A Buffalo 37 31 W 1 40.5 W O

09/25/2016 A Kansas City 3 24 L 3 44.5 L U

10/02/2016 H Seattle 17 27 L 0 40 L O

10/09/2016 A Pittsburgh 13 31 L 9.5 50 L U

10/17/2016 A Arizona 3 28 L 7 46 L U

10/23/2016 H Baltimore 24 16 W -2 40.5 W U

10/30/2016 A Cleveland 31 28 W -2.5 45.5 W O

11/06/2016 A Miami 23 27 L 4 45.5 P O

11/13/2016 H Los Angeles 6 9 L 1.5 38 L U

11/27/2016 H New England 17 22 L 9 48 W U

12/05/2016 H Indianapolis 10 41 L -1 48.5 L O

12/11/2016 A San Francisco 23 17 W 3 43 W U

12/17/2016 H Miami 13 34 L 2.5 40 L O

12/24/2016 A New England 3 41 L 17 45 L U

01/01/2017 H Buffalo 30 10 W 3.5 43 W U

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 4 - 8 5 - 5 - 2 6 - 6

2016 5 - 11 6 - 8 - 2 7 - 9 3 - 4 - 1 3 - 4 - 1 2015 7 - 5 6 - 5 - 1 7 - 5
2015 10 - 6 8 - 6 - 2 8 - 8 5 - 3 1 - 3 - 2 2014 4 - 8 6 - 6 4 - 8
2014 4 -12 6 - 9 - 1 7 - 9 3 - 5 3 - 3 - 1 DIVISION
2013 8 - 8 9 - 6 - 1 9 - 7 6 - 2 3 - 4 - 1 2016 2 - 4 3 - 2 - 1 3 - 3
2012 6 -10 7 - 9 6 - 7 - 3 3 - 5 4 - 4 2015 3 - 3 3 - 2 - 1 3 - 3
2011 8 - 8 6 -10 10 - 6 4 - 3 2 - 6 2014 1 - 5 4 - 2 3 - 3

2016 Record: 5 - 11
2016 ATS Record: 6 - 8 - 2
2016 OU Record: 7 - 9

Avg Mov -8.4 2016 Win Percentage 31.3%

Avg Spread 3.5 2016 Exp. Pythag Wins 4.5

Avg Total 43.8 Turnover Margin -20

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

1H ATS on Road vs MIAMI since 07 9-1 90 NY JETS

1H ATS as Fav 4-17 20 OPP

1H OU on Road vs MIAMI since 07 8-2 80 OVER

1H ATS Dog 16-10 60 NY JETS
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OUTLOOK
Đội Oakland Raiders (hay chúng ta nên gọi là đội Las Vegas 
Raiders?) sẽ là đội đáng để xem trong mùa giải 2017 này. Họ 
là chú vịt què có khả năng sẽ chơi tốt. Liệu người hâm mộ 
Oakland có quan tâm không? Hay họ muốn thể hiện sự ủng 
hộ mãnh liệt với hy vọng có thể khiến cho đội Raiders suy 
nghĩ lại? Hoặc cố kéo một đội bóng khác về với Bay Area?
Đội Raiders có một số cầu thủ trẻ tài năng như thủ quân 
Derek Carr và tiền đạo Amari Cooper. Hai cầu thủ này có thể 
sẽ là sự kết hợp thủ quân/tiền đạo tài năng tiếp theo của giải 
đấu. Mùa giải trước Michael Crabtree là mục tiêu nhiều hơn 
so với Cooper, nhưng cũng không quá nhiều. Crabtree có 
tám lần bắt bóng “touchdown” trong khi đó Cooper có năm 
lần, giúp Carr có hai mục tiêu chuyền bóng hàng đầu. 
Carr có 28 lần ném bóng “touchdown” so với chỉ sáu lần bị 
đoạt bóng trong mùa giải NFL thứ hai của mình. Dường như 
không có giới hạn nào đối với cầu thủ này. Năm 2016 Carr 
hoàn thành được 63% số đường chuyền với 3937 yard.
Đội Raiders sẽ bước vào mùa giải 2017 với một vũ khí to 
lớn khác, đó là cựu trung vệ của đội Seahawks Marshawn 
Lynch. Lynch đã giải nghệ từ hai mùa giải trước nhưng bây 
giờ lại quay lại thi đấu cho đội Raiders và thay vị trí của 
cầu thủ đã ra đi Latavius Murray. Murray có 12 lần chạy 
“touchdown” và 788 yard trong mùa giải trước. Chuyện gì sẽ 
xảy ra nếu “Beast Mode” lấy lại được phong độ như khi chơi 
cho đội Seattle?
Đội Raiders có nhiều khả năng sẽ là đội cạnh tranh một 
suất trong trận Super Bowl năm 2017. Đây chẳng phải là 
sự xoay chuyển thú vị giữa câu chuyện đội đã ra thông báo 
sẽ chuyển đến Vegas trong vòng hai năm tới sao? Thông 
thường khi một đội bóng muốn chuyển đi thì họ sẽ chuyển đi 
ngay lập tức. Họ sẽ không đưa ra thông báo trước hai năm 
như vậy. Vì thế đây là điều mà những người hâm mộ như 
chúng ta chưa thấy bao giờ. Chúng ta không biết đội bóng 
sẽ phản ứng thế nào, người hâm mộ sẽ phản ứng ra sao, 
hay các nhà tài trợ lớn sẽ có phản ứng gì. Liệu sẽ có ai đến 
sân vận động xem họ thi đấu vào các ngày Chủ nhật nữa 
hay không?
Với những tình huống bất thường như vậy, thật khó để dự 
đoán đội Oakland sẽ thi đấu như thế nào. Họ có những tài 
năng để có thể vô địch phân khu này nhưng chúng ta sẽ 
không ngạc nhiên nếu họ giậm chân tại chỗ hay có kết quả 
tệ hơn mùa giải năm ngoái. Nếu có một đội là kẻ “lơ mơ” 
hoặc “đội gây bất ngờ” của giải NFL thì đó sẽ là đội Raiders.

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 @ Buffalo 
2 9/17 @ Oakland 
3 9/24 vs Miami 
4 10/01 vs Jacksonville 
5 10/08 @ Cleveland 
6 10/15 vs New England 
7 10/22 @ Miami 
8 10/29 vs Atlanta 
9 11/02 vs Buffalo 

10 11/12 @ Tampa Bay 
11                BYE WEEK
12 11/26 vs Carolina 
13 12/03 vs Kansas City 
14 12/10 @ Denver 
15 12/17 @ New Orleans 
16 12/24 vs LA Chargers 
17 12/31 @ New England 

Division: AFC West
Coach: Jack Del Rio
First Year: 2015
Stadium: Oakland Alameda 
                County Coliseum
Surface: Grass

OAKLAND RAIDERS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 25.3 9 24.2 20

Yards Per Point 14.4 10 15.3 17

Rushing Yds Per Game 116.8 6 117.9 23

Passing Yds Per Game 246.2 15 252.2 23

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 A New Orleans 35 34 W 2.5 50 W O

09/18/2016 H Atlanta 28 35 L -4 48 L O

09/25/2016 A Tennessee 17 10 W -1.5 47 W U

10/02/2016 A Baltimore 28 27 W 3 44.5 W O

10/09/2016 H San Diego 34 31 W -3.5 50.5 L O

10/16/2016 H Kansas City 10 26 L 2 47 L U

10/23/2016 A Jacksonville 33 16 W 2 47.5 W O

10/30/2016 A Tampa Bay 30 24 W 0 48 W O

11/06/2016 H Denver 30 20 W 0 44.5 W O

11/21/2016 N Houston 27 20 W -6.5 45.5 W O

11/27/2016 H Carolina 35 32 W -3.5 48 L O

12/04/2016 H Buffalo 38 24 W -3 48.5 W O

12/8/2016 A Kansas City 13 21 L 3.5 46 L U

12/18/2016 A San Diego 19 16 W -2.5 50 W U

12/24/2016 H Indianapolis 33 25 W -3.5 52 W O

01/01/2017 A Denver 6 24 L 1 40 L U

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 9 - 3 8 - 4 7 - 5

2016 12 - 5 10 - 7 12 - 5 3 - 4 6 - 3 2015 7 - 5 8 - 4 7 - 4 - 1
2015 7 - 9 8 - 8 8 - 6 - 2 2 - 6 6 - 2 2014 2 -10 6 - 6 8 - 4
2014 3 -13 8 - 8 10 - 6 4 - 3 4 - 4 DIVISION
2013 4 -12 7 - 8 - 1 7 - 8 - 1 3 - 5 4 - 3 - 1 2016 3 - 3 2 - 4 2 - 4
2012 4 -12 5 -10 - 1 8 - 8 2 - 5 - 1 3 - 5 2015 3 - 3 3 - 3 2 - 4
2011 8 - 8 10 - 6 10 - 6 4 - 4 6 - 2 2014 1 - 5 3 - 3 5 - 1

2016 Record: 12 - 5
2016 ATS Record: 10 - 7
2016 OU Record: 12 - 5

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 20.5 14 19.8 12

3rd Conv Pct 36% 24 38% 14

Pass Yrds / Attempt 6.5 20 7.8 32

Rush Yrds / Attempt 4.2 13 4.3 20

Turnovers / Game 1 6 1.8 3

Field Goals / Game 1.7 14 1.4 7

Punts / Game 5.4 27 4.8 11

Avg Mov 1.9 2016 Win Percentage 75.0%

Avg Spread -0.9 2016 Exp. Pythag Wins 8.7

Avg Total 47.3 Turnover Margin 16

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

OU at Home 18-5-1 80 OVER

OU After SU Win prev week 17-5 80 OVER

ATS After ATS Loss 15-6 70 OAKLAND

2H ATS out scored in 1H 4-10 30 OPP

OU After Going Under prev week 11-4-1 70 OVER
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OUTLOOK
Đội Pittsburgh Steelers luôn là đội được đánh giá cao trong 
phân khu Bắc nhánh AFC. Mùa giải 2017 cũng sẽ như vậy. Đội 
Steelers sở hữu một trong những cặp thủ quân/tiền đạo tốt nhất 
trong giải đấu với Ben Roethlisberger ném bóng cho Antonio 
Brown. Hai cầu thủ này là mối đe dọa có thể kết hợp với nhau 
bất kỳ lúc nào ở bất cứ vị trí nào trên sân. Brown đã bắt được 
106 đường chuyền trong năm 2016, 12 lần “touchdown”.
Lối chơi chạy bóng của đội Pittsburgh cũng là một trong những 
đội giỏi nhất khi mà có Le’Veon Bell cầm bóng. Cầu thủ này 
chạy được 1268 yard chỉ trong 12 trận đấu trong mùa giải thông 
thường năm ngoái sau khi bị cấm thi đấu trong bốn trận đầu tiên. 
Vì thế tính riêng thành tích của hai cầu thủ Brown và Bell, đội 
Steelers đã có được 200 yard trong hàng công trong mỗi trận.
Đội Steelers nổi tiếng về hàng phòng thủ với khả năng chặn 
đứng sự tấn công của đối phương. Tuy nhiên mùa giải năm 
ngoái hàng phòng thủ của họ chỉ xếp thứ 12 trong giải đấu. Nếu 
mùa giải 2017 đội Steelers có thể cải thiện được hàng phòng 
thủ, họ sẽ lại có thể cạnh tranh được cúp Super Bowl. 
Đội Pittsburgh đã vô địch Super Bowl nhiều hơn bất cứ đội bóng 
nào với sáu lần vô địch. Đội Steelers đã luôn là một trong những 
đội bóng âm thầm lọt đến trận chung kết khi mà không ai ngờ tới, 
và trở thành nhà vô địch. Họ đã làm như vậy trong năm 2014 khi 
là đội nhì có kết quả tốt nhất và thi đấu trên sân khách tất cả các 
trận loại trực tiếp, và cuối cùng giành chiến thắng trong trận trung 
kết. Đội Pittsburgh đã có được hai cúp Super Bowl và ba lần Vô 
địch AFC trong thời kỳ của Brady/ Belichick và Peyton Manning. 
Vì thế họ sẽ mãi được ghi nhận thành tích này.
Năm ngoái đội Steelers đã vô địch phân khu Bắc nhánh AFC 
và sau đó thắng áp đảo trong trận đấu loại trực tiếp trước đội 
Dolphins trước khi thua trong vòng loại giữa các đội trong nhánh 
AFC trước đội Kansas City Chiefs trong một trận đấu sát sao 
tại sân vận động Arrowhead. Người ta cho rằng nếu Bell không 
bỏ lỡ bốn trận đấu đầu tiên thì trận đấu đó đội Steelers sẽ được 
chơi trên sân nhà.
Lịch thi đấu mùa giải 2017 của đội Steelers khởi đầu khá dễ chịu 
với trận đấu trên sân của đội Cleveland. Tiếp theo sau khi thi đấu 
trên sân của đội Minnesota, họ sẽ đón tiếp đội Bears trên sân 
nhà, rồi làm khách trên sân đội Baltimore, sau đó thi đấu trên 
sân nhà với đội Jaguars. Vì thế kết quả tệ nhất sẽ là 3-2 và nếu 
xuất sắc thì sẽ là 5-0.
Một khởi đầu tốt là điều phải đạt được đối với đội Steelers bởi 
vì nửa sau của lịch thi đấu là những trận đấu khó khăn. Nhưng 
đội Pittsburgh vẫn là đội tốt nhất trong phân khu. Mùa giải 2017 
chúng tôi dự đoán họ sẽ vô địch phân khu Bắc nhánh AFC. Họ 
nên thực hiện điều này sớm vì Roethlisberger đã bắt đầu nhắc 
tới chuyện giải nghệ rồi.

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 @ Cleveland 
2 9/17 vs Minnesota 
3 9/24 @ Chicago 
4 10/01 @ Baltimore 
5 10/08 vs Jacksonville 
6 10/15 @ Kansas City 
7 10/22 vs Cincinnati 
8 10/29 @ Detroit 
9                BYE WEEK 

10 11/12 @ Indianapolis 
11 11/16 vs Tennessee 
12 11/26 vs Green Bay 
13 12/04 @ Cincinnati 
14 12/10 vs Baltimore 
15 12/17 vs New England 
16 12/25 @ Houston 
17 12/31 vs Cleveland 

Division: AFC North
Coach: Mike Tomlin
First Year: 2007
Stadium: Heinz Field
Surface: Grass

PITTSBURGH STEELERS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 24.4 12 20.6 10

Yards Per Point 15.3 16 16.5 9

Rushing Yds Per Game 113.9 8 93.2 8

Passing Yds Per Game 258.8 8 246.1 18

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/12/2016 A Washington 38 16 W -2.5 49 W O

09/18/2016 H Cincinnati 24 16 W -3 48 W U

09/25/2016 A Philadelphia 3 34 L -4 46.5 L U

10/02/2016 H Kansas City 43 14 W -3.5 48.5 W O

10/09/2016 H NY Jets 31 13 W -9.5 50 W U

10/16/2016 A Miami 15 30 L -7 49.5 L U

10/23/2016 H New England 16 27 L 7 49.5 L U

11/06/2016 A Baltimore 14 21 L -3 46 L U

11/13/2016 H Dallas 30 35 L -3 50.5 L O

11/20/2016 A Cleveland 24 9 W -8 45.5 W U

11/24/2016 A Indianapolis 28 7 W -8 49.5 W U

12/04/2016 H NY Giants 24 14 W -6.5 49.5 W U

12/11/2016 A Buffalo 27 20 W -1 45.5 W O

12/18/2016 A Cincinnati 24 20 W -3 46 W U

12/25/2016 H Baltimore 31 27 W -5.5 46.5 L O

01/01/2017 H Cleveland 27 24 W -3 41.5 P O

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 9 - 3 7 - 4 - 1 4 - 8

2016 13 - 6 11 - 7 - 1 7 -12 5 - 3 - 1 6 - 4 2015 7 - 5 5 - 5 - 2 4 - 8
2015 11 - 7 8 - 6 - 4 6 -12 4 - 3 - 1 4 - 3 - 3 2014 9 - 3 7 - 5 6 - 6
2014 11 - 6 9 - 8 9 - 7 - 1 5 - 4 4 - 4 DIVISION
2013 8 - 8 9 - 7 8 - 8 5 - 3 4 - 3 2016 5 - 1 3 - 2 - 1 2 - 4
2012 8 - 8 7 - 9 7 - 9 4 - 4 3 - 5 2015 3 - 3 3 - 2 - 1 1 - 5
2011 12 - 5 7 -10 7 -10 5 - 3 2 - 7 2014 4 - 2 3 - 3 3 - 3

2016 Record: 13 - 6
2016 ATS Record: 11 - 7 - 1
2016 OU Record: 7 - 12

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 20.9 12 19.6 11

3rd Conv Pct 43% 8 41% 24

Pass Yrds / Attempt 7.4 7 6.8 14

Rush Yrds / Attempt 4.2 12 4 12

Turnovers / Game 1.21 13 1.5 13

Field Goals / Game 1.6 21 1.8 22

Punts / Game 4 10 4.1 23

Avg Mov 4.5 2016 Win Percentage 68.8%

Avg Spread -4.0 2016 Exp. Pythag Wins 9.9

Avg Total 47.6 Turnover Margin 5

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

1H ATS on Road vs BALTIMORE since 07 0-10 0 OPP

ATS as FAV vs CINCINNATI since 07 12-3 80 PITTSBURGH

2H OU Dog 12-5 70 OVER

ATS Close games: spread -3 to +3 14-7-3 70 PITTSBURGH

OU on Road 8-20 30 UNDER



Đội Tennessee Titans được mong chờ sẽ có một bước tiến mới 
trong mùa giải 2017 và sẽ quay trở lại đường đua vào vòng loại 
trực tiếp. Họ có lý do để mong chờ một mùa giải thành công. 
Năm ngoái đội Titans giành được năm chiến thắng trong sáu 
trận để kết thúc mùa giải với kết quả 9-7, thiếu một chút là có thể 
vào đến giai đoạn sau mùa giải. Marcus Mariota sẽ có mùa giải 
thứ ba thi đấu cho đội Titans ở vị trí thủ quân chính. Liệu năm 
nay có phải là năm mà cầu thủ này giúp cho đội Tennessee lần 
đầu tiên vào được vòng loại trực tiếp hay không?
Đội Titans là đội trong phân khu có nhiều khả năng vào đến vòng 
loại trực tiếp. Đội Colts không có được lối chơi chạy bóng tốt 
và một hàng công nhiều lỗ hổng. Đội Texans thì gặp vấn đề về 
thủ quân còn đội Jags thì không có gì mới. Không có lý do gì 
để không tin đội Texans sẽ vô địch phân khu này trong mùa giải 
năm nay.
Đội Titans có kết quả khởi đầu mùa giải 2016 với kết quả 1-3, 
nhưng sau đó tăng lên vị trí 8-4. Vì thế năm nay họ hy vọng sẽ có 
một khởi đầu tốt hơn. Điều này có thể sẽ không phải là một vấn 
đề lớn trong mùa giải năm nay bởi vì khởi đầu chậm chạp năm 
ngoái có lẽ là do họ không nhận ra được khả năng thực sự của 
mình. Bây giờ thì họ đã biết được điều đó. Mariota chắc chắn 
cần phải thi đấu tốt hơn trong năm 2017 này. Tin vui là cầu thủ 
này có thể cải thiện được nhiều mặt. Năm ngoái đội Titans xếp 
thứ 25 trong giải đấu về chuyền bóng. Họ xếp thứ 14 về số điểm 
trung bình mỗi trận. Nếu họ có thể lọt vào được nhóm mười đội 
trong năm nay, chắc chắn bạn sẽ muốn đặt cược vào họ.
Khả năng tấn công chạy bóng của đội Titans được xếp thứ ba 
trong giải đấu với con số gần 2200 yard. DeMarco Murray có 
khoảng cách chạy 1287 yard đứng đầu đội. Tân binh Derrick 
Henry có thêm được 490 yard. Hàng công nhận bóng đã có 
thêm được một vũ khí mới khi họ tuyển chọn được Corey Davis 
của đội Western Michigan để thi đấu bên cạnh Rishard Matthews 
và Harry Douglas. Davis được đánh giá là số một trên một số 
danh sách thi đấu. Cầu thủ này là người đã giúp cho đội Broncos 
bất bại trong mùa giải thông thường và có mặt trong trận Six 
Bowl Năm mới, đây là điều chưa từng có trong lịch sử của MAC.
Đội Titans không phải chịu một lịch thi đấu khó khăn nhất trong 
giải đấu. Tuy nhiên, họ sẽ phải chơi bốn trận đấu trên sân khách 
trong năm tuần. Điều này thực sự sẽ thử sức của đội Titans. Nếu 
họ có thể vẫn duy trì được vị trí cạnh tranh sau 14 trận, thì đội sẽ 
có nhiều cơ hội với hai trận đấu cuối trên sân nhà với đội Rams 
và Jags. Năm trận đấu đầu tiên này sẽ mang tính quyết định và 
sẽ không hề dễ dàng chút nào. Bốn trong năm đối thủ này đều 
có mặt trong vòng đấu loại trực tiếp năm ngoái và đội bóng còn 
lại từng đè bẹp đội Titans trong tháng 12 năm ngoái.
Nhưng cho dù thực tế là như vậy, chúng tôi vẫn dự đoán đội 
Titans ít nhất cũng giành được vị trí đội nhì có kết quả tốt nhất 
(Wild Card) trong mùa giải năm nay.
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 vs Oakland 
2 9/17 @ Jacksonville 
3 9/24 vs Seattle 
4 10/01 @ Houston 
5 10/08 @ Miami 
6 10/16 vs Indianapolis 
7 10/22 @ Cleveland 
8               BYE WEEK
9 11/05 vs Baltimore 

10 11/12 vs Cincinnati 
11 11/16 @ Pittsburgh 
12 11/26 @ Indianapolis 
13 12/03 vs Houston 
14 12/10 @ Arizona 
15 12/17 @ San Francisco 
16 12/24 vs LA Rams 
17 12/31 vs Jacksonville 

Division: AFC South
Coach: Mike Mularkey
First Year: 2015
Stadium: Nissan Stadium
Surface: Grass

TENNESSEE TITANS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 23.8 14 23.6 16

Yards Per Point 15.0 14 15.1 18

Rushing Yds Per Game 137.2 3 88.4 4

Passing Yds Per Game 220.8 26 269.2 29

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 H Minnesota 16 25 L 2.5 40 L O

09/18/2016 A Detroit 16 15 W 6 48 W U

09/25/2016 H Oakland 10 17 L 1.5 47 L U

10/02/2016 A Houston 20 27 L 4 40 L O

10/09/2016 A Miami 30 17 W 2.5 44 W O

10/16/2016 H Cleveland 28 26 W -7.5 45 L O

10/23/2016 H Indianapolis 26 34 L -4 48.5 L O

10/27/2016 H Jacksonville 36 22 W -3 43.5 W O

11/06/2016 A San Diego 35 43 L 3.5 47 L O

11/13/2016 H Green Bay 47 25 W 3 48.5 W O

11/20/2016 A Indianapolis 17 24 L 3 54 L U

11/27/2016 A Chicago 27 21 W -6.5 42 L O

12/11/2016 H Denver 13 10 W -2 44 W U

12/18/2016 A Kansas City 19 17 W 6 43 W U

12/24/2016 A Jacksonville 17 38 L -4 44 L O

01/01/2017 H Houston 24 17 W -3 41.5 W U

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 6 - 6 5 - 7 7 - 5

2016 9 - 7 7 - 9 10 - 6 4 - 4 3 - 5 2015 1 - 11 2 -10 7 - 4 - 1
2015 3 -13 5 - 11 9 - 6 - 1 3 - 5 2 - 6 2014 2 -10 2 - 9 - 1 5 - 7
2014 2 -14 3 -12 - 1 6 -10 1 - 6 - 1 2 - 6 DIVISION
2013 7 - 9 6 - 7 - 3 9 - 6 - 1 1 - 5 - 2 5 - 2 - 1 2016 2 - 4 2 - 4 4 - 2
2012 6 -10 6 -10 9 - 7 4 - 4 2 - 6 2015 1 - 5 2 - 4 4 - 2
2011 9 - 7 6 - 9 - 1 5 - 9 - 2 3 - 5 3 - 4 - 1 2014 1 - 5 0 - 6 3 - 3

2016 Record: 9 - 7
2016 ATS Record: 7 - 9
2016 OU Record: 10 - 6

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 20.1 17 20.3 15

3rd Conv Pct 46% 4 37% 8

Pass Yrds / Attempt 7.2 11 7 19

Rush Yrds / Attempt 4.5 6 3.9 9

Turnovers / Game 1.13 11 1.1 24

Field Goals / Game 1.4 24 1.7 14

Punts / Game 4.6 15 4.5 14

Avg Mov 0.2 2016 Win Percentage 56.3%

Avg Spread 0.1 2016 Exp. Pythag Wins 8.1

Avg Total 45.0 Turnover Margin 0

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

2H ATS holding Opp to <= FG in 1H 1-7 10 OPP

ATS After ATS Win 1-13 10 OPP

ATS Dog vs Conf Opp 5-20-1 20 OPP

ATS After SU Win prev week 3-10 20 OPP

ATS After Going Under prev week 4-16 20 OPP
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Đừng phí thời gian của bạn vào việc ra Western Union hay  
Moneygram nữa mà hãy bắt đầu bằng việc sử dụng bitcoin.

Bitcoin là gì?
Nói một cách đơn giản, bitcoin giống như tiền mặt sử dụng trên internet 
vậy. Bitcoin cho phép gửi tiền nhanh chóng đi khắp nơi trên thế giới.

Tại sao nên dùng bitcoin để nạp 
tiền vào tài khoản cá cược?
Nếu bạn đang sống tại Mỹ, thì đây là cách rút tiền và nạp tiền vào 
tài khoản trên các trang web cá cược nhanh chóng và dễ dàng nhất. 
Bitcoin là loại tiền mà bạn sẽ sử dụng để nạp tiền và rút tiền. Việc 
này sẽ giúp cho một nhà cái tại Costa Rica nhận được tiền mà không 
gặp phải những vấn đề như khi gửi tiền qua Western Union hay 
Moneygram. Rất dễ dàng để bạn gửi bitcoin cho nhà cái, và bạn sẽ 
gần như ngay lập tức nhận được bitcoin khi thực hiện việc rút tiền. 
Achaubet.eu, nhà cái nằm trong top đầu của chúng tôi, cung cấp dịch 
vụ rút bitcoin hoàn toàn miễn phí. 

Cách cá cược bằng bitcoin
Vào trang coinbase.com
Đăng ký và thêm tài khoản ngân hàng của bạn, giống như khi bạn 
thực hiện trên Paypal vậy. Xin hãy nhớ rằng đây là trang web hoàn 
toàn hợp pháp có trụ sở tại Hoa Kỳ và hoạt động giống như Paypal. 
Sự khác biệt duy nhất là bạn dùng bitcoin để chuyển tiền, khác với 
Paypal phân ra các loại tiền tệ khác nhau. Bạn có thể phải đợi 1-2 
ngày thì mới có thể thực hiện được việc mua bitcoin. Vì thế bạn nên 
đăng ký trước khi mùa giải mới bắt đầu.
Sau khi bạn đã đăng ký xong, vào trang web của nhà cá cược
Trên trang web của nhà cá cược, bạn vào trang thanh toán mà bạn 
có thể thực hiện được yêu cầu nạp tiền trực tuyến. Chọn nạp bitcoin. 

Sau đó bạn sẽ nhận được một địa chỉ để gửi bitcoin tới. Địa chỉ này 
sẽ có dạng như sau: 1AGNa15ZQXAZUgFiqJ2i7Z2DPU2J6hT62t

Một điều rất quan trọng là bạn phải gửi bitcoin đến đúng địa chỉ. 
Một số nhà cá cược sẽ cung cấp cho bạn một mã QR để giúp đảm 
bảo độ chính xác của địa chỉ bitcoin mà bạn sẽ gửi tới.

Nhận một ví tiền trung gian bitcoin 
Giờ bạn đã có địa chỉ để gửi bitcoin. Cách gửi bitcoin dễ dàng nhất 
là gửi từ tài khoản Coinbase. Nhưng có một vấn đề cần lưu ý là 
Coinbase sẽ khóa tài khoản mà họ cho rằng những tài khoản này gửi 
bitcoin đến các nhà cá cược. Vì sử dụng Coinbase là cách tốt nhất 
để chuyển từ tiền thật sang bitcoin, bạn sẽ cần có một ví thứ hai để 
gửi bitcoin từ Coinbase sang. Bằng cách này bạn sẽ không phải gửi 
bitcoin đến nhà cá cược trực tiếp từ tài khoản Coinbase, và nhà cái 
của bạn cũng sẽ không phải gửi bitcoin về tài khoản Coinbase.

Gửi bitcoin từ tài khoản Coinbase sang một ví thứ hai, sau đó gửi 
bitcoin từ ví thứ hai này cho nhà cá cược

Dưới đây là các bước để nạp bitcoin vào tài khoản của bạn trên 
trang của nhà cá cược và nhận bitcoin rút về từ nhà cá cược

Ví bitcoin yêu thích của chúng tôi dành cho iphone và android
l blockchain.info/wallet l breadwallet.com

Nạp tiền
coinbase --> ví thứ hai --> nhà cá cược

Rút tiền
nhà cá cược --> ví thứ hai --> coinbase

Sau khi bạn đã tạo thành công tài khoản bitcoin thì việc cá cược 
trực tuyến sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!

Nạp tiền vào tài 
khoản cá cược 
bằng bitcoin
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Chơi cá cược với 
sự tự tin tại trang 

cá cược thể 
thao chính gốc 

Việt Nam

 Lấy tiền thắng cùng ngày
Đăng ký được tiền thưởng lớn nhất
Các phương thức gửi tiền dễ dàng

Gọi số miễn phí 877-843-8238
hoặc vào website www.achaubet.eu



1 SỰ AN TOÀN
Nhà cái này có đảm bảo không? Các nhà giám sát đánh giá 
thế nào? Khách hàng đánh giá thế nào?

Nhà cái này đã hoạt động được bao lâu rồi? Thời gian hoạt động 
càng lâu thì càng tốt. Tuy nhiên, còn có nhiều đặc điểm khác của một 
nhà cái bảo đảm hơn là chỉ số năm hoạt động. Trước khi bạn nạp 
tiền vào tài khoản, nên dành chút thời gian để tìm hiểu kỹ về nhà cái. 
Quy mô hoạt động của nhà cái ở mức độ nào? Họ có hoạt động tốt 
ở những thời điểm quyết định không? Họ có thanh toán cho người 
chơi không? Đây là những vấn đề mà sẽ cho bạn biết được mức độ 
an toàn của một nhà cái. Bạn cũng cần phải tìm hiểu trên các trang 
web của các nhà giám sát cá cược chẳng hạn như trang OSGA.com 
để biết được những hướng dẫn và khuyến nghị cụ thể. Đừng gửi tiền 
của mình vào bất cứ nhà cái nào khi chưa tìm hiểu kỹ. Là người tiêu 
dùng hiểu biết luôn có được hiệu quả cao. Nếu bạn thấy một ưu đãi 
quá tốt một cách bất thường, hãy nhớ rằng nhà cái sẽ không hoạt 
động trong một thời gian dài chỉ để dâng tặng cho người chơi cả cơ 
ngơi đâu.     

2 THANH TOÁN NHANH và DỄ DÀNG
Thế nào là nhanh?
Trước khi bạn tham gia vào một nhà cái hãy đặt câu hỏi, nhà 

cái này có trả tiền cho người chơi trong cùng ngày không? Đây là 
tiền của bạn nên bạn không có lý do gì phải đợi để lấy tiền của mình 
cả. Một số nhà cái phải mất đến 2 tuần hoặc lâu hơn thì mới gửi tiền 
thắng cược cho bạn.
Thế thì không ổn rồi.
Nhà cái bạn tham gia cần phải hỗ trợ nhiều cách nạp tiền vào tài 
khoản khác nhau. Nhà cái đó nên có thể chấp nhận thanh toán bằng 
thẻ tín dụng. Chuyển tiền bằng Western Union hay Moneygram (hoặc 

thậm chí là Ria) có vẻ như hơi cổ lỗ sĩ nhưng điều quan trọng là nhà 
cái cần phải có phương thức nạp tiền phù hợp với bạn. Phương thức 
nạp tiền ưa thích bắt buộc phải có của chúng tôi là bitcoin. Bạn cũng 
cần chú ý rằng nhà cái sẽ phải trả cho phí giao dịch khi bạn nạp tiền 
vào tài khoản.
Còn quan trọng hơn vấn đề nạp tiền, đó là việc nhà cái của bạn cũng 
cần phải cung cấp được cho bạn những phương thức rút tiền về 
một cách nhanh chóng, với chi phí thấp. Séc và lệnh chuyển tiền là 
những phương thức rút tiền tốt, nhưng theo chúng tôi bạn nên rút 
tiền bằng bitcoin để nhận được tiền một cách nhanh nhất có thể.
Bạn cũng cần chú ý rằng nhà cái nên có ưu đãi cho bạn rút tiền 
về miễn phí cứ vài tháng một lần. Hãy hỏi những người chơi xung 
quanh bạn xem: phải mất bao lâu kể từ khi bạn gửi yêu cầu rút tiền 
nhà cái mới gửi tiền cho bạn? Họ có chuyển tiền ra khỏi tài khoản 
của bạn ngay lập tức hay họ cứ để lại đó để rồi hy vọng bạn sẽ thua 
hết số tiền này? Bạn có nhận được mã giao dịch không? Achaubet, 
nhà cái hỗ trợ tiếng Việt ưa thích của chúng tôi là nhà cái được nhiều 
người chơi biết đến vì có dịch vụ thanh toán cho người chơi nhanh 
chóng và tin cậy, vốn là điều không phải đúng hết với một số nhà cái 
đối thủ khác. Trên thực tế, Achaubet thực hiện thanh toán nhanh hơn 
bất cứ nhà cái nào trong nghành công nghiệp cá cược.

3 TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG TỐT
• Nhà cái có cung cấp cho người chơi tất cả các lựa chọn 

cá cược mới nhất như Cá cược trực tuyến (Live Betting) và 
Sòng bải trực tuyến (Live Dealer Casino) hay không?

• Trang web của nhà cái có dễ sử dụng không?
• Bạn có dễ dàng tiếp cận được nhân viên hỗ trợ trực tuyến khi 

bạn cần không? Nhân viên hỗ trợ có nói tiếng Việt không? 
Một nhà cái lớn thì phải có công nghệ tiên tiến và phần mềm dễ 

Bốn yếu tố giúp chọn  được nhà cái tốt nhất
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sử dụng. Việc đặt cược phải dễ dàng và được nhập vào hệ thống 
nhanh chóng. Mọi tác vụ bạn thực hiện trên máy tính cũng phải có 
thể làm được trên điện thoại. Những tác vụ đó gồm cả cá cược trực 
tuyến, cá cược đua ngựa, sòng bài, v.v. 

Vào tối thứ Hai khi các trận bóng bầu dục diễn ra nhộn nhịp, và 
bạn muốn nạp tiền vào tài khoản hoặc thực hiện đặt cược, chắc 
chắn là bạn không muốn gặp phải nhà cái hoạt động mà thiếu nhân 
viên và thiếu thư ký nhận cược. Luôn luôn phải có người trực để 
nghe điện thoại nếu không bạn sẽ không thể nào đặt cược được, 
và thường những lần không đặt cược được đó lại là những khoản 
cược mang lại chiến thắng.

Sự hỗ trợ kỹ thuật với nhân viên hỗ trợ ngoài đời thật, và trực 
tuyến cũng là một lựa chọn cần xem xét, và sự tương tác khi hỗ trợ 
cũng cần được đánh giá. Nhân viên dịch vụ khách hàng cần nhã 
nhặn, nói được tiếng Việt và có kiến thức tốt. Bạn cần được kết nối 
dễ dàng với bộ phận dịch vụ khách hàng qua điện thoại, trò chuyện 
trực tuyến, hoặc qua email. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất của một 
nhà cái có sự hoạt động chuyên nghiệp.

4 THƯỞNG TIỀN VÀ ƯU ĐÃI 
Thưởng khi nạp tiền vào tài khoản cũng rất quan trọng 
nhưng không phải là điều duy nhất bạn cần quan tâm.

Thưởng tiền cao là rất quan trọng nhưng những nhà cái tốt nhất lại 
có những chương trình tốt khác như chương trình khách hàng thân 
thiết, hoàn tiền cho các khoản thua lỗ, ưu đãi và các cuộc thi miễn 
phí. Những quy định có lợi cho người chơi cũng rất quan trọng.

Số tiền gối đầu cũng phải chấp nhận được (tiền gối đầu là số tiền 
bạn phải cá cược thì mới nhận được tiền thưởng)

• Bạn phải luôn có thể rút được tiền thắng cược về ngay cả trước 
khi bạn đạt đủ số tiền gối đầu.

• Bạn không phải trả lại tiền bạn đã thắng cược trước đó nếu bạn 
chưa nhận được tiền thưởng.

Bạn cần phải nhận được khoản tiền thưởng lớn khi giới thiệu bạn 
bè tham gia vào nhà cái mà bạn đang chơi. Achaubet, sự lựa chọn 
của chúng tôi cho nhà cái tiếng Việt, có các chương trình tặng tiền 
hàng tháng cho tất cả người chơi. Nhà cái này có một cuộc thi chấp 
kèo trên kéo dài suốt mùa giải NFL. Họ cũng có chương trình khách 
hàng thân thiết mà sẽ tặng cho người chơi điểm giảm giá cho mỗi 
lần cá cược, và 5% thưởng tiền lời vào thứ Sáu hàng tuần trong suốt 
mùa giải NFL thông thường. Bạn cần phải tận dụng được những ưu 
đãi này; đây là những ưu đãi có thể tạo nên sự khác biệt giữa mùa 
giải thành công và thất bại. Bạn cũng cần chú ý những chương trình 
ưu đãi mới và những dịp đặc biệt đồng thời tham gia vào càng nhiều 
cuộc thi càng tốt.

Trong suốt cả một mùa giải từng đồng tiền bạn kiếm được (hay tiết 
kiệm) đều quan trọng. Có vẻ như hơi bất thường khi nhà cái lại có 
chương  trình hoàn tiền cho người chơi. Achaubet có chương trình 
hoàn đến 25% số tiền dòng bạn thua lỗ cho hai lần trong năm. Không 
có quy định về số tiền gối đầu để được nhận tiền hoàn lại. Bạn chỉ 
cần cá cược 10 trong tổng số 26 tuần là đủ điều kiện để tham gia 
vào chương trình, nghĩa là chỉ chiếm 38% của mùa giải NFL. 

Để thực sự tận hưởng mùa giải bóng đá năm nay, bạn sẽ muốn 
đăng ký tham gia vào một nhà cái mà đáng đồng tiền bạn đã bỏ ra. 
Đây là “bốn yếu tố” mà bạn nên xem xét khi quyết định chọn nhà cái 
nào để cá cược cho mùa giải năm nay. May mắn là chúng tôi đã làm 
phần việc khó khăn nhất: chúng tôi xin giới thiệu nhà cái Achaubet.
eu đến với người chơi cá cược Việt Nam, nhất là những người chơi 
đang tìm kiếm một nhà cái uy tín và bảo đảm. Achaubet có chương 
trình thưởng tiền lớn, chiết khấu hoàn tiền nhiều, và là nhà cái thanh 
toán nhanh nhất trong nghành công nghiệp cá cược.

Bốn yếu tố giúp chọn  được nhà cái tốt nhất
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Achaubet là nhà cái tốt nhất năm 2017 theo đánh giá của 
chúng tôi. Nhà cái này đã hoạt động được trên 15 năm, và 
giống như hầu hết những nghành dịch vụ khác thời gian 

hoạt động càng lâu thì chất lượng theo đó ngày càng tốt hơn. 
Thị trường cá cược đã trải qua nhiều thăng trầm trong những 
năm vừa qua. Nhà cái Achaubet vẫn luôn là nhà cái hoạt động 
ổn định giữa nhiều biến động trong nghành này. Họ tiếp tục đưa 
ra được những dịch vụ cao cấp cho người chơi trong khi những 
nhà cái khác bị mắc kẹt giữa những xu hướng phải thay đổi. 
Achaubet không chỉ là nhà cái tốt nhất dành cho người Việt mà 
còn là nhà cái tốt nhất trong cả nghành cá cược!

Theo chúng tôi, bốn yếu tố giúp nhà cái Achaubet trở thành nhà 
cái tốt nhất là:
1. Hiệu quả; 2. Nổi bật; 3. Đáng tin cậy; 4. Ưu việt

Hiệu quả
Hãy hỏi bất cứ người chơi gắn bó lâu dài nào với Achaubet về 
lý do tại sao họ vẫn tiếp tục đặt cược ở đây vào mỗi mùa giải và 
bạn sẽ chỉ nhận được một câu trả lời: không nhà cái nào khác 
có thể thanh toán nhanh và đáng tin cậy như Achaubet cả. Việc 
rút tiền về từ Achaubet giống như tới máy ATM để rút tiền vậy: 
nhanh, dễ dàng, và lần nào cũng thành công. Trong khi ngày 
càng có nhiều nhà cái tăng thời gian chờ đối với dịch vụ rút tiền 
thì Achaubet tiếp tục thể hiện sự ưu việt của mình khi cung cấp 
dịch vụ rút tiền nhanh chóng. Achaubet cho rút tiền miễn phí; và 
nếu bạn sử dụng tiền bitcoin bạn sẽ nhận được tiền chỉ trong vài 
giờ đồng hồ.

Nổi bật
Công thức đơn giản nhưng lại hiệu quả: người chơi luôn muốn 
đặt cược ở nhà cái mà họ biết mình sẽ nhận được tiền một cách 
nhanh chóng. Achaubet xem việc thanh toán cho người chơi là 
ưu tiên số một và đó là lý do người chơi luôn chọn Achaubet để 
trao niềm tin vào mỗi mùa giải. Nguồn tăng trưởng lượng người 
chơi lớn nhất của Achaubet đến từ việc người chơi giới thiệu 
cho bạn bè. Tại sao? Lý do người chơi không ngần ngại giới 
thiệu Achaubet đến với bạn bè bởi vì họ biết rõ rằng bạn của 
mình sẽ được thanh toán một cách nhanh chóng và nhận được 
những dịch vụ tốt khác.
Bên cạnh việc thanh toán nhanh hơn bất kỳ nhà cái nào khác, 
Achaubet còn tự đưa ra tiêu chuẩn cho những chương trình 
hoàn tiền và chiết khấu phí. Chương trình “hoàn tiền” của 
Achaubet giúp người chơi có hai lần trong một năm nhận lại 
được đến 25% số tiền thua cược. Chương trình khách hàng 

thân thiết của Achaubet giúp người chơi có thể đổi điểm thành 
tiền hoặc những quyền lợi khác như quyền lợi rút tiền miễn phí. 
Người chơi sẽ nhận được điểm cho mỗi lần đặt cược. Do đó, 
trên thực tế người chơi sẽ được hoàn tiền cho mỗi lần họ đặt 
cược.
Đáng tin cậy
Achaubet khác với những nhà cái khác khi diễn đạt những 
từ ngữ chuyên ngành bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Tất cả từ ngữ 
chuyên ngành từ các từ ngữ của vòng loại cho đến quy định về 
số tiền tối thiểu để rút về đều được đưa vào trong chuyên mục 
trợ giúp của Achaubet. So sánh những ưu đãi của “Chương 
trình hoàn tiền” của họ với những nhà cái khác và bạn sẽ nhận 
ra sự khác biệt. Những nhà cái khác cũng hứa hẹn mang lại 
những dạng ưu đãi này, nhưng lại treo lại tiền thưởng với những 
điều kiện không thể chấp nhận được và được ghi bằng cỡ chữ 
nhỏ.

Ưu việt
Rõ ràng là Achaubet mang lại những ưu đãi tốt nhất mà người 
chơi muốn, chẳng hạn như:
• Tiền thưởng cao nhất
• Chương trình hoàn tiền nhiều nhất
• Những ưu đãi và cuộc thi hấp dẫn nhất
Nhưng theo chúng tôi, đặc tính quan trọng nhất mà Achaubet có 
được chính là dịch vụ khách hàng ưu việt. Khi được khảo sát, 
người chơi đánh giá dịch vụ khách hàng là yếu tố số một quyết 
định đến chất lượng của một nhà cái. Theo cách đo lường này 
thì Achaubet là nhà cái đứng đầu danh sách những nhà cái chất 
lượng. Bộ phận dịch vụ khách hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ cho 
người chơi khi gọi điện thoại, chat, và email. Nếu bạn là người 
chơi lớn lên trong thời đại internet, và không muốn phải trao đổi 
trực tiếp, Achaubet chính là nhà cái dành cho bạn. Nạp tiền vào 
tài khoản (ngay cả khi nạp tiền bằng phương thức chuyển tiền 
mặt), yêu cầu rút tiền, hoặc gửi yêu cầu trợ giúp đều được thực 
hiện một cách dễ dàng mà không cần phải trao đổi với nhân 
viên trợ giúp.
Cho dù bạn là người cá cược lớn hay nhỏ cũng đều không quan 
trọng, Achaubet đều có những tính năng mà bạn muốn ở một 
nhà cái mà sẽ đồng hành với bạn trong suốt mùa giải. Với thời 
gian hoạt động trên 22 năm, rõ ràng Achaubet là nhà cái rất uy 
tín. Uy tín được nhiều người biết đến của họ là việc luôn thanh 
toán nhanh hơn những nhà cái khác. Bạn sẽ không có được 
những khoản tiền thưởng và ưu đãi tốt hơn ở bất cứ nhà cái 
nào khác. Vì những lý do này và nhiều đặc điểm ưu việt khác 
mà chúng tôi đánh giá Achaubet là nhà cái tốt nhất năm 2017.

Achaubet.eu là nhà cái cá cược số  
1  được xếp hạng năm 2017
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8 lý do Achaubet đứng trên tất cả 
những nhà cái khác

1. Tiền thưởng lớn nhất
Thưởng đăng ký tài khoản 50% số tiền nạp lần đầu.

MẸO: Nạp tiền dùng bitcoin để nhận thêm 10% tiền thưởng. Tổng cộng nhận được 60%.
Thưởng 50% khi giới thiệu bạn bè

Thưởng 25% đến 45% cho tất cả những khoản nạp tiền sau đó
 2. Chương trình hoàn tiền

Nhận lại đến 25% số tiền thua cược, 2 lần trong một năm.

3. Tham gia miễn phí vào Cuộc thi cược chấp NFL
Tổng trị giá giải thưởng $15,000. Top 10 người chơi được trả thưởng cao nhất. Áp dụng cho cả mùa giải NFL thông thường.

4. An toàn hơn cả ngân hàng
Achaubet đã kinh doanh trong 15 mùa giải và có lịch sử thanh toán tốt nhất trong ngành cá cược. Achaubet là nhà cái vốn là của 

người Việt.

5. Dịch vụ thanh toán nhanh nhất
Không một nhà cái nào khác có thể thanh toán cho người chơi nhanh bằng Achaubet. Achaubet xử lý giao dịch rút tiền ngay trong 

ngày. Chỉ mất vài giờ là có thể nhận được tiền bằng bitcoin. Cứ 30 ngày lại được miễn phí rút tiền.

6. 5% phí cược
Phí cược 105 vào tối thứ Sáu hàng tuần trong suốt mùa giải bóng bầu dục thông thường dành cho khách hàng mà đã nhận được 

tiền thưởng
Phí cược 105 trọn đời dành cho tất cả các khách hàng tham gia Chương trình Phí cược 105 (105 Juice Program)

7. Chương trình khuyến mại
Giải thưởng trị giá $7,500 được trao trong các cuộc thi được tham gia MIỄN PHÍ diễn ra hàng tuần trong mùa giải NFL. 

Dự đoán chính xác điểm số trận đấu tối thứ Hai hoặc trận đấu tối thứ Năm để dành chiến thắng. 
Hàng tháng người chơi đang hoạt động sẽ nhận được tiền thưởng hoặc một lần tham gia vào vòng quay may mắn.

8. Chương trình khách hàng thân thiết
Nhận được quyền lợi được rút tiền miễn phí và đặt cược miễn phí. Nhận được điểm cho mỗi lần đặt cược, mỗi lần nạp tiền, và 

nhiều lợi ích khác.

Số điện thoại miễn phí: 
1–877–843–8238

www.achaubet.eu

Số điện thoại miễn phí: 
1–877–843–8238

www.achaubet.eu
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Bây giờ đã là năm 2017 và bạn vẫn còn 
đặt cá độ qua nhà cái ở địa phương sao?

Bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau và xác định xem liệu 
đã đến lúc bạn chia tay với người nhận độ (nhà cái) ở “địa 
phương” và tham gia với các nhà cái quốc tế hay chưa.

Nhà cái địa phương có trả tiền thắng cược 
cho bạn đúng hạn không? 
Các nhà các quốc tế là những công ty lớn, vững mạnh và có rất 
nhiều tiền trong ngân hàng. Nhà cái quốc tế không bao giờ thiếu tiền 
cả. Hàng tuần họ không phải chờ cho người chơi khác thua thì mới 
có tiền để trả cho bạn được. Sau khi bạn thắng độ, bạn sẽ không 
phải nghe những lý do tại sao bạn không gặp được nhà cái của 
mình. Nhà cái “địa phương” có nguồn tài chính hạn chế. Điều này 
dẫn đến những tình huống như “trả tiền chậm” và “không trả tiền”.  

Nhà cái địa phương của bạn có tiền thưởng 
không?
Câu trả lời có ngay: không! Các nhà cái ở địa phương lúc nào cũng 
lo lắng khi phải trả tiền cho người chơi. Họ hoạt động dựa trên khoản 
tiền dự trữ ít và hầu như không có vốn. Chính vì vậy mà họ không 
thể cung cấp các chương trình tiền thưởng hoặc hoàn tiền. Bên 
cạnh đó, họ không phải cạnh tranh với những nhà cái khác ở cùng 
khu vực. Điều này có nghĩa là họ không cần phải đưa ra những sản 
phẩm tốt hơn để giữ chân khách hàng. Các nhà cái quốc tế luôn phải 
cạnh tranh khốc liệt với những nhà cái khác. Kết quả cuối cùng là 
người chơi nhận được những khoản tiền thưởng lớn hơn, có thêm 
các chương trình hoàn tiền, khách hàng thân thiết, giảm giá phí cược 
và ưu đãi nhiều hơn.
Nhà cái được nhiều người Việt ưa thích là Achaubet; nhà cái này có 
các chương trình ưu đãi hàng tháng, tiền thưởng lớn cho mỗi lần 

nạp tiền vào tài khoản, mỗi năm được hoàn 
tiền lên đến 25%, và chương trình 

khách hàng thân thiết. Bạn hầu 
như không nhận được gì nhiều 

từ nhà cái địa phương.

Bạn có thích được 
trao tiền thắng 
cược tận tay 
không?
Nếu bạn giống tôi, khi tôi thắng 

cược tôi sẽ phải gặp nhà cái địa phương trong những quán rượu tồi 
tàn, ở trạm xăng, bến xe, và những nơi vắng người khác. Chắc chắn 
chúng ta không muốn phức tạp, rắc rối, hay chúng ta không có thời 
gian dành cho những cuộc gặp kiểu này khi muốn nhận tiền thắng 
cược.
Một khi bạn cá cược với các nhà cái quốc tế bạn có thể đếm tiền 
thắng cược ngay tại nhà mình. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể 
theo dõi được cả quá trình chuyển tiền. Sẽ còn tiện hơn rất nhiều 
nếu bạn sử dụng tiền Bitcoin vì bạn sẽ nhận được tiền chỉ trong vài 
giờ. Đây chính là dịch vụ mà nhà cái địa phương không bao giờ có 
thể cạnh tranh được. 

Bạn có muốn bị lợi dụng không?
Nhà cái địa phương luôn nằm ở vị thế thấp hơn khi thanh toán cho 
các khoản cược xiên (parlay) và cược theo cặp (teaser). Họ sẽ tăng 
phí cược lên rất cao khi bạn cược theo cặp, và hạ khoản tiền thắng 
cược khi bạn cược xiên. Nhà cái địa phương cũng sẽ làm tương tự 
như vậy khi bạn cược sự kiện (pros) và cược trước sự kiện (futures). 
Phí cược cho dịch vụ cá độ trực tiếp (nếu họ có dịch vụ này) thì rất 
kinh khủng. Có một bí mật là các nhà cái địa phương sẽ tính thêm 
phí cược hoặc giảm nửa điểm khi bạn đặt cược vào các đội bóng 
trong nước. Ngược lại, nhà cái quốc tế mang đến cho người chơi vô 
số lựa chọn cá cược với mức kèo hợp lý.

Hãy là người hiểu biết
Khi nhà cái địa phương nói một đằng nhưng thực ra họ lại nghĩ theo 
một nẻo khác. Tôi sẽ giúp bạn giải mã một số mưu mẹo mà nhà cái 
địa phương hay dùng.

TÌNH HUỐNG NHÀ CÁI NÓI SỰ THẬTS

Bạn thắng lớn vào 
cuối tuần vừa rồi 
và muốn lấy tiền 

về.

“Tôi đang bận nhiều 
việc lắm, chắc chúng 
ta nên để tuần sau 

lấy tiền luôn một thể?

Tôi đã bị những người 
chơi khác lấy hết tiền 
rồi và không còn tiền 
để trả cho anh trong 

tuần này đâu.”

Bạn vừa mới bị 
thua cược cuối 

tuần vừa rồi và bạn 
phải trả tiền cho 

nhà cái.

“Chúng ta cần gặp 
vào đầu tuần này. 

Tôi sắp có việc cần đi 
tỉnh.”

“Tôi không có tiền để 
trả cho những người 
chơi khác và cần tiền 
của anh để mang trả 
cho những người chơi 

này.”

Bạn không thể 
đăng nhập vào 

tài khoản và bạn 
gọi cho đại lý của 

mình.

“Chúng tôi đang nâng 
cấp phần mềm nên 
tôi sẽ cung cấp cho 

anh một số tài khoản 
mới. Hệ thống sẽ 

được khôi phục trong 
ngày.”

“Tôi mới bị loại ra 
khỏi hệ thống đại lý 

do không thanh toán 
cho hệ thống và tôi 

sẽ chuyển sang tham 
gia vào một công ty 

mới.”

Bạn đang đợi ở một 
địa điểm nào đó 

để nhận tiền thắng 
cược. Nhà cái địa 

phương của bạn đã 
trễ cả tiếng đồng 

hồ và gửi tin nhắn 
cho bạn.

“Xin lỗi, mới gặp 
chuyện gấp. Hẹn 

sang tuần sau nhé.”

“Tôi không có tiền 
để trả cho anh và tôi 
cũng không có ý định 

sẽ gặp anh đâu.”

NFL 2016 Betting Review
Overall ATS Performance

ATS
Best New England 16-3
Best Atlanta 12-7

Worst LA Rams 4-11-1
Worst San Francisco 4-11-1
Worst Cleveland 2-13-1

ATS at Home
ATS

Best New England 8-2
Worst LA Rams 1-6-1
Worst Cleveland 0-8

ATS 2nd Half
ATS

BEST Atlanta 14-5
BEST New England 13-6
BEST New Orleans 11-4-1

Worst Cleveland 5-11
Worst Carolina 4-12
Worst NY Jets 4-12

ATS 1st Half
ATS

Best Atlanta 14-5
Best Baltimore 11-5

Worst Oakland 6-11
Worst Washington 4-11-1

ATS vs. Division Opp
ATS

Best Houston 5–1

Best Minnesota 5–1

Best New Orleans 5–1

Worst Atlanta 1–5

Worst Cleveland 1–5

Worst Miami 1–5

Overall OU Performance
O/U

Over Atlanta 17-2

Over Buff alo 12-4

Under NY Giants 5-12

OU at Home
Over Atlanta 11-0

Over Buff alo 8-0

Over Miami 7-1

Over Oakland 7-1

Under Kansas City 2-7

OU on Road
Over Arizona 8-0

Over Green Bay 8-2

Over Indianapolis 7-1

Under NY Giants 2-7

OU 1st Half
Over Tennessee 11-5

Under Jacksonville 5-11

Under Washington 5-11

Under NY Giants 4-12-1

OU 2nd Half
Over Atlanta 14-5

Over Buff alo 11-5

Under Cincinnati 3-12-1

Under NY Giants 2-15

ATS on Road
ATS

Best New England 8-1
Best Atlanta 7-1

Worst Houston 2-7
Worst Philadelphia 2-6

Biggest Fav of the Season
FAV LINE DOG

New England -17 NY Jets

Close Wins
Most games won by 3 points or less

Detroit 5
Oakland 5

Close Losses
Most games lost by 3 points or less

Carolina 6
New Orleans 4
LA Chargers 4

Close Covers
Most games won ATS by 3 points or less

New England 6
Jacksonville 5
Baltimore 4

Close Chokes
Most games lost ATS by 3 points or less

Cincinnati 4
Houston 4
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Dallas Cowboys - Đội Cowboys bước vào mùa giải 2017 với ý nghĩ 
họ sẽ thắng được tất cả các trận. Và tại sao lại không chứ? Mùa giải 
trước họ có kết quả 13-3 với sự góp mặt của hai tân binh ở vị trí 
trung phong và hậu vệ trung tâm. Không có lý do gì để cho rằng Dak 
Prescott và Ezekiel Elliott lại không thể xuất sắc hơn nữa trong mùa 
giải năm nay. Prescott đã thi đấu rất tốt trong mùa giải ra mắt ném 
với chiều dài ném bóng được gần 3657 m (4000 yard) và chỉ có bốn 
lần bị cướp mất bóng trong suốt cả mùa. Thường thì một tân binh 
mà có nhiều lần chạm vùng cấm địa hơn là bị cướp mất bóng là khá 
xuất sắc rồi. Năm ngoái Prescott đã có gần tám lần chạm vùng cấm 
địa so sánh với mỗi lần bị cướp mất bóng. Rất ấn tượng! Dallas biết 
rằng lịch thi đấu năm nay sẽ khó khăn hơn. Họ sẽ thi đấu với các 
đội Falcons, Packers, Seahawks, Raiders, Chiefs và Broncos rồi 
sau đó phải dành sức để đấu hai trận với các đội Giants, Redskins 
và Eagles. Không có quá nhiều đội dễ chơi trong danh sách này. 
Nhưng “the ‘Boys” vẫn sẽ là một đối thủ mạnh trong mùa giải 2017.
New York Giants - Một trong những đội bóng mà đội Dallas không 
thể thắng trong mùa giải năm ngoái chính là đội Giants. Trận thua 
thứ hai trong ba trận thua là trước đội G-Men. Eli Manning chắc 
chắn sẽ lại thử sức đội Cowboys với Odell Beckham Jr và cầu thủ 
chuyền bóng Brandon Marshall. Manning đã có được hai chức vô 
địch Super Bowl trong sơ yếu lý lịch của mình. Khi có sự giúp sức 
của Eli Manning, đội Giants luôn là một mối đe dọa với các đội khác. 
Đội New York có hàng phòng ngự nằm trong nhóm năm hàng phòng 
ngự tốt nhất mùa giải năm ngoái. Họ đã giữ chân đội Cowboys ở số 
điểm 26 trong hai trận đấu. Đa số các đội khác đều không thể làm 
được điều này ngay cả trong một trận đấu. Mùa giải năm nay đối 
thủ sẽ rất khó để đưa bóng qua được Jason Pierre-Paul, Eli Apple 
và Janoris Jenkins. Chúng ta cùng trông đợi đội Giants sẽ là đội lại 
có mặt trong vòng loại trực tiếp năm 2017.
Philadelphia Eagles - Sẽ rất thú vị khi xem Carson Wentz thi đấu 
trong năm thứ hai. Nếu không vì một mùa giải điên rồ mà Prescott 

Đội Seattle Seahawks - Đội Seahawks là đội bảo vệ ngôi vô địch 
phân khu Tây củĐội Seahawks, đương kim vô địch của phân khu 
Tây nhánh NFC là đội được đánh giá cáo trong mùa giải 2017. Sự bổ 
sung Eddie Lacy sẽ giúp thu hẹp khoảng trống mà Marshawn Lynch 
để lại. Russell Wilson sẽ có được phong độ tốt nhất. Hàng phòng thủ 
sẽ vẫn là một trong những hàng phòng thủ xuất sắc nhất giải đấu 
NFL. Pete Carroll thì vẫn sẽ phải ngồi ngậm ngùi bên ngoài sân. Đội 
Seahawks cũng có được một lịch thi đấu thuận lợi trong năm 2017. 
Họ gặp đội Rams và 49ers hai lần và đều gặp các đội trong phân khu 
Nam nhánh AFC. Rất nhiều khả năng đội Seahawks sẽ có được ít 
nhất tám chiến thắng trước các đội trong phân khu Nam nhánh AFC 
và phân khu Tây nhánh NFC. Cần hai chiến thắng nữa là đội Seattle 
sẽ có được kết quả 10-6 hay thậm chí là 11-5 trong mùa giải năm 
nay. Kết quả 11-5 là quá thừa để cho đội Seahawks vô địch được 
phân khu Tây nhánh NFC trong năm 2017.
Đội Arizona Cardinals - Đội Cards có nhiều khả năng sẽ có được 
vị trí đội nhì có kết quả tốt nhất (Wild card). Lịch thi đấu của họ gần 
giống với đội Seattle, thay vì đội Packers và Falcons, họ sẽ thi đấu 
với đội Lions và Bucs. Nhưng liệu họ có thắng được các đội trong 
phân khu Nam nhánh AFC? Đội Cards thường gặp khó khăn khi đối 
mặt với các đội trong nhánh AFC. Năm ngoái họ để thua đội Miami, 
New England khi đội này thiếu Tom Brady và đội Buffalo. Đội Arizona 
sẽ vẫn có thể cạnh tranh được trong mùa giải 2017 nếu Carson 
Palmer có thể giảm số lần bị đoạt bóng và tránh được chấn thương. 
Và họ vẫn còn Larry Fitzgerald nên đội Arizona vẫn là đội khá nguy 
hiểm. Đội hình thứ hai của đội Cards là một trong những đội tốt nhất 
trong giải đấu cùng với sự góp mặt của Patrick Peterson và Tyrann 
Mathieu. Khả năng có cơ sở là đội Arizona sẽ có được kết quả 10-6 
và có được vị trí đội nhì có kết quả tốt nhất.
Đội Los Angeles Rams - Mùa giải của đội Rams tất cả đều tập trung 
về Jared Goff và sự tiến bộ của cầu thủ này. Họ sẽ không quá coi 
trọng chuyện thắng thua, nhưng Goff sẽ thi đấu thế nào trong năm 
thứ hai này? Năm ngoái khi cầu thủ này bước ra sân thi đấu thì đội 
Rams đang có kết quả 4-5 và kết thúc mùa giải ở vị trí 4-12. Vì thế 
sự tự tin của Goff sẽ có đôi chút bị sứt mẻ. Liệu Goff có thể trở thành 

đã có được năm ngoái, thì thế giới bóng bầu dục lẽ ra đã choáng 
váng với những gì Carson Wentz đã thể hiện trong mùa giải ra mắt 
của mình. Anh bắt đầu thi đấu trong tất cả 16 trận, có được kết quả 
7-9 và ném được 16 lần chạm vùng cấm địa trên 14 lần cướp bóng. 
Nếu không có sự xuất hiện của Dak Prescott thì đây là mùa giải ra mắt 
tuyệt vời. Đội Eagles đã trang bị thêm những vũ khí hỗ trợ cho Wentz 
trong mùa giải năm nay. Jordan Matthews, Ryan Mathews, LaGarrette 
Blount, Alshon Jeffery, Nelson Agholor, Zach Ertz, danh sách cầu thủ 
vẫn còn dài. Với sự giúp sức lấy bóng của những cầu thủ này, Wentz 
chắc chắn sẽ có một mùa giải tuyệt vời trong năm thi đấu thứ hai này. 
Câu hỏi lớn nhất trong đội Philly sẽ là liệu hàng phòng ngự có thể 
chặn được các cầu thủ đối phương hay không. Năm ngoái họ vẫn 
chưa phòng thủ một kèm một thành thạo, nhưng chỉ để thua trên 20 
điểm mỗi trận, thì các cầu thủ của Philly cũng không còn quá xa trên 
con đường trở thành một trong những đội tốt nhất. Nếu hàng phòng 
thủ được cải thiện, thì hãy coi chừng đội Engles trong mùa giải 2017. 
Chúng ta muốn thấy đội Eagles có mặt trong vòng loại trực tiếp và thi 
đấu trong trận cuối cùng.
Washington Redskins - Đội Redskins có thể là đội đứng cuối trong 
phân khu này hoặc họ cũng có thể là đội đứng đầu. Dù ở vị trí nào thì 
cũng không có gì ngạc nhiên cả. Nhưng chúng ta thiên về khả năng 
họ sẽ đứng cuối vì hai lý do sau. Thứ nhất, họ đã mất đi hai cầu thủ 
DeSean Jackson và Pierre Garcon, do đó Kirk Cousins cần phải tìm 
hiểu những cầu thủ bắt bóng mới của năm nay. Điều này khiến cho 
chúng ta nghĩ rằng họ sẽ bắt đầu mùa giải mới khá chậm trong năm 
nay. Thứ hai, phân khu này rất khốc liệt. Từ trên xuống dưới đều là 
những đội tốt nhất trong nhánh NFC, có lẽ trong toàn bộ các đội bóng 
bầu dục. Với sáu trận đấu với Eagles, Giants và Cowboys, sau đó là 
các đội Raiders, Broncos, Chiefs, Vikings, Cardinals và Saints, đây 
đúng là danh sách đối thủ khó chịu. Washington có thể sẽ kết thúc mùa 
giải với kết quả 8-8.

thủ quân mà đội Rams mong muốn khi họ tuyển chọn cầu thủ này trong 
lần chọn đầu tiên trong kỳ tuyển chọn không? Thật may cho Goff, lịch 
thi đấu của đội Rams không phải là một trong lịch thi đấu khó khăn nhất 
trong giải đấu. Đội Rams sẽ gặp đội 49ers hai lần, gặp tất cả các đội 
trong phân khu Nam nhánh AFC và đội Saints. Goff sẽ có thể giữ cho 
đội Rams thi đấu ngang ngửa với những đội này cho tới cuối trận. Năm 
ngoái hàng phòng thủ của đội Rams xếp thứ 23 trong giải đấu, họ sẽ 
cần phải thi đấu tốt hơn trong mùa giải năm nay. Ngoài ra, họ sẽ còn 
phải đợi thêm một vài năm nữa mới được thi đấu ở sân vận động mới 
của mình tại Inglewood, vì thế họ không có được nhiều lợi thế sân nhà. 
Đội Rams sẽ thi đấu tốt để có thể san bằng kết quả thấp kỷ lục 4-12 
của mùa giải năm ngoái.
Đội San Francisco 49ers - Đội 49ers bước vào mùa giải năm 2017 
với hy vọng bỏ lại được một mùa giải 2016 ồn ào phía sau. Họ kết thúc 
mùa giải với số điểm 2-14 và phải đối mặt với sự xuống dốc của cầu 
thủ Colin Kaepernick và chủ nghĩa tích cực chính trị của cầu thủ này. 
Kaepernick và một thủ quân khác của đội từ mùa giải trước, Blaine 
Gabbert, đã không còn trong đội hình thi đấu nữa. Sơ đồ chiến thuật 
hiện tại có Brian Hoyer là cầu thủ chơi chính với sự Matt Barkley là 
cầu thủ dự bị. Cả hai cầu thủ này đều không làm cho đội Seahawks 
hay Cardinals có đôi chút lo sợ nào. Đội Niners có một Tổng giám 
đốc mới, huyền thoại của đội Tampa Bay Buccaneer, John Lynch. Kyle 
Shanahan, huấn luyện viên hàng công của đội Atlanta Falcons mùa 
giải trước, là huấn luyện viên trưởng mới. Đội 49ers đã có được một 
số vũ khí cho hàng công với Pierre Garcon và Carlos Hyde cùng với 
sự hỗ trợ của Bruce Ellington. Hàng công của đội có thể sẽ thi đấu tốt 
hơn ở mùa giải này. Mùa giải trước hàng phòng ngự của họ bị xếp cuối 
cùng trong giải đấu NFL. Hàng phòng ngự chơi tệ nhất cả về số yard 
và số điểm để mất trong mỗi trận đấu, để cho đối thủ ghi trên 30 điểm 
với khoảng cách trung bình là 400 yard. Vì thế họ chẳng còn vị trí nào 
thấp hơn để tụt xuống nữa nên chắc chắn họ sẽ đi lên trong năm 2017.
Dự đoán là đội San Francisco sẽ cải thiện được kết quả 2-14 nhưng sẽ 
không có tăng được nhiều.

NFC EAST 

NFC WEST

DIVISION PREVIEW

PREDICTED ORDER OF FINISH
1. DALLAS COWBOYS
2. NEW YORK GIANTS

3. PHILADELPHIA EAGLES
4. WASHINGTON REDSKINS

DIVISION PREVIEW

PREDICTED ORDER OF FINISH
1. SEATTLE SEAHAWKS
2. ARIZONA CARDINALS

3. SAN FRANCISCO 49ERS
4. LOS ANGELES RAMS
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NFC NORTH

NFC SOUTH

DIVISION PREVIEW

PREDICTED ORDER OF FINISH
1. GREEN BAY PACKERS
2. MINNESOTA VIKINGS

3. DETROIT LIONS
4. CHICAGO BEARS

DIVISION PREVIEW

PREDICTED ORDER OF FINISH
1. ATLANTA FALCONS
2. TAMPA BAY BUCCANEERS

3. NEW ORLEANS SAINTS
4. CAROLINA PANTHERS

Đội Green Bay Packers - Đội Packers bước vào mùa giải năm nay 
với tư cách là đội bảo vệ chức vô địch phân khu Bắc nhánh NFC 
sau khi có được kết quả 10-6 mùa giải trước. Đội Green Bay khi ở 
kết quả 4-6 vào thời điểm họ để thua bốn trận liền thì họ lại có được 
sáu chiến thắng liên tiếp để vô địch phân khu. Sau đó họ giành thêm 
hai chiến thắng liên tiếp nữa trong vòng loại trực tiếp trước khi để 
thua trong trận Chung kết NFC trước đội Falcons. Aaron Rodgers 
chơi xuất sắc khi ném được trên 4000 yard, 40 đường chuyền 
“touchdown”, với chỉ bảy lần bị đoạt bóng. 14 trong những đường 
chuyền “touchdown” này thuộc về Jordy Nelson và 12 lần thuộc về 
Davonta Adams. Rodgers vẫn giữ vững tinh thần trong bốn trận đội 
để thua ở giai đoạn giữa mùa giải và không để cho đội bị khủng 
hoảng. Với sự lèo lái của Rodgers, thật khó để không dự đoán đội 
Packers sẽ lại vô địch phân khu này.
Đội Minnesota Vikings - Đội Vikings kết thúc mùa giải năm ngoái 
với kết quả 8-8 sau khi có khởi đầu mùa giải với kết quả 5-0. Đội 
Minnesota đã thi đấu cả mùa giải mà không có sự phục vụ của thủ 
quân Teddy Bridgewater. Cầu thủ chơi chính này đã bị thương ở đầu 
gối trong giai đoạn trước mùa giải. Sam Bradford bước ra thay thế 
và có được một kết quả có thể chấp nhận được. Với sự hỗ trợ của 
một trong những hàng phòng thủ xuất sắc nhất giải đấu, họ vẫn giữ 
được khả năng cạnh tranh vị trí trong vòng loại trực tiếp cho đến giai 
đoạn cuối của mùa giải. Nếu đội Vikings có thể thi đấu tốt hơn khi có 
sự quay trở lại của Bridgewater thì họ sẽ có thể vào đến vòng loại 
trực tiếp trong mùa giải 2017. Sẽ rất thú vị khi biết được lối chơi chạy 
bóng sẽ ra sao nếu thiếu Adrian Peterson. Với sự ra đi của Peterson 
đội Vikings đã để mất một trong những trung vệ giỏi nhất mọi thời 
đại. Nhưng hàng phòng thủ của đội là một trong những hàng phòng 
thủ xuất sắc nhất giải đấu và điều này sẽ giúp cho họ duy trì được vị 
trí trong cuộc đua.
Chúng tôi dự đoán đội Vikings sẽ đứng thứ hai trong phân khu Bắc.
Đội Detroit Lions - Đứng ngay phía sau đội Packers và Vikings là 

Atlanta Falcons - Đội bóng về nhì trong trận Super Bowl năm 
ngoái sẽ là đội được mong chờ trong mùa giải 2017. Họ có một 
sân vận động mới hoành tráng được khánh thành vào năm nay, 
mà sẽ tạo ra được rất nhiều sự ồn ào. Nhưng liệu đội Atlanta 
Falcons có thể quên được việc họ đã dẫn trước 25 điểm trong 
hiệp hai của trận Super Bowl và cuối cùng lại không vô địch 
không? Không ai biết được họ có quên được hay không vì 
chưa có đội nào lại đánh mất lợi thế dẫn điểm xa như vậy trong 
trận Super Bowl. Đội Falcons sở hữu nhiều tài năng như Matt 
Ryan, Julio Jones và Davonta Freeman. Nhưng tinh thần thi 
đấu của những cầu thủ này sẽ thế nào? Sẽ chẳng làm ai ngạc 
nhiên nếu ngay đầu mùa giải họ đã gặp khó khăn rồi. Một điều 
mà có lợi cho đội Falcons là năm trong sáu trận đấu trong phân 
khu sẽ diễn ra trong sáu tuần cuối của mùa giải. Vì thế họ sẽ 
có cơ hội kết thúc mạnh mẽ và thu hẹp khoảng cách với đội 
đứng đầu. 
Tampa Bay Buccaneers - Jameis Winston bước sang năm 
thi đấu thứ ba với vị trí là trung phong giao bóng tệ nhất trong 
phân khu Nam của NFC. Tất nhiên điều này chẳng có gì phải 
xấu hổ khi ba cầu thủ tệ nhất còn lại là Matt Ryan, Cam Newton 
và Drew Brees. Cả ba cầu thủ này có ngày sẽ chơi cho đội 
Canton. Winston có thể có được những bước tiến dài để có thể 
được so sánh với ba cầu thủ kia nếu anh có thể cải thiện được 
nhiều mặt trong mùa giải thứ ba của mình như những gì anh 
đã làm được vào mùa trước. Nếu Winston có thể giảm 18 lần 
bị cướp bóng xuống còn khoảng 10 lần, và với vũ khí hỗ trợ 
mới DeSean Jackson cùng với Mike Evans thì có thể Winston 
sẽ làm được việc này, và anh có thể ở cùng bảng với ba danh 
thủ kia. “The Bucs” đã thắng chín trận trong mùa giải trước, 
nên với thêm hai trận thắng trong mùa giải năm nay, họ sẽ có 
mặt trong vòng loại trực tiếp. Vernon Hargreaves có khả năng 
sẽ là hậu vệ góc đánh chặn tốt nhất của giải đấu, để theo đó có 
thể giúp cho “the Bucs” có hàng phòng ngự đứng trong nhóm 
mười tốt nhất. Mọi thứ đều rất sảng sủa đối với đội Tampa Bay.
New Orleans Saints - Đội Saints cần phải được bận rộn, vì 

đội Detroit Lions. Mùa giải năm ngoái họ vẫn trong cuộc đua vô địch 
phân khu cho tới trận đấu cuối cùng của mùa giải. Đội Lions vào được 
vòng loại trực tiếp ở vị trí là đội nhì có kết quả tốt nhất (Wild card) với 
kết quả 9-7. Với sự góp mặt của Matthew Stafford, đội Lions có được 
một trong những thủ quân chính giỏi nhất trong giải đấu. Stafford ném 
bóng với khoảng cách gần 4000 yard, 24 đường chuyền “touchdown”, 
và chỉ 10 lần bị đoạt bóng trong mùa giải 2016. Tỉ lệ chuyền bóng thành 
công là 65% vốn là một trong những thành tích tốt nhất. Giống như đội 
Vikings, một vấn đề lớn ở đội Detroit là ai sẽ là người cầm bóng? Liệu 
có phải là thủ quân năm thứ hai Ameer Abdullah? Và nếu đúng như vậy 
thì cầu thủ này sẽ thi đấu như thế nào? Một vấn đề khác là liệu họ có 
thể đánh bại được đội Packers trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà. 
Họ đã không làm được việc này trong mùa giải năm ngoái và chúng ta 
đều nhớ trận đấu cách đây hai mùa giải khi mà họ đã không cầm chân 
được Hail Mary. Có quá nhiều vấn đề khiến chúng ta cho rằng họ sẽ 
không vào được đến vòng loại trực tiếp.
Đội Chicago Bears - Dự đoán chắc chắn trong phân khu này là đội 
Bears sẽ đứng ở vị trí cuối cùng. Vấn đề lớn của đội Chicago là khi nào 
chúng ta mới được xem Mitchell Trubisky thi đấu? Liệu Mike Glennon 
có thi đấu hiệu quả đến mức mà có thể giữ Trubisky trên ghế dự bị 
và dành năm đầu tiên chỉ để học hỏi? Hay cầu thủ này sẽ sớm được 
chuyển cho đội Lions (và đội Packers, và Vikings)? Glennon, bị Jameis 
Winston đẩy ra rìa trong đội Tampa, đã ký hợp đồng kéo dài ba năm để 
thay thế Jay Cutler trong đội Chicago. Sau đó đội Bears đã chọn được 
một thủ quân trong lượt chọn thứ hai trong kỳ tuyển chọn. Glennon đã 
chưa suy nghĩ kỹ khi ký hợp đồng này. Ngoài ra, đội Bears còn có một 
lựa chọn thứ ba nhưng đã đổi để được chọn sớm hơn một vòng để 
đưa Trubisky về. Nhưng nếu bạn hiểu đội 49ers thì trước sau gì cầu 
thủ này cũng sẽ về với đội Bears. Những bước đi không hợp lý trên 
sân và ngoài sân khiến cho đội Chicago vẫn sẽ là đội nằm cuối trong 
phân khu này.

Drew Brees không trẻ ra được tuổi nào cả. Mùa giải trước hàng 
phòng ngự của đội chơi rất tệ hại khi kết thúc mùa giải với kết 
quả 7-9 mặc dù Brees lại ghi được điểm số chỉ có ở trong trò 
chơi điện tử. Đội New Orleans đang lãng phí một thủ quân tài giỏi 
gần giống như đội Miami Dolphins đã lãng phí Dan Marino trong 
những thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Đội Saints đã định 
cố gắng thắng trận Super Bowl với sự góp mặt của Brees, và có 
vẻ như họ đã quyết định như vậy. Ngay cả khi có sự phục vụ của 
Adrian Peterson và biến hàng phòng ngự bùng nổ có sự cải thiện, 
nhưng ai cũng biết phòng ngự tốt sẽ giúp trở thành nhà vô địch. 
Và đội Saints thì lại không có hàng phòng ngự như vậy.
Carolina Panthers - Có vẻ như Cam Newton và đội Carolina 
Panthers cứ hai năm lại thi đấu tốt một lần. Tin vui cho người 
hâm mộ đội Panthers là 2017 chính là năm họ sẽ lại thi đấu tốt. 
Năm ngoái đội Panthers tụt dốc không phanh xuống kết quả thấp 
kỷ lục 6-10, mùa giải năm ngoái họ đã thua chín trận liền. Đúng 
là chuỗi trận thua rơi tự do chưa từng thấy. Rõ ràng đội Carolina 
vẫn còn phải chịu tàn tích thất bại Super Bowl năm 2016. Điều 
này làm cho mọi người nghĩ rằng họ sẽ trở nên nguy hiểm trong 
mùa giải 2017 vì mối đe dọa lớn nhất của đội sẽ là phải chịu Mẹ 
của tất cả các loại tàn tích thất bại Super Bowl trong mùa giải 
năm nay. Vậy nên nếu đội Panthers có thể vượt qua được Jameis 
Winston và đội Tampa Bay, thì không có lý do gì họ lại không thể 
đứng đầu phân khu nam của NFC và có thể chạy đua thực sự 
tại giải đấu Super Bowl. Dù vậy thì vấn đề lớn vẫn là tinh thần 
của Cam. Mùa giải trước anh thừa nhận rằng anh và bóng bầu 
dục có “mối quan hệ yêu-ghét” và rằng hiện tại anh không cảm 
nhận được tình yêu. Điều này hẳn làm cho người hâm mộ của 
Panthers phải lo sợ. Cam nói như thể đang suy nghĩ về việc giải 
nghệ sớm. Một mùa giải 2017 tệ hại có thể sẽ khiến anh suy nghĩ 
nhiều hơn về chuyện giải nghệ. Vì thế đây sẽ là mùa giải quan 
trọng cho đội Carolina.
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Số điện thoại miễn 
phí: 1–877–843–8238

Khách hàng 
Achaubet Nhận Tiền 
thưởng Đặc biệt vào  

Những Ngày Dưới đây!
2017 2018

24th August

Thursday Pre NCAA 
Kickoff  special $25 1st January

Monday New year’s 
Special $25

6th September

Wednesday Pre NFL Kickoff  
special $50 2nd February

Friday Early Super Bowl 
Special $50

16th February

Friday
TET Promo $5022nd October

Sunday MLB World Series 
Special $50

22nd December

Friday Xmas comes Early 
special $50

11th March

Sunday March Madness 
Special $2522nd November

Wednesday Early Thanksgiving 
Special $50

2nd April

Monday Opening Day 
MLB Special $25



Đội Cardinals bước vào mùa giải 2017 với một tâm trạng không tốt 
chút nào. Họ trải qua một mùa giải 2015 khi vào đến trận Chung 
kết nhánh NFC và mùa giải năm ngoái họ chỉ có được kết quả 
7-8-1. Hàng tấn công của đội chơi lạc lõng. Họ đã có trận hòa với 
đội Seahawks trên sân nhà với tỉ số 6-6. Cả hai đội chỉ có được 
hai pha ghi bàn trong 75 phút thi đấu.
Đội Arizona bắt đầu mùa giải bằng một trận đấu trên sân nhà 
trước đội New England khi đội này không có Brady và họ đã thua. 
Đây rõ ràng là một điềm xấu. Một đội bóng mà có tham vọng chơi 
trong trận Super Bowl mà lại không thể khống chế được Jimmy 
Garapollo?
Các con số thống kê cho thấy đội Cardinals có hàng công xếp 
thứ sáu trong giải đấu NFL với 32 điểm mỗi trận. Nhưng họ chỉ 
ghi được 18 điểm trước đội Bills và 13 điểm trước đội Rams. Ba 
trận đấu mà hàng tấn công không thể ghi nhiều điểm đã làm ảnh 
hưởng rất lớn đến đội. Họ thay đổi từ một mùa giải với điểm số 
10-6 sang mùa giải 7-8-1. Khi mà hàng công thi đấu tốt ở nửa thứ 
hai của giải đấu, thì hàng phòng ngự lại mắc lỗi. Đội Cardinals để 
thua đội Minnesota 30-24, thua đội Miami 26-23 và thua đội Saints 
với tỉ số 48-41.
Liệu đội Cardinals có thể lấy lại phong độ trong mùa giải năm nay? 
Họ có các cầu thủ tài năng. Họ cần có được sự ổn định ở cả hàng 
công và hàng thủ. Carson Palmer mà giữ được mình không dính 
chấn thương thì sẽ giúp cho đội bóng được rất nhiều. Mùa giải 
năm ngoái cầu thủ này thi đấu 15 trận. Đội Cardinals cần điều này 
lặp lại trong mùa giải năm nay. Nhưng đội cũng cần Palmer thi đấu 
tốt hơn. Mùa giải trước Palmer ném được 26 pha “touchdown” và 
có 14 lần bị đoạt bóng. Từ một cầu thủ kinh nghiệm như Palmer, 
đội Cardinals muốn cải thiện thêm những con số này. Nếu có 
được tỉ lệ ném bóng chạm vạch-đoạt bóng là 3-1 thì đội Arizona 
sẽ cạnh tranh khốc liệt với đội Seattle trong phân khu Tây nhánh 
NFC. Với sự có mặt của Larry Fitzgerald để chuyền bóng cho, 
Palmer chắc chắn sẽ là một cầu thủ được lọt vào Đại lộ danh 
vọng. Những con số này cần phải được cải thiện.
Lịch thi đấu của đội Arizona không phải là khó khăn nhất khi thi 
đấu với các đội trong phân khu Nam nhánh AFC và đội thi đấu hai 
lần với đội Rams và 49ers. Lịch thi đấu như vậy có thể giúp họ 
cạnh tranh vị trí đội nhì có kết quả tốt nhất. Nhưng bốn trận với các 
đội trong phân khu Đông nhánh NFC sẽ không dễ dàng chút nào.
Trận mở màn giải đấu của đội diễn ra trên sân nhà vào đếm thứ 
Hai trước đội Cowboys. Họ sẽ làm khách tại London trước đội 
Rams. 
Đội Cardinals kết thúc mùa giải với trận đấu trên sân khách của 
đội Seattle. Nếu đội Cards vẫn giữ được vị trí cạnh tranh cho đến 
trận đấu này thì sẽ rất thú vị.
Nếu đội Cardinals chơi hết tiềm năng của mình chúng tôi dự đoán 
họ sẽ có được vị trí thứ hai trong phân khu Tây.
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 @ Detroit 
2 9/17 @ Indianapolis 
3 9/25 vs Dallas 
4 10/01 vs San Francisco 
5 10/08 @ Philadelphia 
6 10/15 vs Tampa Bay 
7 10/22 @ LA Rams* (London)
8                BYE WEEK 
9 11/05 @ San Francisco 

10 11/09 vs Seattle 
11 11/19 @ Houston 
12 11/26 vs Jacksonville 
13 12/03 vs LA Rams 
14 12/10 vs Tennessee 
15 12/17 @ Washington 
16 12/24 vs NY Giants 
17 12/31 @ Seattle 

Division: NFC West
Coach: Bruce Arians
First Year: 2013
Stadium:  University of  

Phoenix Stadium
Surface: Grass

ARIZONA CARDINALS

Avg Mov 3.5 2016 Win Percentage 48.4%

Avg Spread -3.4 2016 Exp. Pythag Wins 9.4

Avg Total 45.2 Turnover Margin 0

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 26.1 6 22.6 14

Yards Per Point 14.0 5 13.5 28

Rushing Yds Per Game 109.6 15 94.9 9

Passing Yds Per Game 257.1 9 210.3 4

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 H New England 21 23 L -9 44.5 L U

09/18/2016 H Tampa Bay 40 7 W -7 49.5 W U

09/25/2016 A Buffalo 18 33 L -5.5 48 L O

10/02/2016 H Los Angeles 13 17 L -10 44 L U

10/06/2016 A San Francisco 33 21 W -3.5 42.5 W O

10/17/2016 H NY Jets 28 3 W -7 46 W U

10/23/2016 H Seattle 6 6 P -2 43 L U

10/30/2016 A Carolina 20 30 L 2.5 46 L O

11/13/2016 H San Francisco 23 20 W -14 46.5 L U

11/20/2016 A Minnesota 24 30 L 2 39.5 L O

11/27/2016 A Atlanta 19 38 L 4 49 L O

12/04/2016 H Washington 31 23 W -2.5 48.5 W O

12/11/2016 A Miami 23 26 L -2 44.5 L O

12/18/2016 H New Orleans 41 48 L -3 48.5 L O

12/24/2016 A Seattle 34 31 W 9 44 W O

01/01/2017 A Los Angeles 44 6 W -7 39 W O

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 6 - 5 - 1 5 - 7 8 - 4

2016 7 - 8 - 1 6 -10 10 - 6 3 - 5 3 - 5 2015 9 - 2 7 - 4 7 - 4
2015 14 - 4 9 - 9 10 - 8 3 - 6 6 - 3 2014 8 - 4 9 - 3 4 - 7 - 1
2014 11 - 6 11 - 6 6 -10 - 1 6 - 2 5 - 4 DIVISION
2013 10 - 6 10 - 5 - 1 8 - 8 5 - 3 5 - 2 - 1 2016 4 - 1 - 1 3 - 3 3 - 3
2012 5 - 11 7 - 8 - 1 7 - 9 3 - 5 4 - 3 - 1 2015 4 - 2 3 - 3 3 - 3
2011 8 - 8 9 - 7 7 - 8 - 1 5 - 3 4 - 4 2014 3 - 3 4 - 2 2 - 4

2016 Record: 7 - 8 - 1
2016 ATS Record: 6 - 10
2016 OU Record: 10 - 6

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 23 3 18.3 3

3rd Conv Pct 40% 13 39% 16

Pass Yrds / Attempt 6.4 24 6.2 3

Rush Yrds / Attempt 4.4 9 3.5 3

Turnovers / Game 1.75 26 1.8 4

Field Goals / Game 1.5 23 1.4 6

Punts / Game 5 24 5 8

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

1H ATS vs SAN FRANCISCO since 07 5-14-1 30 OPP

ATS vs LOS ANGELES since 07 13-7 60 ARIZONA

2H ATS Win 1H ATS 16-8 70 ARIZONA

OU on Road 17-8-1 70 OVER

2H ATS out scored in 1H 18-10 60 ARIZONA



Đội Falcons bước vào mùa giải 2017 mà vẫn còn những tiếc 
nuối từ mùa giải trước. Họ đã dẫn trước đối thủ 28-3 trong 45 
phút thi đấu của trận Super Bowl nhưng cuối cùng lại không 
duy trì được lợi thế này. Lội ngược dòng 25 điểm là cuộc lội 
ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử của một trận Super 
Bowl. Kỷ lục lội ngược dòng trước đó là 10 điểm.
Chúng ta đã chứng kiến các cầu thủ thua cuộc trong trận Super 
Bowl đã có một khoảng thời gian khó khăn để vượt qua được 
nỗi buồn này, cũng giống như đội Panthers đã rơi xuống vị trí 
6-10 trong mùa giải năm ngoái.
Người ta sẽ cho rằng đội Falcons khó vượt qua được thất bại 
này là do cách mà họ đã để thất bại xảy ra. Đội bóng này có thể 
sẽ khởi đầu mùa giải 2017 một cách khá chậm chạp. Nhưng 
khi có Matt Ryan là họ đã sở hữu được một trong những thủ 
quân tốt nhất của mùa giải. Ngoài ra, năm ngoái hàng phòng 
thủ của đội Falcons đã chơi không tốt vì thế họ vẫn còn nhiều 
việc để làm để cải thiện. 
Đội Falcons có hàng công được xếp số một trong giải đấu NFL 
mùa giải trước, nhưng hàng phòng thủ lại chỉ xếp thứ 27 về 
số điểm trung bình mỗi trận. Một phần lý do có thể bởi vì hàng 
phòng thủ đã không phải lúc nào cũng chặn được đối thủ trong 
suốt trận đấu. Họ đã chỉ chặn được đối thủ vào một vài khoảng 
thời gian trong trận đấu. Trong hiệp đầu tiên trước đội Patriots, 
hàng phòng thủ đó đã chơi tốt. Nếu họ có thể duy trì được 
phong độ đó trong suốt trận đấu, thì đội Falcons sẽ rất khó 
chơi.
Các cầu thủ giỏi đều đã quay trở lại chẳng hạn như Julio Jones, 
Muhammed Sanu, Davonta Freeman và Ryan. Nếu những cầu 
thủ này có thể tránh được chấn thương thì chắc chắn họ sẽ 
mang về được rất nhiều điểm.
Lịch thi đấu của đội Falcons là khó khăn, nhưng nếu họ có thể 
duy trì được việc cạnh tranh trong nửa đầu mùa giải, họ sẽ thi 
đấu nhiều trận với các đội trong cùng phân khu vào nửa cuối 
mùa giải. Năm trong sáu trận cuối là các trận với các đội cùng 
phân khu vì thế đội Falcons có thể sẽ có được những chiến 
thắng.
Đội Falcons sẽ chơi trên sân vân động mới hoàn toàn trong 
mùa giải năm nay. Trận đầu tiên trên sân vận động mới của 
đội sẽ là trận tái đấu của trận Chung kết nhánh NFC với đội 
Packers. Đây sẽ là trận đấu rất thú vị. Một trận đấu đáng xem 
nữa đó là trận tái đấu của trận Super Bowl với đội Patriots trên 
sân khách.
Chúng tôi dự đoán đội Atlanta Falcons sẽ vẫn duy trì sự canh 
tranh trong suốt mùa giải của phân khu Nam. Lịch thi đấu có 
thể khiến cho họ khởi động mùa giải mới hơi chậm nhưng đội 
sẽ kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ và vào được vào vòng 
loại trực tiếp.
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 @ Chicago 
2 9/17 vs Green Bay 
3 9/24 @ Detroit 
4 10/01 vs Buffalo 
5               BYE WEEK 
6 10/15 vs Miami 
7 10/22 @ New England 
8 10/29 @ NY Jets
9 11/05 @ Carolina 

10 11/12 vs Dallas 
11 11/20 @ Seattle 
12 11/26 vs Tampa Bay 
13 12/03 vs Minnesota 
14 12/07 vs New Orleans 
15 12/18 @ Tampa Bay 
16 12/24 @ New Orleans 
17 12/31 vs Carolina 

Division: NFC South
Coach: Dan Quinn
First Year: 2015
Stadium: Mercedes-Benz Stadium
Surface: Artificial

ATLANTA FALCONS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 34.1 1 25.3 27

Yards Per Point 12.2 1 14.9 21

Rushing Yds Per Game 117.5 5 104.1 17

Passing Yds Per Game 298.9 2 272.7 30

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 H Tampa Bay 24 31 L -2.5 47 L O

09/18/2016 A Oakland 35 28 W 4 48 W O

09/26/2016 A New Orleans 45 32 W 2.5 54 W O

10/02/2016 H Carolina 48 33 W 2.5 48.5 W O

10/09/2016 A Denver 23 16 W 3.5 44.5 W U

10/16/2016 A Seattle 24 26 L 7 45.5 W O

10/23/2016 H San Diego 30 33 L -4.5 53 L O

10/30/2016 H Green Bay 33 32 W -3 51 L O

11/03/2016 A Tampa Bay 43 28 W -4.5 49.5 W O

11/13/2016 A Philadelphia 15 24 L 2 48.5 L U

11/27/2016 H Arizona 38 19 W -4 49 W O

12/04/2016 H Kansas City 28 29 L -5 50 L O

12/11/2016 A Los Angeles 42 14 W -4.5 43.5 W O

12/18/2016 H San Francisco 41 13 W -14 51.5 W O

12/24/2016 A Carolina 33 16 W -3 48.5 W O

01/01/2017 H New Orleans 38 32 W -7.5 58.5 L O

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 9 - 3 8 - 4 11 - 1

2016 13 - 6 12 - 7 17 - 2 5 - 6 7 - 1 2015 5 - 7 4 - 8 1 - 11
2015 8 - 8 6 -10 2 -14 3 - 5 3 - 5 2014 6 - 6 7 - 5 5 - 7
2014 6 -10 7 - 9 6 -10 3 - 4 3 - 5 DIVISION
2013 4 -12 7 - 9 9 - 7 4 - 4 3 - 5 2016 5 - 1 4 - 2 6 - 0
2012 14 - 4 9 - 8 - 1 7 - 11 4 - 6 5 - 2 - 1 2015 1 - 5 1 - 5 0 - 6
2011 10 - 7 7 - 8 - 2 7 -10 4 - 2 - 2 3 - 6 2014 5 - 1 4 - 2 2 - 4

2016 Record: 13 - 6
2016 ATS Record: 12 - 7
2016 OU Record: 17 - 2

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 23.9 2 22.9 31

3rd Conv Pct 43% 6 42% 26

Pass Yrds / Attempt 9 1 6.6 11

Rush Yrds / Attempt 4.4 8 4.6 30

Turnovers / Game 0.63 1 1.5 13

Field Goals / Game 1.9 6 1.4 9

Punts / Game 3.1 2 3.9 25

Avg Mov 8.4 2016 Win Percentage 68.8%

Avg Spread -1.9 2016 Exp. Pythag Wins 10.6

Avg Total 49.4 Turnover Margin 11

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

OU After Going Under prev week 5-19 20 UNDER

OU After Going Over prev week 18-6 80 OVER

ATS First 4 weeks of season 9-3 80 ATLANTA

ATS Dog vs Conf Opp 12-4 80 ATLANTA

2H OU Win 1H ATS 18-9 70 OVER



Đội Panthers bước vào mùa giải 2017 với hy vọng có thể quên 
được mùa giải 2016. Mùa giải 2015, họ có kết quả 15-1 và tiến 
thẳng đến trận Super Bowl 50. Cam Newton mùa giải đó là cầu thủ 
có giá trị nhất (MVP) và có vẻ như đội Panthers sẽ là một thế lực lớn 
trong những năm tiếp theo. Nhưng đội Denver Broncos đã dội ngay 
cho đội họ một gáo nước lạnh trong trận tranh cúp Super Bowl, 
làm cho Newton và hàng công mất đi nhiều sự tự tin. Sau khi đội 
Denver một lần nữa đánh bại đội Carolina trong trận mở màn của 
mùa giải năm sau, họ đã không thể nào đi xa hơn được trong mùa 
giải đó.  Đội Carolina sẽ đáp trả như thế nào trong năm 2017 này? 
Đây là một câu hỏi khó có câu trả lời. Đôi Panthers vẫn có thủ quân 
to lớn có giá trị nhất giải là Newton. Một khi Newton có phong độ tốt 
nhất thì dường như không ai có thể ngăn chặn được cầu thủ này. 
Nhưng hàng phòng thủ của đội Panthers lại có một bước thụt lùi 
trong mùa giải 2016 sau khi hậu vệ Josh Norman ký hợp đồng với 
đội Redskins sau mùa giải đội Panthers vào đến trận Super Bowl. 
Năm 2015, đội Carolina tạo ra được những sự luân chuyển vốn 
giúp cho Newton và hàng công có được bóng trên phần sân của đối 
phương. Họ thường xuyên tận dụng được lối chơi này. Nhưng khi 
hàng công có phong độ không tốt ở trên sân, thì họ lại chơi không 
hiệu quả. Năm ngoái, hàng phòng thủ của đội Carolina xếp thứ 26 
trên 32 đội. Đây đúng là sự tuột dốc không phanh so với năm 2015. 
Cam và hàng công lại khá tầm thường khi chỉ xếp ở vị trí 15. Liệu 
điều này có được cải thiện trong mùa giải năm này? Đội Panthers 
sẽ chào đón sự trở lại của Julius Peppers. Đây sẽ là một sự hỗ trợ 
cần thiết. Nhưng mọi thứ còn phụ thuộc vào tình hình sức khỏe 
của Luke Keuchly, chất kéo giúp gắn kết hàng phòng thủ, mà mới 
bị chấn thương gần đây. Với Newton, khả năng chạy là một trong 
những vũ khí lợi hại nhất của cầu thủ này. Nhưng người ta thắc mắc 
rằng khi mà độ tuổi 30 đang đến gần, Newton có thể chịu được bao 
nhiêu cú quật ngã trước khi đến giai đoạn thi đấu không hiệu quả? 
Khi là một cầu thủ chuyền được bảo vệ theo hình chữ U, Newton 
chỉ chơi tốt chứ chưa xuất sắc. Cầu thủ này có thể chuyền bóng xa, 
nhưng lại không thường xuyên giúp đội Panthers tấn công sang 
phần sân của đối phương được, các lần “first down” nối tiếp nhau.
Lịch thi đấu của đội Panthers khá suôn sẻ. Họ thi đấu trước một vài 
đội khá yếu. Đội Panthers mở màn mùa giải bằng trận đấu với đội 
49ers, và thi đấu với một vài đội khó đoán khác như đội Jets và đội 
Bills. Họ sẽ có thể chuẩn bị để có được kỷ lục thắng mới.
Nhưng có điều bất lợi là họ cũng sẽ phải đối đầu với đương kim 
vô địch Super Bowl đội Patriots và đội Packers. Đội Carolina cũng 
phải thi đấu hai lượt với đương kim vô địch nhánh NFC đội Atlanta 
Falcons. Họ kết thúc mùa giải với trận đấu trên sân của đội Falcons. 
Trận đấu cuối cùng với đội Atlanta có thể sẽ rất thú vị và có khả 
năng quyết định đến khả năng vào được vòng loại trực tiếp.
Chúng tôi dự đoán đội Carolina sẽ cạnh tranh khốc liệt chức vô địch 
phân khu với đội Falcons và đội Saints trong mùa giải 2017. Chờ 
đợi Cam Newton có được sự trở lại ngoạn mục trong mùa giải này.
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 @ San Francisco 
2 9/17 vs Buffalo 
3 9/24 vs New Orleans 
4 10/01 @ New England 
5 10/08 @ Detroit 
6 10/12 vs Philadelphia 
7 10/22 @ Chicago 
8 10/29 @ Tampa Bay 
9 11/05 vs Atlanta 

10 11/13 vs Miami 
11               BYE WEEK 
12 11/26 @ NY Jets 
13 12/03 @ New Orleans 
14 12/10 vs Minnesota 
15 12/17 vs Green Bay 
16 12/24 vs Tampa Bay 
17 12/31 @ Atlanta 

Avg Mov -2.1 2016 Win Percentage 37.5%

Avg Spread -1.2 2016 Exp. Pythag Wins 7.2

Avg Total 46.8 Turnover Margin -2

Division: NFC South
Coach: Ron Rivera
First Year: 2011
Stadium: Bank of America Stadium
Surface: Grass

CAROLINA PANTHERS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 23.1 15 25.1 26

Yards Per Point 14.9 13 14.3 23

Rushing Yds Per Game 113.4 9 91.5 7

Passing Yds Per Game 230.3 21 268.2 28

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/08/2016 A Denver 20 21 L -3 41 L P

09/18/2016 H San Francisco 46 27 W -11.5 44.5 W O

09/25/2016 H Minnesota 10 22 L -5.5 43 L U

10/02/2016 A Atlanta 33 48 L -2.5 48.5 L O

10/10/2016 H Tampa Bay 14 17 L -6 47 L U

10/16/2016 A New Orleans 38 41 L -3 53.5 L O

10/30/2016 H Arizona 30 20 W -2.5 46 W O

11/06/2016 A Los Angeles 13 10 W -3 44.5 P U

11/13/2016 H Kansas City 17 20 L -3 44 L U

11/17/2016 H New Orleans 23 20 W -3.5 53 L U

11/27/2016 A Oakland 32 35 L 3.5 48 W O

12/04/2016 A Seattle 7 40 L 9 44 L O

12/11/2016 H San Diego 28 16 W -1 48.5 W U

12/19/2016 A Washington 26 15 W 7 50.5 W U

12/24/2016 H Atlanta 16 33 L 3 48.5 L O

01/01/2017 A Tampa Bay 16 17 L 3.5 45 W U

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 5 - 7 4 - 7 - 1 6 - 6

2016 6 -10 6 - 9 - 1 7 - 8 - 1 3 - 5 3 - 4 - 1 2015 11 - 1 8 - 4 9 - 3
2015 17 - 2 13 - 6 12 - 6 - 1 8 - 2 5 - 3 2014 6 - 6 7 - 5 5 - 7
2014 8 - 9 - 1 9 - 9 10 - 8 5 - 4 4 - 5 DIVISION
2013 12 - 5 9 - 7 - 1 5 -12 6 - 2 - 1 3 - 5 2016 1 - 5 1 - 5 3 - 3
2012 7 - 9 9 - 7 9 - 7 3 - 5 6 - 2 2015 5 - 1 3 - 3 4 - 2
2011 6 -10 9 - 7 10 - 6 5 - 3 4 - 4 2014 4 - 2 4 - 2 1 - 5

2016 Record: 6 - 10
2016 ATS Record: 6 - 9 - 1
2016 OU Record: 7 - 8 - 1

TEAM STATISTICS 2016

SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 19.9 20 20.6 19

3rd Conv Pct 36% 23 37% 12

Pass Yrds / Attempt 6.6 18 7 18

Rush Yrds / Attempt 4 22 3.8 7

Turnovers / Game 1.81 27 1.7 7

Field Goals / Game 1.7 15 2.3 31

Punts / Game 4.8 19 4.4 18

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

2H OU after scoring <= FG in 1H 6-0 100 OVER

OU First half of the season 13-7-2 60 OVER

OU on Road 16-9-1 60 OVER

ATS After Going Over prev week 17-10-1 60 CAROLINA

ATS After ATS Loss 14-8 60 CAROLINA



Đội Chicago Bears bước vào mùa giải năm 2017 với hy vọng có 
thể thi đấu cạnh tranh với các đội bóng khác. Mùa giải trước họ 
có kết quả 3-13, đây là kết quả tệ nhất trong kỷ nguyên của Jay 
Cutler. Cutler giờ đây đã không còn trong đội nữa và đã đến lúc 
để bắt đầu lại từ đầu. Đội Chicago Bears đã ký hợp đồng ba năm 
với cầu thủ dự bị Mike Glennon của đội Tampa Bay Bucs trong 
thời gian nghỉ của mùa giải. Sau đó đội bóng này có một bước 
đi đầy nghi ngờ, dù với mục đích hối thúc Glennon, hay làm cho 
cầu thủ này cảm thấy những ngày tháng thành công đã qua rồi. 
Họ đã trao đổi để có lượt chọn thủ quân Mitchell Trubisky từ đội 
bóng North Carolina. Điều này sẽ giúp cho các trận đấu của đội 
Bears sẽ đáng xem hơn ngay từ thời gian trước mùa giải.
Liệu đội Bears có kiên nhẫn được với Glennon? Không ai có thể 
nghĩ họ sẽ có thể cạnh tranh được một suất vào vòng đấu loại 
trực tiếp, vậy thì sao phải vội vã đưa Trubisky vào cuộc hỗn độn 
này chứ? Có một lý do mà các cổ động viên muốn thấy Trubisky 
thi đấu mùa giải năm nay và đó là vì những gì đã xảy ra với 
Carson Wentz và Dak Prescott mùa giải năm ngoái.
Vậy kịch bản tốt nhất sẽ là Glennon thi đấu và có kết quả tốt và 
sẽ không còn sự tranh cãi nữa. Ngoại trừ Josh Sitton và Kyle 
Long, thì không có cầu thủ nào trong danh sách thi đấu mà hầu 
hết các cổ động viên biết đến. Những cầu thủ vô danh này nên 
thi đấu khởi sắc hơn nếu không Glennon sẽ gặp rắc rối lớn.
Năm ngoái đội Bears xếp ở vị trí thứ 24 gần vị trí cuối cùng về 
phòng ngự, nhưng lại có vị trí thứ 15 về điểm số trong mỗi trận 
đấu. Vì thế có thể mùa giải năm này đội phòng ngự sẽ thi đấu 
tốt hơn. Nếu Glennon có thể có được một số “first down” và giữ 
cho đội ở ngoài sân được lâu hơn, thì chắc chắn sẽ mang lại tác 
dụng. Lịch thi đấu của đội Bears sẽ như sau:
Đội bảo vệ chức vô địch NFC Atlanta là đội thi đấu mở màn ở 
sân nhà với đội Bears. Tiếp theo đội Bears sẽ làm khách của 
đội Tampa Bay. Sau đó họ quay trở lại sân nhà để đón tiếp đội 
Steelers, tiếp theo là chuyến làm khách của đội Green Bay. Sau 
trận này họ sẽ đón tiếp đội Vikings, một chuyến hành quân đến 
đội Baltimore, quay về sân nhà để tiếp đội Panthers, sau đó họ 
làm khách của đội Saints vào trước tuần nghỉ giải lao. Đội Bears 
quay về sân nhà đón tiếp đội Packers và Lions, sau đó đội gặp 
đội Eagles trên sân khách, tiếp đội 49ers trên sân nhà, và ba 
trong bốn trận đấu cuối cùng là thi đấu trên sân khách trước các 
đội Bengals, Lions, quay về sân nhà gặp đội Browns. Độ Bears 
kết thúc mùa giải bằng trận đấu với đội Minnesota.
Liệu có chiến thắng nào trên lịch thi đấu này không? Họ có 
thể thi đấu giằng co với đội Browns, và có thể cả đội Saints và 
Lions, nhưng sẽ không có nhiều trận như vậy. Mặt tốt nhất mà 
đội Bears có thể hy vọng là cải thiện kết quả 3-13 của mùa giải 
trước. Nếu đội Bears có thể làm được nhiều hơn thì đúng là một 
sự ngạc nhiên lớn.
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 vs Atlanta 
2 9/17 @ Tampa Bay 
3 9/24 vs Pittsburgh 
4 9/28 @ Green Bay 
5 10/09 vs Minnesota 
6 10/15 @ Baltimore 
7 10/22 vs Carolina 
8 10/29 @ New Orleans 
9                BYE WEEK 

10 11/12 vs Green Bay 
11 11/19 vs Detroit 
12 11/26 @ Philadelphia 
13 12/03 vs San Francisco 
14 12/10 @ Cincinnati 
15 12/16 @ Detroit 
16 12/24 vs Cleveland 
17 12/31 @ Minnesota 

Division: NFC North
Coach: John Fox
First Year: 2015
Stadium: Soldier Field
Surface: Grass

CHICAGO BEARS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 17.4 29 24.9 23

Yards Per Point 20.4 32 13.9 24

Rushing Yds Per Game 108.1 17 122.0 26

Passing Yds Per Game 248.4 13 224.9 7

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 A Houston 14 23 L 6 42.5 L U

09/19/2016 H Philadelphia 14 29 L -3 43 L P

09/25/2016 A Dallas 17 31 L 6.5 45 L O

10/02/2016 H Detroit 17 14 W 3.5 48 W U

10/09/2016 A Indianapolis 23 29 L 4 47.5 L O

10/16/2016 H Jacksonville 16 17 L -2.5 46.5 L U

10/20/2016 A Green Bay 10 26 L 7.5 47 L U

10/31/2016 H Minnesota 20 10 W 5.5 39.5 W U

11/13/2016 A Tampa Bay 10 36 L -2.5 44.5 L O

11/20/2016 A NY Giants 16 22 L 7 41.5 W U

11/27/2016 H Tennessee 21 27 L 6.5 42 W O

12/04/2016 H San Francisco 26 6 W 1 44 W U

12/11/2016 A Detroit 17 20 L 7.5 42 W U

12/18/2016 H Green Bay 27 30 L 4.5 40 W O

12/24/2016 H Washington 21 41 L 3 49.5 L O

01/01/2017 A Minnesota 10 38 L 6 44 L O

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 3 - 9 6 - 6 5 - 6 - 1

2016 3 -13 7 - 9 7 - 8 - 1 5 - 3 2 - 6 2015 3 - 9 4 - 8 8 - 4
2015 6 -10 8 - 8 8 - 8 2 - 6 6 - 2 2014 4 - 8 6 - 6 6 - 6
2014 5 - 11 7 - 9 8 - 8 3 - 5 4 - 4 DIVISION
2013 8 - 8 4 - 11 - 1 12 - 4 1 - 6 - 1 3 - 5 2016 2 - 4 4 - 2 2 - 4
2012 10 - 6 7 - 9 9 - 7 3 - 5 4 - 4 2015 1 - 5 2 - 4 3 - 3
2011 8 - 8 7 - 8 - 1 9 - 7 4 - 4 2 - 4 - 1 2014 1 - 5 3 - 3 3 - 3

2016 Record: 3 - 13
2016 ATS Record: 7 - 9
2016 OU Record: 7 - 8 - 1

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 20.3 16 20.1 14

3rd Conv Pct 37% 22 39% 22

Pass Yrds / Attempt 7.2 13 6.8 15

Rush Yrds / Attempt 4.6 4 4.4 21

Turnovers / Game 1.94 30 0.7 32

Field Goals / Game 1.1 30 2.1 28

Punts / Game 4.3 11 4.2 22

Avg Mov -7.5 2016 Win Percentage 18.8%

Avg Spread 3.8 2016 Exp. Pythag Wins 4.8

Avg Total 44.2 Turnover Margin -20

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

2H OU out scored in 1H 2-12-1 10 UNDER

1H ATS at Home vs MINNESOTA since 07 8-2 80 CHICAGO

2H OU 1H Over 4-18-1 20 UNDER

ATS After Going Under prev week 14-8 60 CHICAGO



Đội Cowboys đã có một mùa giải 2016 tuyệt vời. Họ đi lên từ vị 
trí thấp kỷ lục 4-12 trong năm 2015 đến vị trí 13-3 năm ngoái nhờ 
vào hai tân binh: thủ quân Dak Prescott và trung vệ Ezekiel Elliott.
Prescott đã gây ấn tượng với tất cả mọi người ngay khi được thi 
đấu trong trận đấu trước mùa giải. Khi Romo bị chấn thương ở 
lưng trong thời gian thi đấu trước mùa giải Prescott đã xuất hiện 
và thi đấu như một cầu thủ lão luyện. Cầu thủ này dẫn dắt hàng 
công như đã làm vậy trong nhiều năm rồi. Prescott ném bóng với 
khoảng cách 3667 yard với 23 lần “touchdown” và chỉ bốn lần 
bị đoạt bóng - rất ấn tượng. Đội Dallas đã vào được đến vòng 
loại trực tiếp sau đó để thua trước đội Green Bay trong một trận 
đấu gay cấn được quyết định bởi bàn thắng vào khung thành ở 
giây cuối cùng. Họ có thể tiến xa hơn một chút khi thi đấu trong 
thời gian hậu mùa giải năm nay nhờ vào trải nghiệm đó của năm 
ngoái. Đội “Cao bồi” vẫn duy trì những vũ khí lợi hại trong hàng 
công từ năm ngoái với Prescott, Elliott, các tiền đạo Dez Bryant 
và Terrance Williams, hộ công Jason Witten và tiền vệ cánh Cole 
Beasley. Những cầu thủ này sẽ giúp tăng số điểm của đội lên. 
Tuy nhiên, những đội khác bước vào mùa giải với sự chuẩn bị rất 
kỹ khi xem xét lối chơi của hai cầu thủ Dak và Zeke. Do đó chắc 
chắn họ đã có sẵn chiến lược đối phó nhằm kìm chân hai cầu thủ 
này. Tuy nhiên đội Dallas vẫn sẽ là đội khó chơi bởi vì họ vẫn còn 
đó một hàng phòng thủ to khỏe. Năm ngoái họ ngày càng tiến bộ 
ngay từ trận đầu tiên đến trận cuối cùng của mùa giải. Đội Dallas 
xếp thứ năm trong giải đấu NFL về mặt điểm số để mất với trung 
bình 19 điểm mỗi trận. Nếu hàng phòng thủ giữ chân được đối thủ 
với số điểm để mất khoảng 20 điểm mỗi trận, thì đội Dallas sẽ có 
mặt trong vòng loại trực tiếp của mùa giải 2017.
Lịch thi đấu của đội Cowboys là khá khó khăn. Năm ngoái đội thi 
đấu với “lịch cho đội xếp cuối” còn năm nay họ sẽ chơi với “lịch 
cho đội xếp đầu.” Điều này có nghĩa là đội Dallas sẽ gặp các đội 
vô địch phân khu của mùa giải năm ngoái.
Tháng 12 sẽ là thời gian quyết định tương lai hậu mùa giải của 
đội Cowboys. Ba trong bốn trận cuối đội Cowboys đều làm khách 
trên sân của những đội mạnh. Họ sẽ phải đối mặt với đội Giants 
và Raiders, sau đó về sân nhà để đón tiếp đội Seahawks trước khi 
thi đấu trận cuối cùng trên sân của đội Eagles.
Nếu trận cuối cùng trước thủ quân Carson Wentz và đội Eagles đó 
giúp đội Dallas vào được vòng “playoff”, thì đây sẽ là một trận đấu 
rất hay. Chúng ta có thể sẽ chứng kiến được sự cạnh tranh khốc 
liệt giữa hai thủ quân theo kiểu Brady-Manning được hình thành 
trong trận đấu này.
Đội Cowboys là đội cạnh tranh mạnh cho cúp Super Bowl mùa 
giải năm nay, cho dù họ thi đấu trong phân khu khốc liệt nhất của 
giải NFL. Đội Dallas sở hữu những tài năng trẻ và giờ lại có thêm 
kinh nghiệm thi đấu trong vòng loại trực tiếp. 2017 sẽ là mùa giải 
thắng lớn của đội Dallas. 
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 vs NY Giants 
2 9/17 @ Denver 
3 9/25 @ Arizona 
4 10/01 vs LA Rams 
5 10/08 vs Green Bay 
6               BYE WEEK 
7 10/22 @ San Francisco 
8 10/29 @ Washington 
9 11/05 vs Kansas City 

10 11/12 @ Atlanta 
11 11/19 vs Philadelphia 
12 11/23 vs LA Chargers 
13 11/30 vs Washington 
14 12/10 @ NY Giants 
15 12/17 @ Oakland 
16 12/24 vs Seattle 
17 12/31 @ Philadelphia 

Division: NFC East
Coach: Jason Garrett
First Year: 2010
Stadium: AT&T Stadium
Surface: Hybrid

DALLAS COWBOYS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 26.6 5 20.0 8

Yards Per Point 14.3 9 17.4 5

Rushing Yds Per Game 149.1 2 83.4 1

Passing Yds Per Game 230.7 20 264.6 27

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 H NY Giants 19 20 L -1 48 L U

09/18/2016 A Washington 27 23 W 3.5 47 W O

09/25/2016 H Chicago 31 17 W -6.5 45 W O

10/02/2016 A San Francisco 24 17 W -1 44 W U

10/09/2016 H Cincinnati 28 14 W 2.5 46 W U

10/16/2016 A Green Bay 30 16 W 5 47 W U

10/30/2016 H Philadelphia 29 23 W -5 43.5 W O

11/06/2016 A Cleveland 35 10 W -7 49 W U

11/13/2016 A Pittsburgh 35 30 W 3 50.5 W O

11/20/2016 H Baltimore 27 17 W -7 44 W P

11/24/2016 H Washington 31 26 W -5 53 P O

12/01/2016 A Minnesota 17 15 W -3 43.5 L U

12/11/2016 A NY Giants 7 10 L -3.5 47 L U

12/18/2016 H Tampa Bay 26 20 W -7 47.5 L U

12/26/2016 H Detroit 42 21 W -6.5 47 W O

01/01/2017 A Philadelphia 13 27 L 6.5 44 L U

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 9 - 3 6 - 5 - 1 5 - 7

2016 13 - 4 10 - 6 - 1 7 - 9 - 1 5 - 3 - 1 5 - 3 2015 3 - 9 3 - 9 6 - 6
2015 4 -12 4 - 11 - 1 6 -10 1 - 6 - 1 3 - 5 2014 8 - 4 7 - 5 8 - 3 - 1
2014 13 - 5 11 - 7 9 - 8 - 1 3 - 6 7 - 1 DIVISION
2013 8 - 8 9 - 7 9 - 7 5 - 3 4 - 4 2016 3 - 3 2 - 3 3 - 3
2012 8 - 8 6 -10 8 - 8 1 - 7 5 - 3 2015 3 - 3 2 - 4 4 - 2
2011 8 - 8 5 -10 - 1 6 -10 2 - 6 3 - 4 - 1 2014 4 - 2 3 - 3 4 - 2

2016 Record: 13 - 4
2016 ATS Record: 10 - 6 - 1
2016 OU Record: 7 - 9 - 1

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 22.5 5 21 21

3rd Conv Pct 43% 7 39% 18

Pass Yrds / Attempt 7.7 4 6.7 12

Rush Yrds / Attempt 4.8 2 4.1 15

Turnovers / Game 0.94 5 1.2 22

Field Goals / Game 1.8 11 1.6 12

Punts / Game 3.6 6 4.3 21

Avg Mov 7.2 2016 Win Percentage 81.3%

Avg Spread -2.0 2016 Exp. Pythag Wins 10.9

Avg Total 46.6 Turnover Margin 5

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

OU vs NY GIANTS since 07 15-5 80 OVER

1H OU Dog 5-17-1 20 UNDER

OU vs Non Conf 3-11-1 20 UNDER

OU After Going Over prev week 5-14-1 30 UNDER

ATS After SU Win prev week 18-11-1 60 DALLAS



Đội Lions kết thúc một mùa giải 2016 thành công với kết quả 
là họ vào đến vòng loại trực tiếp ở vị trí đội nhì có kết quả tốt 
nhất (Wild Card). Tuy nhiên, đội lại gây thất vọng cho người 
hâm mộ ở thời điểm kết thúc mùa giải. Đội Lions đã có cơ hội 
vô địch phân khu Bắc nhánh NFC với một chiến thắng trên sân 
nhà trước đội Packers trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 
chính. Một chiến thắng và họ sẽ đón tiếp đội Giants trong vòng 
loại trực tiếp. Nhưng đội Lions để thua và phải di chuyển đến 
thành phố Seattle và đối mặt với đội Seahawks. Seattle là một 
trong những sân vận động khó chơi nhất với các đội khách 
trong giải đấu và đội Lions thua 26-6.
Đội Lions có lẽ đã dành cả thời gian nghỉ của giải đấu để suy 
nghĩ về việc mọi chuyện sẽ ra sao nếu họ giành được chiến 
thắng trong trận cuối cùng trên sân nhà đó. Liệu họ có thể lại 
vào được giải đấu hậu mùa giải năm 2017 không?
Con đường quay trở lại vòng loại trực tiếp sẽ không dễ dàng. 
Nhưng đội Lions sẽ có được hỏa lực mạnh trên hàng công 
để có thể cạnh tranh được. Việc sở hữu Matthew Stafford 
là đội đã có được một trong những thủ quân giỏi nhất trong 
nhánh NFC. Mùa giải năm ngoái cầu thủ này đã có được 24 
cú chuyền “touchdown” và chỉ có 10 lần bị đoạt bóng. Stafford 
hoàn thành được 65% số đường chuyền với khoảng cách 
4300 yard. Vì thế miễn là Stafford không bị chấn thương thì 
đội Detroit vẫn có cơ hội tốt.
Hãy đón xem mùa giải thứ hai của trung vệ Ameer Abdullah, 
cầu thủ đầu tiên được đưa vào danh sách thi đấu trước cả 
trung phong hành đầu của mùa giải năm ngoái Theo Riddick. 
Abdullah được tuyển chọn vào vòng thứ hai và cũng là cầu thủ 
được đội Cardinals và có thể một vài đội khác muốn sở hữu. 
Nếu cầu thủ này có thể giúp đội Lions có một mùa giải thành 
công để phối hợp với khả năng chuyền bóng của Stafford, 
hàng công của đội sẽ rất mạnh.
Hàng phòng thủ của đội Detroit cần phải cải thiện hơn. Mùa 
giải năm ngoái họ xếp thứ 18 trong giải đấu NFL về số yard để 
mất và thứ 19 về số điểm trung bình mỗi trận đấu. Hàng công 
của đội lại không có đủ sự bùng nổ để ghi điểm nhiều hơn số 
điểm của đối thủ ghi được; vậy nên hàng thủ phải mạnh mẽ 
hơn. Trận đấu cuối cùng của đội Lions là trận đấu trên sân nhà 
trước đội Packers. Sẽ chẳng rất thú vị khi trận đấu cuối cùng 
quyết đinh của phân khu Bắc nhánh NFC lại lặp lại trong năm 
nay? Nếu điều này xảy ra, liệu đội Detroit có đủ sức để vượt 
qua được Aaron Rodgers và Green Bay trong lần đối đầu này 
không?
Đội Detroit sẽ cần phải chứng minh thì chúng ta mới tin được. 
Chúng tôi dự đoán họ sẽ vẫn là đội nhì thứ hai có kết quả tốt 
nhất trong phân khu này.
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 vs Arizona 
2 9/18 @ NY Giants 
3 9/24 vs Atlanta 
4 10/01 @ Minnesota 
5 10/08 vs Carolina 
6 10/15 @ New Orleans 
7               BYE WEEK 
8 10/29 vs Pittsburgh 
9 11/06 @ Green Bay 

10 11/12 vs Cleveland 
11 11/19 @ Chicago 
12 11/23 vs Minnesota 
13 12/0 3 @ Baltimore 
14 12/10 @ Tampa Bay 
15 12/16 vs Chicago 
16 12/24 @ Cincinnati 
17 12/31 vs Green Bay 

Division: NFC North
Coach: Jim Caldwell
First Year: 2014
Stadium: Ford Field
Surface: Artificial

DETROIT LIONS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 20.7 22 22.6 13

Yards Per Point 16.1 22 15.8 14

Rushing Yds Per Game 79.9 30 110.7 20

Passing Yds Per Game 252.5 11 246.2 19

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 A Indianapolis 39 35 W 3 51 W O

09/18/2016 H Tennessee 15 16 L -6 48 L U

09/25/2016 A Green Bay 27 34 L 6 47.5 L O

10/02/2016 A Chicago 14 17 L -3.5 48 L U

10/09/2016 H Philadelphia 24 23 W 3.5 46 W O

10/16/2016 H Los Angeles 31 28 W -2.5 44.5 W O

10/23/2016 H Washington 20 17 W 1 50 W U

10/30/2016 A Houston 13 20 L 1 46.5 L U

11/06/2016 A Minnesota 22 16 W 4.5 42.5 W U

11/20/2016 H Jacksonville 26 19 W -5.5 47 W U

11/24/2016 H Minnesota 16 13 W -1.5 42 W U

12/04/2016 A New Orleans 28 13 W 6.5 53.5 W U

12/11/2016 H Chicago 20 17 W -7.5 42 L U

12/18/2016 A NY Giants 6 17 L 4 42 L U

12/26/2016 A Dallas 21 42 L 6.5 47 L O

01/01/2017 H Green Bay 24 31 L 3.5 50 L O

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 7 - 5 6 - 6 5 - 7

2016 9 - 8 8 - 9 6 - 11 5 - 3 3 - 6 2015 6 - 6 6 - 6 7 - 5
2015 7 - 9 7 - 9 9 - 7 3 - 5 4 - 3 2014 9 - 3 5 - 7 5 - 7
2014 11 - 6 8 - 9 5 -12 5 - 3 3 - 5 DIVISION
2013 7 - 9 6 -10 8 - 8 3 - 5 3 - 5 2016 3 - 3 2 - 4 2 - 4
2012 4 -12 6 -10 10 - 5 - 1 3 - 5 3 - 5 2015 3 - 3 2 - 4 3 - 3
2011 10 - 7 7 - 9 - 1 11 - 6 4 - 4 3 - 5 - 1 2014 5 - 1 3 - 3 2 - 4

2016 Record: 9 - 8
2016 ATS Record: 8 - 9
2016 OU Record: 6 - 11

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 20.1 18 21 21

3rd Conv Pct 41% 12 46% 31

Pass Yrds / Attempt 6.9 17 7.3 26

Rush Yrds / Attempt 3.7 26 4.5 25

Turnovers / Game 0.88 4 0.8 29

Field Goals / Game 1.9 7 1.4 7

Punts / Game 3.9 9 3.8 30

Avg Mov -0.8 2016 Win Percentage 56.3%

Avg Spread 0.8 2016 Exp. Pythag Wins 7.7

Avg Total 46.7 Turnover Margin -1

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

OU vs Non Conf 3-11 20 UNDER

2H ATS winning at half when game underdog 3-9 20 OPP

2H ATS out scored Opp in 1H 5-12-1 30 OPP

OU on Road 7-19 30 UNDER



Đội Packers bước vào mùa giải 2017 với hy vọng rằng sẽ tiến 
thêm được một bước nữa so với mùa giải năm ngoái. Họ đã để 
thua trong trận Chung kết nhánh NFC với đội Atlanta Falcons 
trong mùa giải trước sau khi vô địch phân khu Bắc nhánh NFC 
và đánh bại đội New York Giants và Dallas Cowboys trong vòng 
loại trực tiếp. Aaron Rodgers vẫn là môt trong những thủ quân giỏi 
nhất mọi thời đại, vậy nên chừng nào cầu thủ này còn chơi ở vị trí 
giữa của hàng công thì khi đó đội Green Bay vẫn sẽ có được kết 
quả tốt. Mùa giải trước đội Packers ở vị trí 4-6 và có một chuỗi bốn 
trận thua liên tiếp. Khi mà tất cả các cầu thủ đều đã mất hết tinh 
thần chiến đấu ở Wisconsin thì Rodgers không hề hoảng loạn. Khi 
đó cầu thủ này đã tuyên bố rằng họ vẫn có thể đứng đầu bảng đấu 
và vào được đến trận Super Bowl. Và chỉ thiếu chút nữa là họ làm 
được. Một khi bạn có được một khả năng dẫn dắt như vậy thì bạn 
sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng hoảng loạn. Đội Packers vẫn 
là đội đáng gờm đối với các đội khác trong phân khu này. Năm 
ngoái đội Detroit đón tiếp họ trong trận đấu cuối cùng của mùa 
giải. Đội nào thắng sẽ vô địch phân khu Bắc nhánh NFC. Detroit là 
đội rất khó thắng khi được thi đấu trên sân nhà. Tất cả lợi thế đều 
nằm trong tay đội Lions. Nhưng đội Packers ra trận và giành chiến 
thắng với tỉ số 31-24, kết quả thì có vẻ như sát nút nhưng thực tế 
thì lại không như vậy.
Rodgers lại một năm nữa thi đấu với phong cách của một cầu thủ 
đắt giá nhất giải đấu. Cầu thủ này có 401 trên 610 đường chuyền 
thành công với khoảng cách 4428 yard và 40 “touchdown” trên 
bảy lần bị đoạt bóng. Đây là những con số giúp tạo ra lá phiếu 
bầu chọn đầu tiên cho Rodgers để có mặt trong Đại sảnh Danh 
vọng (Hall of Fame). Mùa giải 2016 Jordy Nelson đã quay trở lại 
sau thời gian nghỉ chấn thương với 14 lần bắt bóng “touchdown” 
và Davonta Adams thêm vào 12 lần”touchdown” nữa. Một cầu thủ 
quan trọng đã chia tay đội đó là Eddie Lacy. Vậy đội Packers sẽ 
làm gì với vị trí trung vệ? Cầu thủ có thể chơi ở mọi vị trí Randall 
Cobb hoặc Ty Montgomery cũng có thể thay thế vị trí này. Tuy 
nhiên chúng ta đều biết đội Green Bay sẽ giải quyết được vấn đề 
này. Với sự góp mặt của Clay Matthews, hàng phòng thủ sẽ lại 
chơi tốt. Hàng phòng thủ năm ngoái xếp thứ 12 về điểm số trung 
bình mỗi trận, nhưng với sự xuất sắc của hàng công như hiện tại 
thì họ cũng phải cải thiện thêm nhiều. Đội Packers có lịch thi đấu 
khá khó khăn. Họ mở màn mùa giải bằng trận đấu trên sân nhà 
trước đội Seattle. Sau đó họ di chuyển đến sân của đội Atlanta để 
đòi lại món nợ thua trong trận Chung kết NFC. Đội Packers kết 
thúc mùa giải với một trận trên sân nhà đón tiếp đội Minnesota và 
một trận làm khách trên sân của đội Detroit. Hai trận đấu này có 
thể sẽ mang tính quyết định đến chức vô địch của phân khu Bắc.
Chừng nào Rodgers còn là thủ quân của đội Green bay thì chúng 
tôi còn dự đoán họ sẽ vô địch phân khu này. Chúng tôi cũng cho 
rằng đội Packers sẽ tiến sâu trong giải tranh cúp Super Bowl 2017.
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 vs Seattle 
2 9/17 @ Atlanta 
3 9/24 vs Cincinnati 
4 9/28 vs Chicago 
5 10/08 @ Dallas 
6 10/15 @ Minnesota 
7 10/22 vs New Orleans 
8                BYE WEEK 
9 11/6 vs Detroit 

10 11/12 @ Chicago 
11 11/19 vs Baltimore 
12 11/26 @ Pittsburgh 
13 12/03 vs Tampa Bay 
14 12/10 @ Cleveland 
15 12/17 @ Carolina 
16 12/23 vs Minnesota 
17 12/31 @ Detroit 

Division: NFC North
Coach: Mike McCarthy
First Year: 2006
Stadium: Lambeau Field
Surface: Hybrid

GREEN BAY PACKERS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 27.6 4 25.1 25

Yards Per Point 13.5 2 14.9 20

Rushing Yds Per Game 103.3 22 96.4 10

Passing Yds Per Game 269.7 5 277.7 32

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 A Jacksonville 27 23 W -3.5 47 W O

09/18/2016 A Minnesota 14 17 L -1.5 43 L U

09/25/2016 H Detroit 34 27 W -6 47.5 W O

10/09/2016 H NY Giants 23 16 W -7 49.5 P U

10/16/2016 H Dallas 16 30 L -5 47 L U

10/20/2016 H Chicago 26 10 W -7.5 47 W U

10/30/2016 A Atlanta 32 33 L 3 51 W O

11/06/2016 H Indianapolis 26 31 L -7.5 52 L O

11/13/2016 A Tennessee 25 47 L -3 48.5 L O

11/20/2016 A Washington 24 42 L 3 48.5 L O

11/28/2016 A Philadelphia 27 13 W 4 47 W U

12/04/2016 H Houston 21 13 W -7 44 W U

12/11/2016 H Seattle 38 10 W 3 47 W O

12/18/2016 A Chicago 30 27 W -4.5 40 L O

12/24/2016 H Minnesota 38 25 W -6 44.5 W O

01/01/2017 A Detroit 31 24 W -3.5 50 W O

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 8 - 4 7 - 4 - 1 7 - 5

2016 12 - 7 11 - 7 - 1 13 - 6 6 - 2 - 1 5 - 5 2015 7 - 4 7 - 4 3 - 8
2015 11 - 7 11 - 7 6 -12 4 - 4 7 - 3 2014 9 - 3 7 - 5 9 - 3
2014 13 - 5 10 - 7 - 1 12 - 6 6 - 2 - 1 4 - 5 DIVISION
2013 8 - 8 - 1 7 - 9 - 1 9 - 8 3 - 5 - 1 4 - 4 2016 5 - 1 4 - 2 4 - 2
2012 12 - 6 10 - 8 9 - 9 6 - 3 4 - 5 2015 3 - 3 3 - 3 2 - 4
2011 15 - 2 11 - 6 12 - 5 7 - 2 4 - 4 2014 5 - 1 4 - 2 4 - 2

2016 Record: 12 - 7
2016 ATS Record: 11 - 7 - 1
2016 OU Record: 13 - 6

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 22.3 6 21 21

3rd Conv Pct 46% 3 43% 27

Pass Yrds / Attempt 7 15 7.7 31

Rush Yrds / Attempt 4.6 3 4 14

Turnovers / Game 1.05 8 1.5 13

Field Goals / Game 1.5 22 1.7 18

Punts / Game 3.5 4 3.7 31

Avg Mov 2.8 2016 Win Percentage 62.5%

Avg Spread -3.1 2016 Exp. Pythag Wins 9.0

Avg Total 47.1 Turnover Margin 8

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

ATS vs DETROIT since 07 14-6 70 GREEN BAY

ATS After Going Under prev week 16-7 70 GREEN BAY

ATS Fav at Home 15-8-2 70 GREEN BAY

OU on Road 18-11 60 OVER

ATS After ATS Win 18-11-1 60 GREEN BAY
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 vs Indianapolis 
2 9/17 vs Washington 
3 9/21 @ San Francisco 
4 10/01 @ Dallas 
5 10/08 vs Seattle 
6 10/15 @ Jacksonville 
7 10/22 vs Arizona* (London)
8                BYE WEEK 
9 11/05 @ NY Giants 

10 11/12 vs Houston 
11 11/19 @ Minnesota 
12 11/26 vs New Orleans 
13 12/03 @ Arizona 
14 12/10 vs Philadelphia 
15 12/17 @ Seattle 
16 12/24 @ Tennessee 
17 12/31 vs San Francisco 

Đội Rams bắt đầu mùa giải 2017 sau khi đã quay lại thành phố 
Los Angeles được hai năm, hy vọng cải thiện được kết quả 
thấp kỷ lục 4-12 trong mùa giải đầu tiên quay về thành phố 
cũ. Họ vẫn sẽ phải đợi khá lâu nữa mới được thi đấu trên sân 
vận động mới ở Inglewood, là sân vận động mà họ sẽ sử dụng 
chung với đội Chargers. Sân vận động này đã từng hy vọng sẽ 
được hoàn thành vào năm 2019, nhưng giờ đây đã phải lùi lại 
đến năm 2020.
Không giống như đội Chargers vốn sẽ thi đấu tại Trung tâm 
Stub Hub cho tới thời điểm đó, đội Rams sẽ thi đấu tại L. A. 
Coliseum, một sân vận động cũ có đường chạy Olympic ngăn 
cách sân bóng và khán đài. Địa điểm này có sức chứa 93.000 
chỗ ngồi, nhưng các trận đấu của đội Rams thường hiếm khi 
lấp đầy được một nửa số chỗ ngồi này. Vậy nên giống với đội 
Chargers, về cơ bản đội Rams sẽ không có lợi thế sân nhà 
trong mùa giải năm nay. Jared Goff, cầu thủ được tuyển chọn 
số một trong Kỳ tuyển chọn NFL 2016, có được một phong 
độ tốt ổn định trong thời gian trước mùa giải. Nếu cầu thủ này 
không được chọn làm thủ quân chính trong trận đấu Cuối tuần 
mở màn mùa giải, nhiều người sẽ rất ngạc nhiên.  
Mùa giải năm ngoái đội Rams, không giống đội Eagles đã từng 
làm, quyết định rằng Goff chưa sẵn sàng để thi đấu, vì thế cầu 
thủ này ngồi dự bị và xem Case Keenum thi đấu trong chín trận 
đầu tiên. Đội Rams có kết quả 4-5 sau khi chuỗi chín trận này 
kết thúc, mặc dù nhiều trận trong số này có những tình huống 
không đẹp, và có điểm số thấp. Goff thi đấu bảy trận cuối và kỷ 
lục được thiết lập với kết quả 0-7. Kinh khủng!
Goff chỉ có khoảng cách ném bóng 1000 yard trong bảy trận 
này với năm lần “touchdown” và bảy lần bị đoạt bóng. Cầu thủ 
này có điểm QBR (điểm đánh giá thủ quân) là 22,2 so với số 
điểm 43 của Keenum. Dù vậy, Keenum vẫn bị bán đi.
Sean Mannion là cầu thủ dự bị mới của đội. Goff chắc chắn sẽ 
ra sân ngay trong tuần đầu tiên. Nhưng kể từ bây giờ không có 
thủ quân nào khác trong đội hình thi đấu của đội Rams nên điều 
này sẽ làm cho Goff có đôi chút băn khoăn. Liệu đội Rams có 
mang về một cầu thủ khác chẳng hạn như  Fitzpatrick, Manuel, 
hay Bradford để thách thức khả năng của Goff không?
Mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ phải xem đội 
Rams thi đấu trong các trận trước mùa giải thì mới biết được.
Nếu đội Rams có thể có được những điểm số cao từ Goff trong 
mùa giải năm nay, thì đây đã là một sự thành công, chuyện kết 
quả thấp kỷ lục không còn quan trọng nữa. Đội sẽ chờ đợi Goff 
mang về những kết quả tốt hơn chẳng hạn như có nhiều lần 
“touchdown” hơn số lần bị đoạt bóng và có thể có khoảng cách 
250 yard trong mỗi trận. Nếu điều này xảy ra, họ sẽ có được kết 
quả 6-10 và như vậy là đã đạt mục tiêu của đội rồi.

Division: NFC West
Coach: Sean McVay
First Year: 2017
Stadium: Los Angeles Memorial 
                Coliseum
Surface: Grass

LOS ANGELES RAMS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 14.0 32 24.6 22

Yards Per Point 18.8 29 13.7 26

Rushing Yds Per Game 78.3 31 103.8 16

Passing Yds Per Game 184.4 31 233.3 10

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 A Kansas City 27 33 L 6.5 46 W O

09/18/2016 H Jacksonville 38 14 W -3 48 W O

09/25/2016 A Indianapolis 22 26 L 1.5 51.5 L U

10/02/2016 H New Orleans 34 35 L -4 54 L O

10/09/2016 A Oakland 31 34 L 3.5 50.5 W O

10/13/2016 H Denver 21 13 W 3 44 W U

10/23/2016 A Atlanta 33 30 W 4.5 53 W O

10/30/2016 A Denver 19 27 L 3.5 43.5 L O

11/06/2016 H Tennessee 43 35 W -3.5 47 W O

11/13/2016 H Miami 24 31 L -4 49 L O

11/27/2016 A Houston 21 13 W -2.5 46 W U

12/04/2016 H Tampa Bay 21 28 L -3 49 L P

12/11/2016 A Carolina 16 28 L 1 48.5 L U

12/18/2016 H Oakland 16 19 L 2.5 50 L U

12/24/2016 A Cleveland 17 20 L 4.5 45 W U

01/01/2017 H Kansas City 27 37 L 5.5 45 L O

2016 Record: 5 - 11
2016 ATS Record: 8 - 8
2016 OU Record: 9 - 6 - 1

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 15.3 32 20.3 16

3rd Conv Pct 31% 32 37% 11

Pass Yrds / Attempt 5.5 31 6.4 5

Rush Yrds / Attempt 3.3 31 3.9 10

Turnovers / Game 1.81 27 1.2 23

Field Goals / Game 1.2 29 1 1

Punts / Game 6.1 31 6 1

Avg Mov -10.6 2016 Win Percentage 25.0%

Avg Spread 4.2 2016 Exp. Pythag Wins 3.3

Avg Total 41.9 Turnover Margin -10

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD % BET ON

ATS on Road vs SEATTLE since 07 2-8 20 OPP

2H ATS 1H Over 4-16 20 OPP

1H ATS Dog 22-10 70 LA RAMS

ATS Close games: spread -3 to +3 4-11-2 30 OPP

OU on Road 7-17 30 UNDER

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 3 - 9 3 - 8 - 1 6 - 6

2016 4 -12 4 - 11 - 1 7 - 9 1 - 5 - 1 3 - 5 2015 6 - 6 6 - 6 4 - 8
2015 7 - 9 7 - 8 - 1 4 -12 5 - 3 2 - 5 - 1 2014 4 - 8 4 - 8 6 - 6
2014 6 -10 6 -10 8 - 8 3 - 5 3 - 5 DIVISION
2013 7 - 9 7 - 9 9 - 7 5 - 3 2 - 6 2016 2 - 4 2 - 4 2 - 4
2012 7 - 8 - 1 11 - 5 8 - 8 4 - 3 7 - 1 2015 4 - 2 4 - 2 2 - 4
2011 2 -14 3 -12 - 1 6 - 9 - 1 2 - 5 - 1 1 - 7 2014 2 - 4 2 - 4 3 - 3
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/11 vs New Orleans 
2 9/17 @ Pittsburgh 
3 9/24 vs Tampa Bay 
4 10/01 vs Detroit 
5 10/09 @ Chicago 
6 10/15 vs Green Bay 
7 10/22 vs Baltimore 
8 10/29 @ Cleveland* (London)
9                BYE WEEK

10 11/12 @ Washington 
11 11/19 vs LA Rams 
12 11/23 @ Detroit 
13 12/03 @ Atlanta 
14 12/10 @ Carolina 
15 12/17 vs Cincinnati 
16 12/23 @ Green Bay 
17 12/31 vs Chicago 

Trong mùa giải trước đội Vikings đã khởi đầu một thời kỳ mới tại 
sân vận động mới của mình. Nhưng trong giai đoạn trước mùa giải 
họ đã bị dội một gáo nước lạnh khi thủ quân trong đội hình chính 
Teddy Bridgewater bị chấn thương đầu gối. Bridgewater phải nghỉ 
hết mùa giải. Sam Bradford thay thế và thi đấu khá tốt, và với 
hàng phòng thủ thi đấu khởi đầu xuất sắc, mọi thứ có vẻ như đội 
Vikings sẽ có thể vào đến vòng loại trực tiếp. Nhưng cả Bradford 
và hàng phòng thủ đều sẩy chân trong nửa thứ hai của giải đấu 
và đội Minnesota đành phải chứng kiến đội Lions và Packers vào 
đến giai đoạn sau của mùa giải. Với sự trở lại của Bridgewater 
trong mùa giải 2017, liệu đội Minnesota có thể lại có mặt ở vòng 
loại trực tiếp hay không? Và hàng phòng thủ của đội Vikings sẽ thi 
đấu như thế nào? Trong nửa đầu hay nửa thứ hai của mùa giải?
Đội Vikings có kết quả 5-0 trong giai đoạn đầu của mùa giải năm 
ngoái và trong những trận đấu đó họ chỉ cho đối phương ghi được 
tối đa 16 điểm. Nhưng rồi họ chỉ có được kết quả 3-8 sau khi kết 
thúc những trận đấu còn lại và có tám trận họ để cho đối phương 
ghi được tối thiểu 20 điểm. Đội Vikings để thua hai trong ba trận 
đấu mà họ chỉ để cho đối phương ghi được dưới 20 điểm.
Bradford có được một số thành tích khá tốt. Cầu thủ này có tỉ 
lệ hoàn thành đường chuyền là 71% và 3877 yard trong 15 trận 
thi đấu chính. Bradford có 20 lần ném bóng “touchdown” so với 
chỉ năm lần bị đoạt bóng. Nhưng đội Vikings chỉ có được kết 
quả 7-8 trong những trận có Bradford thi đấu. Về mặt phòng thủ, 
đội Vikings xếp thứ ba về số yard để mất và thứ sáu về số điểm 
trung bình mỗi trận. Trong hầu hết các mùa giải thì kết quả này 
là đã đủ để cho đội bóng có thể vào được vòng loại trực tiếp. Khi 
Bridgewater không bị chấn thương, đội Vikings có nhiều khả năng 
vào được đến vòng loại trực tiếp nếu hàng phòng thủ có thể cải 
thiện gấp đôi được những con số này trong mùa giải năm nay. 
Với bốn trong sáu trận đầu tiên được thi đấu trên sân nhà, và một 
trận thi đấu trên sân của đội Bears, đội Vikings tốt hơn hết là nên 
có được một khởi đầu nhanh chóng. Nếu chuyến đi đến London 
và ba trận liên tiếp thi đấu trên sân khách sẽ gây khó khăn cho 
đội Vikings, thì họ sẽ cần phải có được kết quả 5-1 để có được 
một khởi đầu mùa giải tốt. Nếu họ vẫn có thể duy trì được vị trí 
cạnh tranh trong những trận đấu cuối cùng với đội Bears, thì họ 
sẽ có được một lợi thế rất lớn. Trận đấu trước đó trên sân của đội 
Packers sẽ là một trận đấu rất quan trọng. Đội Vikings là một ẩn 
số. Chúng ta không biết phiên bản nào của đội Vikings sẽ thi đấu 
trong mùa giải 2017, đội Vikings của giai đoạn đầu mùa giải năm 
ngoái hay một đội Vikings bị xảy chân giữa đường? Thật không 
may cho đội Minnesota khi họ phải thi đấu cùng phân khu với đội 
Packers. Điều này có nghĩa là cơ hội duy nhất để họ vào được 
vòng loại trực tiếp là ở vị trí đội nhì có kết quả tốt nhất (wild card). 
Chỉ có ít đội trong nhánh NFC là có khả năng cạnh tranh được vị 
trí đó.

Division: NFC North
Coach: Mike Zimmer
First Year: 2014
Stadium: U.S. Bank Stadium
Surface: Artificial

MINNESOTA VIKINGS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 20.4 23 19.2 5

Yards Per Point 15.4 17 16.4 10

Rushing Yds Per Game 75.3 32 106.9 19

Passing Yds Per Game 239.8 18 207.9 3

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 A Tennessee 25 16 W -2.5 40 W O

09/18/2016 H Green Bay 17 14 W 1.5 43 W U

09/25/2016 A Carolina 22 10 W 5.5 43 W U

10/03/2016 H NY Giants 24 10 W -3.5 42.5 W U

10/09/2016 H Houston 31 13 W -6 39 W O

10/23/2016 A Philadelphia 10 21 L -2.5 38.5 L U

10/31/2016 A Chicago 10 20 L -5.5 39.5 L U

11/06/2016 H Detroit 16 22 L -4.5 42.5 L U

11/13/2016 A Washington 20 26 L 2.5 42 L O

11/20/2016 H Arizona 30 24 W -2 39.5 W O

11/24/2016 A Detroit 13 16 L 1.5 42 L U

12/01/2016 H Dallas 15 17 L 3 43.5 W U

12/11/2016 A Jacksonville 25 16 W -3 38 W O

12/18/2016 H Indianapolis 6 34 L -5.5 44.5 L U

12/24/2016 A Green Bay 25 38 L 6 44.5 L O

01/01/2017 H Chicago 38 10 W -6 44 W O

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 5 - 7 6 - 6 4 - 8

2016 8 - 8 9 - 7 7 - 9 6 - 2 3 - 5 2015 8 - 4 9 - 3 4 - 8
2015 11 - 6 14 - 3 4 -12 - 1 7 - 2 7 - 1 2014 6 - 6 7 - 5 4 - 8
2014 7 - 9 10 - 6 6 -10 5 - 3 5 - 3 DIVISION
2013 5 -10 - 1 9 - 7 12 - 4 4 - 3 4 - 4 2016 2 - 4 2 - 4 2 - 4
2012 10 - 7 8 - 8 - 1 7 -10 5 - 2 - 1 3 - 6 2015 5 - 1 5 - 1 2 - 4
2011 3 -13 6 - 8 - 2 10 - 6 2 - 5 - 1 4 - 3 - 1 2014 1 - 5 2 - 4 1 - 5

2016 Record: 8 - 8
2016 ATS Record: 9 - 7
2016 OU Record: 7 - 9

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 18.9 23 19 7

3rd Conv Pct 37% 18 38% 13

Pass Yrds / Attempt 6.6 19 6.2 4

Rush Yrds / Attempt 3.3 32 4.2 17

Turnovers / Game 1 6 1.7 7

Field Goals / Game 1.7 15 1.8 19

Punts / Game 4.6 16 4.5 14

Avg Mov 1.3 2016 Win Percentage 50.0%

Avg Spread -1.3 2016 Exp. Pythag Wins 8.6

Avg Total 41.6 Turnover Margin 11

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

1H ATS holding Opp to <= FG in 1H 7-1-1 90 MINNESOTA

2H OU 1H Over 4-17 20 UNDER

2H ATS Win 1H ATS 18-5-4 80 MINNESOTA

OU First half of the season 5-17 20 UNDER

OU Held to 2 TD's or less previous game 3-10 20 UNDER
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/11 @ Minnesota 
2 9/17 vs New England 
3 9/24 @ Carolina 
4 10/01 @ Miami* (London)
5                BYE WEEK 
6 10/15 vs Detroit 
7 10/22 @ Green Bay 
8 10/29 vs Chicago 
9 11/05 vs Tampa Bay 

10 11/12 @ Buffalo 
11 11/19 vs Washington 
12 11/26 @ LA Rams 
13 12/03 vs Carolina 
14 12/07 @ Atlanta 
15 12/17 vs NY Jets 
16 12/24 vs Atlanta 
17 12/31 @ Tampa Bay 

Đội Saints bước vào mùa giải 2017 sau một mùa giải 2016 gây 
thất vọng với kết quả thấp kỷ lục 7-9. Một khi đội bóng của bạn 
sở hữu được một thủ quân chính nằm trong Đại sảnh danh vọng 
nhưng đang ở phía bên kia của sự nghiệp, thì chắc chắn bạn sẽ 
không hài lòng khi bỏ phí một mùa giải như vậy. Drew Brees sẽ 
duy trì được vị trí thủ quân hàng đầu này trong bao lâu nữa? Đội 
Saints hy vọng thời gian này sẽ kéo dài thêm được một vài năm 
nữa, nhưng tốt hơn hết là họ cần nhanh chóng đưa con thuyền 
đi đúng hướng.
Mùa giải năm ngoái, đội New Orleans xếp thứ hai từ dưới lên 
trong giải đấu NFL với trên 28 điểm trung bình mỗi trận. Họ đứng 
thứ hai trong giải đấu NFL về số điểm ghi được. Vì thế nếu bạn 
thích lối chơi tấn công, bạn sẽ thấy rất thú vị khi xem đội Saints 
thi đấu năm ngoái. Tất nhiên, cổ động viên của đội New Orleans 
sẽ sẵn sàng hy sinh một vài điểm để có thêm một vài trận thắng. 
Brees lại lặp lại được thành tích ném bóng 5208 yard, tỉ lệ chuyền 
thành công 70%. Cầu thủ này có được 37 lần “touchdown” và 15 
lần bị đoạt bóng.
Mùa giải này đội Saints bổ sung thêm Ted Ginn và Colby Fleener 
vào hàng công. Đây là những mục tiêu ném bóng hiệu quả cho 
Brees. Họ có được một sự nâng cấp hiệu quả với sự góp mặt của 
trung vệ Adrian Peterson để hỗ trợ cùng Mark Ingram. Hàng công 
của đội Saints sẽ lại chơi rất sôi nổi mùa giải này. Nhưng liệu hàng 
phòng thủ có ngăn được cầu thủ nào không? Hay chí ít cũng làm 
chậm bước tiến của đối phương hay không?
Đội Saints bắt buộc phải cải thiện hàng phòng thủ. Cầu thủ được 
tuyển chọn trong vòng đầu tiên, Marshon Lattimore được mong 
chờ sẽ ra sân ở vị trí hậu vệ. Nếu cầu thủ này có thể bước ra và 
ngăn chặn được những tiền đạo giỏi nhất của đối phương, điều 
này có thể sẽ vừa đủ để giúp cho đội có được một hàng phòng 
thủ ở mức bình thường. Đây là tất cả những gì mà đội Saints cần. 
Mùa giải năm nay đội Saints sẽ có một khởi đầu khó khăn. Ba 
trong bốn trận đầu tiên họ sẽ thi đấu trên sân khách, trong đó trận 
thứ ba sẽ diễn ra ở London. Đội Saints có trận đấu mở màn mùa 
giải trên sân của đội Minnesota, sau đó có trận mở màn trên sân 
nhà đón tiếp đội Patriots. Đây sẽ là hai trận đấu khó khăn. Tiếp 
theo đội sẽ di chuyển đến sân của đội Carolina cho một trận đấu 
gay cấn trong phân khu Nam nhánh NFC, và vượt đại dương để 
đối mặt với đội Dolphins ở London.
Kết quả sau khi bốn trận này kết thúc có thể sẽ là 2-2 hoặc thậm 
chí là 1-3. 0-4 cũng không phải là không thể xảy ra. Sẽ rất khó 
khăn cho đội Saints có thể tìm được đường quay lại trong vũng 
lầy này. May cho họ là sau đó họ sẽ gặp hai đội Rams và Jets và 
sẽ có thể bù trừ được hai trận thua vào thời gian đầu mùa giải.
Có một điều mà chúng ta đã biết chắc là đội Saints sẽ rất đáng 
xem. Chúng tôi dự đoán họ sẽ vẫn duy trì được vị trí cạnh tranh 
cho chức vô địch phân khu Nam nhánh NFC.

Division: NFC South
Coach: Sean Payton
First Year: 2006
Stadium: Mercedes-Benz Superdome
Surface: Artificial

NEW ORLEANS SAINTS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 29.3 2 28.4 31

Yards Per Point 14.5 11 13.2 30

Rushing Yds Per Game 108.9 16 101.6 14

Passing Yds Per Game 317.1 1 273.8 31

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 H Oakland 34 35 L -2.5 50 L O

09/18/2016 A NY Giants 13 16 L 3.5 54 W U

09/26/2016 H Atlanta 32 45 L -2.5 54 L O

10/02/2016 A San Diego 35 34 W 4 54 W O

10/16/2016 H Carolina 41 38 W 3 53.5 W O

10/23/2016 A Kansas City 21 27 L 6 51 P U

10/30/2016 H Seattle 25 20 W 1 50 W U

11/06/2016 A San Francisco 41 23 W -5 52.5 W O

11/13/2016 H Denver 23 25 L -3 50 L U

11/17/2016 A Carolina 20 23 L 3.5 53 W U

11/27/2016 H Los Angeles 49 21 W -7.5 45 W O

12/04/2016 H Detroit 13 28 L -6.5 53.5 L U

12/11/2016 A Tampa Bay 11 16 L 2 52 L U

12/18/2016 A Arizona 48 41 W 3 48.5 W O

12/24/2016 H Tampa Bay 31 24 W -3 53 W O

01/01/2017 A Atlanta 32 38 L 7.5 58.5 W O

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 6 - 6 9 - 3 7 - 5

2016 7 - 9 10 - 5 - 1 9 - 7 4 - 4 6 - 1 - 1 2015 5 - 7 6 - 5 - 1 7 - 5
2015 7 - 9 8 - 7 - 1 9 - 7 4 - 3 - 1 4 - 4 2014 6 - 6 5 - 7 7 - 5
2014 7 - 9 6 -10 10 - 6 2 - 6 4 - 4 DIVISION
2013 12 - 6 10 - 8 6 -12 7 - 1 3 - 7 2016 2 - 4 4 - 2 4 - 2
2012 7 - 9 8 - 8 11 - 5 4 - 4 4 - 4 2015 3 - 3 5 - 1 2 - 4
2011 14 - 4 13 - 5 11 - 7 9 - 0 4 - 5 2014 3 - 3 1 - 5 3 - 3

2016 Record: 7 - 9
2016 ATS Record: 10 - 5 - 1
2016 OU Record: 9 - 7

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 24.7 1 22.1 27

3rd Conv Pct 48% 1 42% 25

Pass Yrds / Attempt 7.6 5 7.5 30

Rush Yrds / Attempt 4.2 15 4.3 19

Turnovers / Game 1.5 18 1.3 17

Field Goals / Game 1.8 12 2 26

Punts / Game 3.6 5 3.5 32

Avg Mov 0.9 2016 Win Percentage 43.8%

Avg Spread 0.2 2016 Exp. Pythag Wins 8.3

Avg Total 52.0 Turnover Margin -3

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

2H OU Win 1H ATS 17-4 80 OVER

2H OU out scored in 1H 16-5 80 OVER

ATS Dog vs Conf Opp 12-3 80 NEW ORLEANS

2H OU 1H Under 15-8 70 OVER

ATS Dog on Road 11-4-1 70 NEW ORLEANS
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 @ Dallas 
2 9/18 vs Detroit 
3 9/24 @ Philadelphia 
4 10/01 @ Tampa Bay 
5 10/08 vs LA Chargers 
6 10/15 @ Denver 
7 10/22 vs Seattle 
8                BYE WEEK
9 11/05 vs LA Rams 

10 11/12 @ San Francisco 
11 11/19 vs Kansas City 
12 11/23 @ Washington 
13 12/03 @ Oakland 
14 12/10 vs Dallas 
15 12/17 vs Philadelphia 
16 12/24 @ Arizona 
17 12/31 vs Washington 

Đội Giants sẽ một lần nữa đặt mục tiêu giành chức vô địch 
phân khu Đông nhánh NFC và đi sâu vào vòng loại trực tiếp 
trong năm 2017. Mùa giải năm ngoái, “G-Men” có được kết quả 
11-5 và vào được vào vòng loại trực tiếp ở vị trí đội nhì có kết 
quả tốt nhất (wild card). Họ bị đội Packers đánh bại trong trận 
vòng loại trực tiếp Wild Card với tỉ số 38-13, nhưng kết quả đó 
sẽ chỉ khiến cho người hâm mộ đội New York mong chờ thêm 
giải đấu năm nay.
Hàng phòng thủ của đội Giants đã thi đấu thành công trong 
năm ngoái. Họ được xếp vị trí thứ hai trong giải đấu NFL về số 
điểm để mất. Khi nhắc đến đội New York Giants, bạn sẽ nghĩ 
đến những cầu thủ như Eli Manning và Odell Beckham Jr., 
nhưng mùa giải năm ngoái hàng phòng thủ đã giúp đội duy trì 
được sự cạnh tranh.
Đội Giants đã bổ sung một tiền vệ nữa để cho Manning có thêm 
địa điểm chuyền bóng trong mùa giải năm nay, đó là Brandon 
Marshall, ngôi sao cũ của đội Jets. Marshall thế chỗ của cầu 
thủ đã ra đi Victor Cruz. Marshall là một trong những cầu thủ 
chơi giỏi nhất trong giải đấu vì thế sự có mặt của cầu thủ này 
và Beckham trên sân thi đấu sẽ là một sự kết hợp rất sôi động.
Với Eli thì tất cả đều phụ thuộc vào việc giữ bóng tốt của cầu 
thủ này.Trong những mùa giải mà Eli có số lần bị bắt bóng cao 
thì đội Giants để thua rất nhiều trận. Liệu cầu thủ này có thể xử 
lý bóng được tốt trong mùa giải 2017 này? Đây sẽ là chìa khóa 
thành công của đội.
Hàng phòng thủ sẽ lại thi đấu tốt với sự góp mặt của các cầu 
thủ mùa giải trước ở hầu hết các vị trí. Jason Pierre-Paul đã 
trở lại cùng với các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Janoris 
Jenkins và Dominique Rodgers-Cromartie. Năm ngoái đội 
Giants đã hai lần đánh bại được đội Cowboys. Cả hai lần này 
hàng phòng thủ đều thi đấu rất tốt trước một hàng công bùng 
nổ của đội Cowboys.
Nếu đội Giants có thể lặp lại được kỳ công này trong mùa giải 
năm nay, họ có thể sẽ vô địch được phân khu Đông. Phân khu 
này sẽ diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt với bốn đội đều cố gắng 
đánh bại đội khác, vì thế sự gay cấn sẽ rất lớn.
Ba trong bốn trận cuối cùng của đội Giants diễn ra trên sân nhà 
trước các đối thủ cùng phân khu, lịch thi đấu này sẽ giúp họ kết 
thúc mùa giải hoành tráng. Điều quan trọng là phải vượt qua 
được giai đoạn khó khăn đầu mùa giải. Nếu đội Giants bước 
vào bốn trận cuối với kết quả 7-5 hoặc tốt hơn, thì họ có thể 
đưa ra một cố gắng cuối cùng để vào được vòng loại trực tiếp.
Đội Giants có một cơ hội rất tốt để vô địch phân khu Đông 
nhánh NFC. Nếu họ có thể vào đến trận Super Bowl và gặp 
đội Patriots, thì đây không phải là một trận đấu hấp dẫn sao?

Division: NFC East
Coach: Ben McAdoo
First Year: 2016
Stadium: MetLife Stadium
Surface: Artificial

NEW YORK GIANTS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 19.0 27 18.9 4

Yards Per Point 17.5 27 18.1 3

Rushing Yds Per Game 87.2 29 87.8 2

Passing Yds Per Game 245.4 16 255.8 24

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 A Dallas 20 19 W 1 48 W U

09/18/2016 H New Orleans 16 13 W -3.5 54 L U

09/25/2016 H Washington 27 29 L -3.5 47 L O

10/03/2016 A Minnesota 10 24 L 3.5 42.5 L U

10/09/2016 A Green Bay 16 23 L 7 49.5 P U

10/16/2016 H Baltimore 27 23 W -3.5 42.5 W O

10/23/2016 N Los Angeles 17 10 W -3 45 W U

11/06/2016 H Philadelphia 28 23 W -3 43 W O

11/14/2016 H Cincinnati 21 20 W 0 49 W U

11/20/2016 H Chicago 22 16 W -7 41.5 L U

11/27/2016 A Cleveland 27 13 W -6.5 46.5 W U

12/04/2016 A Pittsburgh 14 24 L 6.5 49.5 L U

12/11/2016 H Dallas 10 7 W 3.5 47 W U

12/18/2016 H Detroit 17 6 W -4 42 W U

12/22/2016 A Philadelphia 19 24 L 1.5 42.5 L O

01/01/2017 A Washington 19 10 W 9.5 47.5 W U

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 8 - 4 6 - 5 - 1 3 - 9

2016 11 - 6 9 - 7 - 1 5 -12 5 - 3 3 - 4 - 1 2015 4 - 8 5 - 6 - 1 9 - 3
2015 6 -10 8 - 7 - 1 11 - 5 4 - 3 4 - 3 - 1 2014 4 - 8 5 - 7 7 - 5
2014 6 -10 7 - 9 10 - 6 4 - 4 3 - 5 DIVISION
2013 7 - 9 7 - 9 7 - 9 3 - 5 4 - 4 2016 4 - 2 4 - 2 3 - 3
2012 9 - 7 7 - 9 5 - 11 4 - 4 3 - 5 2015 2 - 4 3 - 3 4 - 2
2011 13 - 7 12 - 7 - 1 10 -10 4 - 4 - 1 7 - 3 2014 2 - 4 3 - 3 4 - 2

2016 Record: 11 - 6
2016 ATS Record: 9 - 7 - 1
2016 OU Record: 5 - 12

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 17.9 30 18.9 6

3rd Conv Pct 35% 25 34% 2

Pass Yrds / Attempt 6.5 22 6.6 10

Rush Yrds / Attempt 3.6 28 3.5 2

Turnovers / Game 1.71 25 1.5 16

Field Goals / Game 1.4 26 2.1 27

Punts / Game 5.9 30 5.6 3

Avg Mov 1.6 2016 Win Percentage 68.8%

Avg Spread -0.1 2016 Exp. Pythag Wins 8.8

Avg Total 46.1 Turnover Margin -2

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

OU on Road vs DALLAS since 07 8-2 80 OVER

OU as FAV vs WASHINGTON since 07 5-12 30 UNDER

2H OU as Fav 5-12 30 UNDER

1H ATS vs DALLAS since 07 13-7 60 NY GIANTS
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 @ Washington 
2 9/17 @ Kansas City 
3 9/24 vs NY Giants 
4 10/01 @ LA Chargers 
5 10/08 vs Arizona 
6 10/12 @ Carolina 
7 10/23 vs Washington 
8 10/29 vs San Francisco 
9 11/05 vs Denver 

10                BYE WEEK
11 11/19 @ Dallas 
12 11/26 vs Chicago 
13 12/03 @ Seattle 
14 12/10 @ LA Rams 
15 12/17 @ NY Giants 
16 12/25 vs Oakland 
17 12/31 vs Dallas 

Cổ động viên của đội Eagles có thể đã thất vọng với kết quả 
thấp kỷ lục 7-9 của đội trong năm 2016, nhưng những cổ động 
viên này nên háo hức khi nhìn vào tương lai của đội bóng. 
Đội bóng này dường như đã thành công khi tuyển chọn được 
Carson Wentz trong kỳ tuyển chọn năm ngoái. Wentz là cầu 
thủ được thi đấu trong ngày khai mạc, và đã có được một mùa 
giải ra mắt rất thành công.
Wentz có được 379 đường chuyền thành công trên tổng số 
607 lần chuyền bóng trong mùa giải ra mắt, với tỉ lệ chuyền 
bóng thành công là 62%. Cầu thủ này ném được 16 lần 
“touchdown” và có 14 lần bị bắt bóng, cũng không quá đỗi 
bình thường đối với một thủ quân tân binh. Cổ động viên của 
đội Eagles sẽ phải đếm từng ngày mong chờ đến giai đoạn 
trước mùa giải để biết Wentz thi đấu tốt hơn ở mức nào trong 
năm thứ hai ở đội bóng. Đây giống một cầu thủ đang trên 
đường trở thành ngôi sao trong làng bóng bầu dục.
Wentz có một vài cầu thủ hỗ trợ đắc lực ở hàng công trong 
mùa giải năm nay với sự góp mặt của Alshon Jeffery, Torrey 
Smith, Jordan Matthews và trung vệ Ryan Mathews và 
LaGarrette Blount. Đội Eagles có quá nhiều cầu thủ ở vị trí hộ 
công đến nỗi Brent Celek chỉ xếp thứ hai trong danh sách thi 
đấu đứng sau Zach Ertz. Họ cũng có Trey Burton là hộ công 
số ba. Các tiền đạo dự bị bao gồm Nelson Agholor và Dorial 
Green-Beckham. Donnel Pumphrey là một trong những trung 
vệ dự bị của đội.
Đó là danh sách thi đấu của các vị trí quan trọng mà sẽ hỗ trợ 
cho một thủ quân trẻ nhưng rất tài năng. Mùa giải năm nay 
Wentz có thể sẽ rất thành công.
Hàng phòng thủ cũng có vẻ khá mạnh với các cầu thủ như 
Chris Long, Patrick Robinson và Malcolm Jenkins. Những cầu 
thủ này cần phải thi đấu tốt hơn mùa giải năm ngoái khi mà họ 
là một trong những hàng phòng thủ được đánh giá thấp trong 
giải đấu. Sẽ có một phép thử thực sự với hàng phòng thủ này 
khi mà họ phải đối đầu với Dak Prescott và đội Cowboys hai 
lần trong năm nay.
Thế hệ cầu thủ tiếp theo của hai đội Cowboys và Eagles có 
thể sẽ là những đối thủ cạnh tranh khốc liệt với nhau trong 
phân khu Đông nhánh NFC với sự góp mặt của hai thủ quân 
trẻ. Khi hai đội này gặp nhau mùa giải năm nay, đây sẽ là 
những trận đấu rất đáng xem. 
Với Carson Wentz và hàng công, đội Eagles sẽ có thể lấn áp 
về điểm số với hầu hết các đối thủ theo lịch thi đấu. Chúng 
tôi dự đoán đội Eagles sẽ có những trận đấu quyết định vào 
tháng 12 và tháng 1.

Division: NFC East
Coach: Doug Pederson
First Year: 2016
Stadium: Lincoln Financial Field
Surface: Hybrid

PHILADELPHIA EAGLES

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 22.9 16 20.7 11
Yards Per Point 14.7 12 16.6 8

Rushing Yds Per Game 113.3 10 103.3 15

Passing Yds Per Game 224.1 24 239.5 14

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 H Cleveland 29 10 W -4 41.5 W U

09/19/2016 A Chicago 29 14 W 3 43 W P

09/25/2016 H Pittsburgh 34 3 W 4 46.5 W U

10/09/2016 A Detroit 23 24 L -3.5 46 L O

10/16/2016 A Washington 20 27 L -3 45 L O

10/23/2016 H Minnesota 21 10 W 2.5 38.5 W U

10/30/2016 A Dallas 23 29 L 5 43.5 L O

11/06/2016 A NY Giants 23 28 L 3 43 L O

11/13/2016 H Atlanta 24 15 W -2 48.5 W U

11/20/2016 A Seattle 15 26 L 6.5 43 L U

11/28/2016 H Green Bay 13 27 L -4 47 L U

12/04/2016 A Cincinnati 14 32 L 1 42 L O

12/11/2016 H Washington 22 27 L 2 48.5 L O

12/18/2016 A Baltimore 26 27 L 5 41 W O

12/22/2016 H NY Giants 24 19 W -1.5 42.5 W O

01/01/2017 H Dallas 27 13 W -6.5 44 W U

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 5 - 7 5 - 7 6 - 5 - 1

2016 7 - 9 8 - 8 8 - 7 - 1 6 - 2 2 - 6 2015 4 - 8 4 - 8 7 - 5
2015 7 - 9 7 - 9 8 - 8 3 - 5 4 - 4 2014 6 - 6 5 - 7 6 - 5 - 1
2014 10 - 6 9 - 7 10 - 5 - 1 5 - 3 4 - 4 DIVISION
2013 10 - 7 8 - 9 9 - 8 3 - 6 5 - 3 2016 2 - 4 2 - 4 5 - 1
2012 4 -12 4 -12 9 - 7 1 - 7 3 - 5 2015 3 - 3 3 - 3 3 - 3
2011 8 - 8 8 - 8 7 - 7 - 2 3 - 5 5 - 3 2014 4 - 2 3 - 3 3 - 2 - 1

2016 Record: 7 - 9
2016 ATS Record: 8 - 8
2016 OU Record: 8 - 7 - 1

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 20.8 13 18.8 5

3rd Conv Pct 38% 17 38% 15

Pass Yrds / Attempt 6 27 7.1 23

Rush Yrds / Attempt 4.1 18 4.1 16

Turnovers / Game 1.25 14 1.6 10

Field Goals / Game 2.2 3 1.8 19

Punts / Game 3.9 8 3.9 27

Avg Mov 2.3 2016 Win Percentage 43.8%

Avg Spread 0.5 2016 Exp. Pythag Wins 9.0

Avg Total 44.0 Turnover Margin 6

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

OU After SU Loss prev week 18-5-1 80 OVER

2H ATS 1H Under 14-7 70 PHILADELPHIA

2H OU Dog 4-11 30 UNDER

OU Second half of the season 18-8-1 70 OVER

ATS Dog vs Conf Opp 4-10 30 OPP



49Hướng dẫn cá cược Rồng Vàng

OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 vs Carolina 
2 9/17 @ Seattle 
3 9/21 vs LA Rams 
4 10/1 @ Arizona 
5 10/8 @ Indianapolis 
6 10/15 @ Washington 
7 10/22 vs Dallas 
8 10/29 @ Philadelphia 
9 11/05 vs Arizona 

10 11/12 vs NY Giants 
11                BYE WEEK
12 11/26 vs Seattle 
13 12/03 @ Chicago 
14 12/10 @ Houston 
15 12/17 vs Tennessee 
16 12/24 vs Jacksonville 
17 12/31 @ LA Rams 

Đội 49ers bước vào mùa giải năm 2017 với hy vọng bỏ lại được 
một mùa giải 2016 ồn ào phía sau. Họ kết thúc mùa giải với số 
điểm 2-14 và phải đối mặt với sự xuống dốc của cầu thủ Colin 
Kaepernick và chủ nghĩa tích cực chính trị của cầu thủ này, vốn 
đã gây nhiều sự chia rẽ trên khán đài và trên khắp cả nước khi 
nói rộng ra.
Kaepernick và một thủ quân khác của đội từ mùa giải trước, 
Blaine Gabbert, đã không còn trong đội hình thi đấu nữa. Sơ đồ 
chiến thuật hiện tại có Brian Hoyer là cầu thủ chơi chính với sự 
Matt Barkley là cầu thủ dự bị. Cả hai cầu thủ này đều không làm 
cho đội Seahawks hay Cardinals có đôi chút lo sợ nào.
Đội bóng Niners khởi đầu mùa giải năm nay với một Tổng 
giám đốc mới là John Lynch - huyền thoại của đội Tampa Bay 
Buccaneer trước đây và Huấn luyện viên trưởng mới Kyle 
Shanahan - từng là huấn luyện viên hàng công của đương kim 
vô địch nhánh NFC mùa giải trước Atlanta Falcons.
Lynch đã có được danh tiếng khi là một doanh nhân khôn ngoan 
sau ngày tuyển chọn khi đã lấy hết tất cả của đội Chicago Bears. 
Ông đã đổi lượt chọn chung thứ hai cho đội Bears để lấy lựa 
chọn chung thứ ba, cộng với ba lần chọn trong ngày tuyển chọn 
trong những kỳ tuyển chọn tiếp theo. Đội Niners sau đó đã tuyên 
bố rằng dù sao họ cũng không có ý định chọn Trubisky, vì thế 
mà họ đã chọn được cầu thủ mình muốn và có thêm ba lần chọn 
miễn phí nữa. Đội Bears có lẽ không thích thú gì khi nghe họ 
tuyên bố như vậy. Đội San Francisco mùa giải này chỉ cần cải 
thiện thêm một chút từ kết quả 2-14 là có thể làm hài lòng người 
hâm mộ. Điều đó thì cũng chẳng khó chút nào.
Đội 49ers đã có được một số vũ khí cho hàng công với Pierre 
Garcon và Carlos Hyde cùng với sự hỗ trợ của Bruce Ellington. 
Hàng công của đội có thể sẽ thi đấu tốt hơn ở mùa giải này.
Mùa giải trước hàng phòng ngự của họ bị xếp cuối cùng trong 
giải đấu NFL. Hàng phòng ngự chơi tệ nhất cả về số yard và số 
điểm để mất trong mỗi trận đấu, để cho đối thủ ghi trên 30 điểm 
với khoảng cách trung bình là 400 yard. Vì thế họ chẳng còn vị 
trí nào thấp hơn để tụt xuống nữa nên chắc chắn họ sẽ đi lên 
trong năm 2017.
Có một số trận mà đội 49ers có thể thắng được trong đó có hai 
lượt trận với đội Rams, Jaguars, Panthers và hai lượt trận với 
đội Cardinals, vốn là các đội đều có kỷ lục thua trận trong mùa 
giải trước. Nếu đội 49ers có thể có được ba hay bốn chiến thắng 
trong những trận đấu này, và có được một hoặc hai trận có kết 
quả bất ngờ, thì người hâm mộ sẽ khá hài lòng rồi. 
Chúng tôi cho rằng đội Niners sẽ kết thúc mùa giải tranh chấp vị 
trí thứ ba với đội Rams trong phân khu Tây, cách rất xa vị trí của 
đội được tham gia vào vòng loại trực tiếp. Nhưng đội bóng này 
có thể tái cấu trúc một cách nhanh chóng dưới sự dẫn dắt của 
Lynch và Shanahan.

Division: NFC West
Coach: Kyle Shanahan
First Year: 2017
Stadium: Levi’s Stadium
Surface: Hybrid

SAN FRANCISCO 49ERS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 19.3 26 30.0 32

Yards Per Point 16.0 20 13.5 27

Rushing Yds Per Game 126.2 4 165.8 32

Passing Yds Per Game 181.9 32 240.5 15

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/12/2016 H Los Angeles 28 0 W 2.5 44 W U

09/18/2016 A Carolina 27 46 L 11.5 44.5 L O

09/25/2016 A Seattle 18 37 L 10.5 42 L O

10/02/2016 H Dallas 17 24 L 1 44 L U

10/06/2016 H Arizona 21 33 L 3.5 42.5 L O

10/16/2016 A Buffalo 16 45 L 7.5 44 L O

10/23/2016 H Tampa Bay 17 34 L -1 45 L O

11/06/2016 H New Orleans 23 41 L 5 52.5 L O

11/13/2016 A Arizona 20 23 L 14 46.5 W U

11/20/2016 H New England 17 30 L 10.5 51.5 L U

11/27/2016 A Miami 24 31 L 7 44.5 P O

12/04/2016 A Chicago 6 26 L -1 44 L U

12/11/2016 H NY Jets 17 23 L -3 43 L U

12/18/2016 A Atlanta 13 41 L 14 51.5 L O

12/24/2016 A Los Angeles 22 21 W 6 40 W O

01/01/2017 H Seattle 23 25 L 11.5 45 W O

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 2 -10 4 - 8 8 - 4

2016 2 -14 4 - 11 - 1 10 - 6 2 - 6 2 - 5 - 1 2015 4 - 8 6 - 6 5 - 7
2015 5 - 11 7 - 9 7 - 9 5 - 3 2 - 6 2014 7 - 5 5 - 7 3 - 9
2014 8 - 8 6 -10 5 - 11 2 - 6 4 - 4 DIVISION
2013 14 - 5 12 - 6 - 1 8 - 11 4 - 4 7 - 2 - 1 2016 2 - 4 4 - 2 4 - 2
2012 13 - 5 - 1 11 - 8 12 - 6 - 1 5 - 5 6 - 3 2015 1 - 5 2 - 4 2 - 4
2011 14 - 4 13 - 4 - 1 8 -10 8 - 1 - 1 5 - 3 2014 2 - 4 1 - 5 1 - 5

2016 Record: 2 - 14
2016 ATS Record: 4 - 11 - 1
2016 OU Record: 10 - 6

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 17.9 29 22.4 29

3rd Conv Pct 34% 30 45% 30

Pass Yrds / Attempt 5.7 29 7.4 29

Rush Yrds / Attempt 4.5 7 4.6 31

Turnovers / Game 1.56 21 1.3 20

Field Goals / Game 1.1 30 1.8 23

Punts / Game 6.3 32 4.9 9

Avg Mov -10.7 2016 Win Percentage 12.5%

Avg Spread 6.2 2016 Exp. Pythag Wins 4.2

Avg Total 45.3 Turnover Margin -5

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

ATS as DOG vs SEATTLE since 07 2-8 20 OPP

2H OU 1H Under 4-14-1 20 UNDER

2H OU as Fav 2-9 20 UNDER

ATS Fav at Home 2-9 20 OPP

ATS After ATS Loss 8-20-1 30 OPP



Đội Seahawks tiếp tục thống trị phân khu này. Họ có được vị trí 
10-5-1 trong mùa giải trước và đây là kết quả cao kỷ lục trong 
phân khu Tây nhánh NFC. Chỉ có một khả năng nhỏ là họ sẽ 
không thể vô địch phân khu này trong năm 2017. Dấu hỏi lớn 
nhất của đội Seahawks là liệu họ có thể vô địch được nhánh 
NFC hay không?
Sau hai mùa giải liên tiếp vô địch Super Bowl, đội Seahawks 
đã có bước lùi trong hai mùa giải vừa qua, bị đánh bại trong 
vòng loại trực tiếp của phân khu. Có phải họ vẫn cảm thấy sự 
ảnh hưởng từ việc Marshawn Lynch không thi đấu trong trận 
Super Bowl với đội Patriots? Nhưng Lynch giờ không còn chơi 
cho đội Seahawks nữa, nên điều này đã có những tác động lên 
hai mùa giải vừa rồi.
Giờ đây số ngày của Richard Sherman thi đấu cho đội Seattle 
chỉ mang ý nghĩa về con số. Sherman và Seahawks gần đây 
không được hòa hợp cho lắm. Ngay tháng tư vừa rồi Sherman 
được cho là đã yêu cầu được trao đổi cho đội khác.
Đội Seattle vẫn chưa lấy lại được phong độ của những năm 
trước, nhưng họ vẫn có khả năng vào được đến trận Super 
Bowl. Mùa giải năm ngoái hàng phòng thủ của họ xếp ở vị trí 
thứ ba trong giải đấu NFL. Hàng công thì chỉ được xếp ở vị trí 
18. Nếu Russell Wilson và các cầu thủ khác có thể thi đấu tốt 
hơn và đưa hàng công vào được nhóm mười, thì đội Seattle sẽ 
là đội cạnh tranh đáng gờm cho chiếc cúp Super Bowl.
Việc bổ sung Eddie Lacy vào hàng công có thể sẽ mang lại hiệu 
quả. Lacy đã thi đấu rất tốt ở vị trí trung vệ cho đội Packers, 
vì thế cầu thủ này hiểu rõ cần làm gì để có được chiến thắng. 
Và nếu Luke Joeckel có thể làm sống lại sự nghiệp của mình, 
đây cũng sẽ là một sự hỗ trợ rất lớn. Joeckel được đội Jaguars 
đánh giá rất cao trong vòng tuyển chọn đầu tiên, nhưng chấn 
thương đã ảnh hưởng rất lớn đến cầu thủ này.
Đội Seattle với sự góp mặt của Wilson và Jimmy Graham có 
khả năng sẽ có được hàng công chơi tốt. Với hàng phòng thủ 
“Legion of Doom”, họ sẽ là đội bóng khó bị đánh bại.
Seattle kết thúc mùa giải với một trận đấu quan trọng trên sân 
nhà với đội Cardinals. Đội Cardinals là đội duy nhất trong phân 
khu Tây nhánh NFC mà có thể gây cho đội Seahawks được đôi 
chút khó khăn. Trận đấu kết thúc mùa giải thông thường có thể 
sẽ quyết định đến vị trí trong vòng loại trực tiếp cho cả hai đội. 
Nếu đội Seattle muốn có mặt trong trận Super Bowl thì chiến 
thắng trong trận đấu trên sân nhà trước đội New England sẽ là 
một khởi đầu tốt.  
Chúng tôi dự đoán đội Seahawks sẽ lại vô địch phân khu Tây 
nhánh NFC trong mùa giải năm nay. Họ có quá nhiều cầu thủ 
giỏi để cho các đội khác khó có thể cạnh tranh được. Điều khó 
đoán là họ có thể tiến sâu đến giai đoạn nào của mùa giải.

50 Hướng dẫn cá cược Rồng Vàng

OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 @ Green Bay 
2 9/17 vs San Francisco 
3 9/24 @ Tennessee 
4 10/01 vs Indianapolis 
5 10/08 @ LA Rams 
6                BYE WEEK 
7 10/22 @ NY Giants 
8 10/29 vs Houston 
9 11/05 vs Washington 

10 11/09 @ Arizona 
11 11/20 vs Atlanta 
12 11/26 @ San Francisco 
13 12/03 vs Philadelphia 
14 12/10 @ Jacksonville 
15 12/17 vs LA Rams 
16 12/24 @ Dallas 
17 12/31 vs Arizona 

Division: NFC West
Coach: Pete Carroll
First Year: 2010
Stadium: Century Link Field
Grass: Artificial

RESULT TYPE

SEATTLE SEAHAWKS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 22.2 17 18.6 2

Yards Per Point 16.0 21 17.2 6

Rushing Yds Per Game 103.8 21 90.8 6

Passing Yds Per Game 252.3 12 229.2 8

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 H Miami 12 10 W -10.5 44 L U

09/18/2016 A Los Angeles 3 9 L -5.5 38 L U

09/25/2016 H San Francisco 37 18 W -10.5 42 W O

10/02/2016 A NY Jets 27 17 W 0 40 W O

10/16/2016 H Atlanta 26 24 W -7 45.5 L O

10/23/2016 A Arizona 6 6 P 2 43 W U

10/30/2016 A New Orleans 20 25 L -1 50 L U

11/07/2016 H Buffalo 31 25 W -6 43.5 P O

11/13/2016 A New England 31 24 W 7.5 49.5 W O

11/20/2016 H Philadelphia 26 15 W -6.5 43 W U

11/27/2016 A Tampa Bay 5 14 L -5 46 L U

12/04/2016 H Carolina 40 7 W -9 44 W O

12/11/2016 A Green Bay 10 38 L -3 47 L O

12/15/2016 H Los Angeles 24 3 W -15.5 39.5 W U

12/24/2016 H Arizona 31 34 L -9 44 L O

01/01/2017 A San Francisco 25 23 W -11.5 45 L O

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 6 - 5 - 1 5 - 7 6 - 6

2016 11 - 6 - 1 8 - 9 - 1 10 - 8 5 - 3 - 1 3 - 6 2015 7 - 5 5 - 7 5 - 7
2015 11 - 7 8 - 9 - 1 8 -10 4 - 4 4 - 5 - 1 2014 10 - 2 9 - 3 5 - 7
2014 14 - 5 11 - 8 11 - 8 7 - 3 4 - 4 DIVISION
2013 16 - 3 13 - 6 7 -12 6 - 4 7 - 2 2016 3 - 2 - 1 3 - 3 3 - 3
2012 12 - 6 13 - 5 9 - 9 7 - 1 5 - 4 2015 3 - 3 3 - 3 3 - 3
2011 7 - 9 9 - 6 - 1 10 - 6 5 - 3 4 - 3 - 1 2014 5 - 1 5 - 1 2 - 4

2016 Record: 11 - 6 - 1
2016 ATS Record: 8 - 9 - 1
2016 OU Record: 10 - 8

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 19.7 22 19.3 10

3rd Conv Pct 39% 15 37% 10

Pass Yrds / Attempt 7.3 10 6.9 17

Rush Yrds / Attempt 4 23 3.3 1

Turnovers / Game 1.17 12 1.1 27

Field Goals / Game 2.1 5 1.3 4

Punts / Game 4.3 12 4.8 10

Avg Mov 3.9 2016 Win Percentage 67.7%

Avg Spread -5.7 2016 Exp. Pythag Wins 9.8

Avg Total 44.0 Turnover Margin 0

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

ATS at Home vs LA RAMS since 07 8-2 80 SEATTLE

ATS at Home vs SAN FRANCISCO 
since 07 8-2 80 SEATTLE

1H ATS on Road vs LA RAMS since 07 2-8 20 OPP

OU vs Non Conf 13-6 70 OVER



Đội Tampa Bay đến với mùa giải 2017 với sự lạc quan rất 
lớn. Mùa giải trước họ nằm trong cuộc đua vào vòng loại trực 
tiếp. Sự tiến bộ của Jameis Winston đã mang lại những tác 
dụng rất tích cực. Năm ngoái đội Tampa Bay vẫn còn nằm 
trong cuộc đua cho tới trận thua trong tuần thứ 15 trước đội 
New Orleans. Liệu họ có có thêm được một hoặc hai trận 
đấu tốt hơn trong mùa giải năm nay không?
Với sự có mặt của Winston và Mike Evans, đội Bucs sở hữu 
được một trong những sự kết hợp  nguy hiểm nhất khi thi 
đấu. Evans bắt được 96 đường chuyền, 12 lần “touchdown” 
trong mùa giải 2016. Winston thì ném được khoảng cách 
4090 yard và 28 lần “touchdown” với 18 lần bị đoạt bóng. 
Nếu cầu thủ này có thể giảm số lần bị đoạt bóng xuống một 
chút trong mùa giải 2017, thì đội Tampa Bay có thể vượt qua 
được cái dớp của mình.
Hàng phòng thủ của đội Bucs có thể thi đấu tốt trong 2017. 
Lavonta David và Vernon Hargreaves hai ngôi sao đang 
ngày càng tiến bộ. Hargreaves có thể là hậu vệ đánh chặn 
tốt nhất trong giải đấu NFL. Một hâu vệ đánh chặn gần giống 
như có thêm một hậu vệ, bởi vì những đội mà có một cầu thủ 
như vậy không phải phân hai cầu thủ để phòng thủ trước tiền 
đạo giỏi của đối phương.
Các đội bóng thay nhau vô địch phân khu Nam nhánh AFC. 
Đội Tampa Bay sẽ đến lượt vô địch của năm nay. Nếu họ 
làm được, thì họ sẽ rất thích một điều là hai đội vô địch phân 
khu Nam lần trước đều đã có mặt trong trận Super Bowl. Tất 
nhiên, hai đội này đã không vô địch được trong trận Super 
Bowl. Nhưng đội Bucs có thể phá được vận rủi này.
Đội Bucs xếp thứ 15 về hàng phòng thủ và thứ 18 về hàng 
tấn công trong giải đấu, họ vẫn có thể cải thiện được hơn. 
Danh sách thi đấu có Desean Jackson kết hợp với Evans ở 
vị trí tiền đạo. Tân binh O J Howard ở vị trí hộ công. Winston 
sẽ có nhiều vị trí để ném bóng trong mùa giải 2017. Điều này 
có thể sẽ giúp hàng công lọt vào nhóm mười tốt nhất của 
năm nay.
Đội Tampa Bay thi đấu trận mở màn với kình địch cùng tiểu 
bang, đội Miami, sau đó trở về sân nhà đón tiếp đội Bears. 
Tiếp theo đội sẽ làm khách trên sân của đội Vikings trước 
khi gặp đội Giants và Patriots trên sân nhà. Kết quả mở đầu 
3-2 sẽ là kết quả thuận lợi cho đội Bucs. Họ sẽ cần thi đấu 
tốt và cả sự may mắn trong giai đoạn còn lại của mùa giải để 
có được vị trí trong giải đấu hậu mùa giải.
Chúng tôi dự đoán đội Bucs sẽ cạnh tranh vị trí đội nhì có 
kết quả tốt nhất (wild card). Nếu mọi thứ suôn sẻ, họ thậm 
chí có thể vô địch phân khu Nam nhánh NFC trong mùa giải 
năm nay. 

51Hướng dẫn cá cược Rồng Vàng

OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 @ Miami 
2 9/17 vs Chicago 
3 9/24 @ Minnesota 
4 10/01 vs NY Giants 
5 10/05 vs New England 
6 10/15 @ Arizona 
7 10/22 @ Buffalo 
8 10/29 vs Carolina 
9 11/05 @ New Orleans 

10 11/12 vs NY Jets 
11                BYE WEEK
12 11/26 @ Atlanta 
13 12/03 @ Green Bay 
14 12/10 vs Detroit 
15 12/18 vs Atlanta 
16 12/24 @ Carolina 
17 12/31 vs New Orleans 

Division: NFC South
Coach: Dirk Koetter
First Year: 2016
Stadium: Raymond James Stadium
Surface: Grass

TAMPA BAY BUCCANEERS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 22.1 18 23.1 15

Yards Per Point 15.7 19 16.0 12

Rushing Yds Per Game 101.2 25 116.9 22

Passing Yds Per Game 245.2 17 251.0 22

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/11/2016 A Atlanta 31 24 W 2.5 47 W O

09/18/2016 A Arizona 7 40 L 7 49.5 L U

09/25/2016 H Los Angeles 32 37 L -3.5 40.5 L O

10/02/2016 H Denver 7 27 L 3 43 L U

10/10/2016 A Carolina 17 14 W 6 47 W U

10/23/2016 A San Francisco 34 17 W 1 45 W O

10/30/2016 H Oakland 24 30 L 0 48 L O

11/03/2016 H Atlanta 28 43 L 4.5 49.5 L O

11/13/2016 H Chicago 36 10 W 2.5 44.5 W O

11/20/2016 A Kansas City 19 17 W 7 45 W U

11/27/2016 H Seattle 14 5 W 5 46 W U

12/04/2016 A San Diego 28 21 W 3 49 W P

12/11/2016 H New Orleans 16 11 W -2 52 W U

12/18/2016 A Dallas 20 26 L 7 47.5 W U

12/24/2016 A New Orleans 24 31 L 3 53 L O

01/01/2017 H Carolina 17 16 W -3.5 45 L U

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 7 - 5 7 - 5 6 - 6

2016 9 - 7 9 - 7 7 - 8 - 1 3 - 5 6 - 2 2015 5 - 7 6 - 6 7 - 5
2015 6 -10 7 - 9 9 - 7 3 - 5 4 - 4 2014 1 - 11 4 - 8 3 - 9
2014 2 -14 7 - 9 5 - 11 2 - 6 5 - 3 DIVISION
2013 4 -12 6 -10 8 - 8 4 - 4 2 - 6 2016 4 - 2 3 - 3 3 - 3
2012 7 - 9 9 - 6 - 1 9 - 7 3 - 4 - 1 6 - 2 2015 3 - 3 3 - 3 2 - 4
2011 4 -12 4 -12 10 - 6 2 - 5 2 - 6 2014 0 - 6 3 - 3 2 - 4

2016 Record: 9 - 7
2016 ATS Record: 9 - 7
2016 OU Record: 7 - 8 - 1

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 21.3 10 20.4 17

3rd Conv Pct 43% 9 34% 3

Pass Yrds / Attempt 6.9 16 7.3 25

Rush Yrds / Attempt 3.6 30 4.4 23

Turnovers / Game 1.69 24 1.8 2

Field Goals / Game 1.4 24 1.7 14

Punts / Game 4.4 13 4.4 19

Avg Mov -0.9 2016 Win Percentage 56.3%

Avg Spread 2.7 2016 Exp. Pythag Wins 7.6

Avg Total 47.0 Turnover Margin 2

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

OU at Home vs NEW ORLEANS 
since 07 2-8 20 UNDER

ATS First 4 weeks of season 3-9 20 OPP

2H OU Lost 1H ATS 15-6-2 70 OVER

2H OU out scored Opp in 1H 17-8-2 70 OVER

ATS Dog on Road 15-9 60 TAMPA BAY



Đội Redskins bước vào mùa giải 2016 với suy nghĩ rằng họ là 
đội được đánh giá cao sẽ vô địch phân khu này. Nhưng điều 
này đã không xảy ra khi đội Dallas Cowboys vô địch phân khu 
Đông với hai tân binh giúp họ dẫn đầu. Vì thế đội Redskins lại 
bắt đầu đoàn kết lại và cố gắng đi đến giai đoạn sau mùa giải 
với tư cách là đội được đánh giá thấp.
Những vấn đề lớn nhất của đội Washington không phải là 
ở trên sân bóng. Những vấn đề đó nằm ở bộ phận quản lý. 
Ông chủ Dan Snyder là một người bốc đồng. Ông là phiên 
bản bóng bầu dục của George Steinbrenner, chỉ có điều là 
Steinbrenner hiểu rõ về tài năng. Còn Snyder chỉ biết đến sự 
hỗn loạn. Trong giai đoạn nghỉ của mùa giải, ông đã sa thải 
Tổng giám đốc của đội Skins, sau đó đưa thông tin ra là người 
này là kẻ say xỉn và đến nơi làm việc trong tình trạng say xỉn.
Bộ phận quản lý hỗn loạn gây thêm khó khăn cho huấn luyện 
viên. Họ đã từng gặp vấn đề về hợp đồng với Kirk Cousins 
và sẽ khó để có thể thu hút được những cầu thủ đang tự do 
gia nhập vào mớ hỗn độn này. Nhưng huấn luyện viên Jay 
Gruden là người có chiến thuật tấn công tốt và họ cũng sở 
hữu một số vũ khí hiệu quả trong đội. Vì thế đội Redskins có 
thể cạnh tranh được một vị trí trong vòng loại trực tiếp.
Một sự bổ sung quan trọng vào danh sách thi đấu mùa giải 
này đó là Terrelle Pryor, nguyên là thủ quân giờ chuyển sang 
vị trí tiền đạo. Cầu thủ này chuyển tới từ đội Browns, là đội mà 
Pryor là một trong những cầu thủ nổi bật hiếm hoi. Cả DeSean 
Jackson và Pierre Garcon đều đã ra đi, vì thế Pryor cần phải 
thi đấu xuất sắc cho đội Washington trong mùa giải này.
Cousins đã quay trở lại thi đấu ở vị trí thủ quân. Cầu thủ này 
ném được 4917 yard với 25 lần “touchdown” và 12 lần bị đoạt 
bóng. Đây là những con số ấn tượng nhưng vẫn chưa đủ để 
đưa đội đến được giai đoạn sau của mùa giải năm ngoái. Liệu 
Cousins có thể cải thiện thêm những con số này trong mùa 
giải năm nay? Điều này sẽ khó xảy ra khi mà hai mục tiêu 
chuyền bóng hàng đầu của đội đã không còn nữa.
Lối chơi chạy đuổi cũng cần phải được cải thiện hơn. Robert 
Kelley đứng đầu đội trong mùa giải năm ngoái với thành tích 
704 yard, Matt Jones chỉ chơi trong bảy trận đấu nhưng lại 
có được 490 yard. Nếu cầu thủ này có thể tránh được chấn 
thương thì sẽ là một vũ khí lợi hại trên hàng công.
Tất cả các đội bóng trong phân khu Đông nhánh NFC đều 
tự xem mình là đội có thể cạnh tranh chức vô địch. Đội 
Washington cũng vậy. Họ có được các cầu thủ tài năng để có 
thể đến được vòng loại trực tiếp nếu như giới quản lý không 
ngáng đường họ.
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OUTLOOK

2017 SCHEDULE
WK DATE FL TOT SCR ATS O/U

1 9/10 vs Philadelphia 
2 9/17 @ LA Rams 
3 9/24 vs Oakland 
4 10/02 @ Kansas City 
5                BYE WEEK
6 10/15 vs San Francisco 
7 10/23 @ Philadelphia 
8 10/29 vs Dallas 
9 11/05 @ Seattle 

10 11/12 vs Minnesota 
11 11/19 @ New Orleans 
12 11/23 vs NY Giants 
13 11/30 @ Dallas 
14 12/10 @ LA Chargers 
15 12/17 vs Arizona 
16 12/24 vs Denver 
17 12/31 @ NY Giants 

Division: NFC East
Coach: Jay Gruden
First Year: 2014
Stadium: FedEx Field
Surface: Grass

WASHINGTON REDSKINS

2016 TEAM STATS & NFL RANKS

CATEGORY OFF RANK DEF RANK

Points Scored 24.8 11 23.9 18

Yards Per Point 16.3 24 15.8 15

Rushing Yds Per Game 106.3 20 119.8 24

Passing Yds Per Game 297.4 3 258.0 25

DATE LOCATION OPP SCORE OPP 
SCORE SU LINE TOTAL ATS OU

09/12/2016 H Pittsburgh 16 38 L 2.5 49 L O

09/18/2016 H Dallas 23 27 L -3.5 47 L O

09/25/2016 A NY Giants 29 27 W 3.5 47 W O

10/02/2016 H Cleveland 31 20 W -7.5 48 W O

10/09/2016 A Baltimore 16 10 W 4 44.5 W U

10/16/2016 H Philadelphia 27 20 W 3 45 W O

10/23/2016 A Detroit 17 20 L -1 50 L U

10/30/2016 N Cincinnati 27 27 P 3 49 W O

11/13/2016 H Minnesota 26 20 W -2.5 42 W O

11/20/2016 H Green Bay 42 24 W -3 48.5 W O

11/24/2016 A Dallas 26 31 L 5 53 P O

12/04/2016 A Arizona 23 31 L 2.5 48.5 L O

12/11/2016 A Philadelphia 27 22 W -2 48.5 W O

12/19/2016 H Carolina 15 26 L -7 50.5 L U

12/24/2016 A Chicago 41 21 W -3 49.5 W O

01/01/2017 H NY Giants 10 19 L -9.5 47.5 L U

WAGERING AND GAME RESULTS

RESULT 
TYPE SU ATS OU Home 

ATS
Away 
ATS

CONFERENCE SU ATS OU
2016 6 - 6 6 - 5 - 1 9 - 3

2016 8 - 7 - 1 9 - 6 - 1 12 - 4 4 - 4 4 - 2 - 1 2015 8 - 4 8 - 4 7 - 5
2015 9 - 8 9 - 8 10 - 7 5 - 4 4 - 4 2014 2 -10 4 - 8 5 - 6 - 1
2014 4 -12 5 - 11 7 - 8 - 1 2 - 6 3 - 5 DIVISION
2013 3 -13 5 - 11 8 - 8 3 - 5 2 - 6 2016 3 - 3 3 - 2 - 1 5 - 1
2012 10 - 7 11 - 6 9 - 8 5 - 4 6 - 2 2015 4 - 2 4 - 2 3 - 3
2011 5 - 11 7 - 9 7 - 8 - 1 3 - 5 4 - 3 2014 2 - 4 3 - 3 3 - 2 - 1

2016 Record: 8 - 7 - 1
2016 ATS Record: 9 - 6 - 1
2016 OU Record: 12 - 4

TEAM STATISTICS 2016
SITUATION OFF RANK DEF RANK
First Downs per gm 21.6 8 23 32

3rd Conv Pct 44% 5 47% 32

Pass Yrds / Attempt 8 2 7.1 22

Rush Yrds / Attempt 4.3 10 4.6 28

Turnovers / Game 1.31 15 1.3 17

Field Goals / Game 2.1 4 1.5 10

Punts / Game 3.1 1 3.8 29

Avg Mov 0.8 2016 Win Percentage 54.8%

Avg Spread -1.0 2016 Exp. Pythag Wins 8.3

Avg Total 48.0 Turnover Margin 0

TOP HANDICAPPING TRENDS
Last 3 season unless noted otherwise

TYPE SITUATION RECORD PCT BET ON

ATS on Road vs DALLAS since 07 8-1-1 90 WASHINGTON

ATS on Road vs PHILADELPHIA 
since 07 8-2 80 WASHINGTON

1H ATS as Fav 3-12 20 OPP

OU Close games: spread -3 to +3 16-7 70 OVER

OU on Road 16-8 70 OVER



2017 dự đoán của NFLRồng 
Vàng

Hướng dẫn cá cược

afc nfc

AFC North  Pittsburgh Steelers

AFC south  Tennessee Titans

AFC east  New England Patriots

AFC west  Oakland Raiders

AFC wildcard Miami Dolphins

   
Kansas City Chiefs

nFC North  Green Bay Packers

nFC south  Atlanta Falcons

nFC east  Dallas Cowboys

nFC west  Seattle Seahawks

nFC wildcard New York Giants

   
Minnesota Vikings

afc   championship nfc   championship

New England Patriots 
vs Oakland Raiders

Dallas Cowboys 
vs Green Bay Packers

Super  Bowl  51  Champion
Dallas Cowboys

Super  Bowl  51

Dallas Cowboys   vs   New England Patriots
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Tóm tắt Kỳ Tuyển chọn NFL 2017

Những món hời
Lựa chọn số 19 O.J. Howard (Hộ công - Đại học Alabama)  
Lựa chọn số 19 - O.J. Howard (Hộ công - Đại học Alabama) 
Chúng ta cùng nói về sự có mặt đúng chỗ và đúng thời điểm. Đội 
Tampa Bay đã có được viên ngọc thô này khi vận động viên này rơi 
ngay vào tay mình. Một số chuyên gia về kỳ tuyển chọn đánh giá 
Howard nằm trong nhóm 5 cầu thủ tài năng. Anh là cầu thủ có khả 
năng cản phá. Tuy nhiên, cầu thủ này sẽ có giá trị nhất khi chơi ở 
mục tiêu cản lần ba (third-down) do Jameis Winston vẫn cần phải 
cải thiện để thi đấu tiến bộ hơn. O.J. sẽ là sự thay thế hoàn hảo để 
giải quyết vấn đề này và sự tấn công bóng bổng của đội Tampa Bay 
sẽ có một điểm đến hiệu quả ở giữa sân. 

Lựa chọn số 17 Jonathan Allen (Tiền vệ - Đại học Alabama)
Đây lại là một vận động viên bốc đồng nữa đến từ lò đào tạo NFL 
của Nick Saban, và là cầu thủ có kỹ thuật tuyệt vời. Allen đã gặp 
phải một số vấn đề về chấn thương, khiến cho anh bị rớt lại phía sau 
trong kỳ tuyển chọn. Tuy nhiên, Allen lại vừa có khả năng tranh chấp 
bóng trên không và dưới sân, nghĩa là cầu thủ này có tiềm năng chơi 
trong trận Pro Bowl mà hiếm khi bị đánh chặn.
Một số chuyên gia gọi cầu thù này là “tweener” (người biến hình). 
Tuy nhiên, khả năng linh hoạt có thể chơi phía trong hay phía ngoài 
là rất có giá trị trên danh sách 53 cầu thủ thi đấu. Dẫu sao, Allen vẫn 
phù hợp nhất ở vị trí cầu thủ phòng ngự cuối cho lần xuống bóng 1 
và lần xuống bóng 2 nhờ khả năng trượt vào phía trong thực hiện 
cản truyền bóng.

Những lựa chọn giá trị nhất
Lựa chọn số 41  Dalvin Cook (Trung phong - Đại học 
Công lập Florida)
Tất cả mọi người sẽ rất ngạc nhiên nếu Cook được chọn trong 
khoảng giữa đến cuối của vòng tuyển chọn đầu tiên. Không trung vệ 
nào có thể giỏi hơn về khả năng khiến cho cầu thủ húc bị trượt mục 
tiêu. Và đó chính là lý do tại sao Dalvin Cook không nằm trong danh 
sách “món hời”
Điểm mạnh của Cook không dễ dàng nhận thấy và điểm yếu thì sẽ 
được bộc lộ trên danh sách thi đấu của đội Vikings. Không giống như 
Leonard Fournette, không thể mong chờ Cook kéo được cả hàng dài 
cầu thủ chống đỡ và có được những lần mang bóng dài được 3 yard 
từ những lần mang bóng rõ ràng chỉ 1 yard. Cook giỏi nhất là khiến 
cho cầu thủ húc bị trượt mục tiêu khi ở khoảng sân trống. Cầu thủ 
này là cơn ác mộng cho các cầu thủ phối hợp phòng ngự khi đối đầu 
1-1. Nhưng Cook sẽ khó có được cơ hội này ở đội bóng Minnesota 
Vikings, vốn là đội có hàng hậu vệ chơi tệ nhất trong giải đấu NFL. 
Ngoài ra, Cook cũng không phải là cầu thủ chặn truyền bóng giỏi, 
điều này sẽ bị bóc trần phía sau hàng phòng ngự của Vikings.

Với những điều nói ở trên, Cook có thể là cầu thủ xuất sắc trong giải 
đấu này nếu có các cầu thủ chặn bóng kha khá ở phía trước.

Lựa chọn số 35 Malik McDowell (Tiền vệ húc phòng 
thủ - Đại học Công lập Michigan)
Đội Seahawks đưa về được McDowell trong vòng tuyển chọn thứ 
hai cho dù cầu thủ này rõ ràng là cầu thủ tài năng của vòng chọn 
đầu. Người giàu đã giàu lại giàu thêm và đó là lý do McDowell không 
nằm trong danh sách “món hời”. Hàng 7 cầu thủ phía trước của đội 
Seahawks đã đủ và đội bóng nay đã được đáp ứng nhu cầu mà mùa 
giải trước họ còn thiếu.
Kỹ thuật chính là điểm yếu duy nhất của McDowell, nhưng kỹ thuật 
thì có thể và sẽ học được. McDowell cũng sẽ không phải đối mặt với 
kiểu chơi chặn nước đôi (double team) như ở đại học. Người ta có 
thể đánh giá rằng hàng phòng ngự đáng sợ nhất của NFL giờ đây 
còn kinh khủng hơn khi có sự góp mặt của McDowell.

Lựa chọn số 142 Carlos Watkins (Tiền vệ húc phòng 
thủ - Đại học Clemson)
Watkins là cầu thủ công tuyến linh hoạt vốn có thể chơi cả phía trong 
và phía ngoài. Cầu thủ này phù hợp nhất với vị trí tiền vệ húc trong 
đội hình phòng thủ 4-3 hoặc tiền vệ ngoài trong đội hình phòng thủ 
3-4. Watkins chơi ở vị trí trung phong truyền bóng tốt hơn là vị trí 
tiền vệ chạy. Mùa giải trước Watkins là tiền vệ gây sao nhãng hiệu 
quả và rất hữu hiệu hoàn toàn nổi bật giữa hàng bảy cầu thủ phía 
trước của đội Clemson. Watkins sẽ góp mặt vào danh sách những 
trung phong truyền bóng đã rất ấn tượng của đội Texans, gồm có cả 
Whitney Mercilus, Jadaveon Clowney, và J.J. Watt. 

Lựa chọn số 145 Jake Butt (Hộ công - Đại học Michigan)
Trước khi bị rách dây chằng chéo trước trong trận Orange Bowl, 
Jake Butt đã được dự báo sẽ thuộc nhóm 5 hộ công xuất sắc. Butt 
là cầu thủ đánh chặn có khả năng bắt bóng tốt và phạm vi bắt bóng 
rộng. Cầu thủ này lẽ ra đã được chọn sớm hơn rất nhiều nếu không 
bị chấn thương. Tuy nhiên, chẳng có lý do gì để không tin Butt sẽ hồi 
phục lại 100% sức mạnh. Ngoài ra cần kể đến Butt chưa từng được 
xem là một ngôi sao bầu dục. Anh đánh bại các hậu vệ bằng kỹ thuật 
tốt. Điều này đã giúp cho anh giành được Giải thưởng Mackey vào 
năm ngoái. Nắm giữ trong tay được một cầu thủ hiệu quả như vậy ở 
vòng tuyển chọn thứ tư thì đúng là một sự lựa chọn rất giá trị.

Kim cương thô
Lựa chọn số 198 D.J. Jones (Tiền vệ húc phòng thủ - Đại 
học Ole Miss)
D.J. Jones thiếu kích thước bề ngoài để có được sự chú ý, đặc biệt 
là chiều cao (cầu thủ này cao 1,85m). Lối chơi bóng cũng không nổi 
bật. Tuy nhiên, Jones có thể gây cản trở tốt ở phần giữa sân trong 
tình huống chạy bóng và chỉ huy kiểu chặn nước đôi.

Lựa chọn của chúng tôi về những cầu thủ giỏi nhất, tệ nhất, và khó đoán  
nhất trong Kỳ Tuyển chọn NFL năm nay.
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Lựa chọn số 211  Conor McDermott (Tiền vệ húc tấn 
công - Trường UCLA)
Đây là việc mà đội Patriots thường làm tốt nhất. Đó là họ tìm được 
những cầu thủ mà phù hợp với hệ thống của mình để thương lượng 
để có được mức giá sàn. Mặc dù chỉ được chọn trong vòng tuyển 
chọn thứ 6, McDermott sẽ nhiều khả năng là cầu thủ chơi nổi bật 
trong giải đấu này. Cầu thủ này cao 2,03m và từng là vận động viên 
bóng rổ và rất giỏi chặn truyền bóng. McDermott cần phải luyện tập 
thêm về sức mạnh và chặn trong khi chạy, nhưng điều này sẽ cần 
thời gian để cải thiện. McDermott bắt đầu chơi bóng ở vị trí tiền vệ 
húc cánh trái cho đội Bruins trong 2,5 năm.

Lựa chọn số 242  Elijah Hood (Trung phong - Đại học 
North Carolina)
Đội Raiders có nhiều trung vệ trong danh sách cầu thủ của mình, 
nhưng Hood không phải dạng vừa. Cao 1,8m và nặng 104,8kg, Hood 
có thể phá vỡ hàng tiền vệ húc và tạo ra được những biến động ở 
phía ngoài. Những con số thống kê về thành tích chạy đã giảm dần 
sau một năm thi đấu rất thành công trong năm đại học thứ hai với 
con số quãng đường chạy 1463 yard (1337m) trên sân. Tuy nhiên, 
đó là nhờ nhiều vào kỹ năng truyền bóng tuyệt vời của Mitch Tru-
bisky. Hood là trung vệ có sức mạnh và khả năng bắt bóng tốt.

Lựa chọn số 247 Malachi Dupre (Tiền đạo - Trường 
LSU)
Tất cả các trường học trên cả nước đều đã từng tuyển dụng Dupre 
từ trung học. Tuy nhiên, sự tuyển dụng này lại không mang lại nhiều 
hiệu quả tại trường LSU. Dẫu sao, lỗi cũng không hoàn toàn do 
Dupre. LSU không có lối chơi tấn công truyền bóng bổng thực sự 
thuyết phục trong nhiều năm. Dupre có lợi thế rất lớn về chiều cao 
cùng với thân hình to lớn và khả năng nhảy cao. Cầu thủ này còn 
hơi non yếu khi thi đấu hai bên rìa sân, nhưng huấn luyện viên của 
Packers và Aaron Rodgers sẽ giải quyết được vấn đề này.

Lựa chọn số 253 Chad Kelly (Thủ quân - Đại học Ole 
Miss)
Chad Kelly được đội Broncos tuyển chọn vào quyền chọn cuối cùng, 
hay còn được gọi là “Mr. Irrelevant.” Cầu thủ này có nhiều vấn đề về 
sự trưởng thành mà ai cũng biết mà sẽ cần được giải quyết. Thật 
không may cho Kelly, những vấn đề đó sẽ không gây nhiều rắc rối 
nếu cầu thủ này chơi ở vị trí khác không phải là vị trí thủ quân. Tuy 
nhiên, không ai có thể chối cãi rằng Chad Kelly là cầu thủ tài năng 
của NFL. Anh có thể thực hiện mọi cú ném bóng và khi chạy trên sân 
thì đối thủ không thể đoán trước được. Hơn nữa, vấn đề thủ quân 
của đội Denver Broncos cũng đang cần có thêm sự cạnh tranh.

Ngoài tầm với
Lựa chọn số 25 Jabrill Peppers (Trung vệ - Đại học Michigan)
Đội Browns chắc chắc đã thành công với quyền chọn của mình. 
Peppers chắc chắn sẽ vẫn còn cho lần chọn tiếp theo trong kỳ tuyển 
chọn. Đội Browns đã không được chọn trong vòng đầu nên không 
thể bỏ phí một cầu thủ được dự báo không phải dạng cầu thủ xuống 
bóng lần 3 (three-down player). Tài năng của Peppers sẽ được tận 
dụng hiệu quả nhất ở vị trí trung-hậu vệ. Phải công nhận rằng Pep-
pers là một vận động viên rất tài năng. Cầu thủ này có thể phá vỡ 
những tình huống tấn công chạy bóng và hủy diệt nhiều tiền vệ húc. 
Tuy nhiên, cầu thủ này lại không giỏi hoạt động diện rộng. 

Sự khó hiểu 

Lựa chọn số 10  Patrick Mahomes (Thủ quân - Đại 
học Texas Tech)

Luôn luôn có phí trả thêm cho các thủ quân và, trường hợp xấu, 
Mahomes lại nằm trong lần chọn của vòng hai. Cầu thủ này có đầy 
đủ tố chất cần thiết, như sự tự tin, vóc dáng, khả năng của vận động 
viên, và sải tay lớn. Tuy nhiên, Mahomes giống như một cầu thủ có 
triển vọng có khả năng cao sẽ thi đấu bùng nổ hoặc cũng có thể gây 
đổ vỡ. Và vấn đề nằm ở chỗ cầu thủ này được tuyển chọn vào vị trí 
không phù hợp với những kỹ năng của mình. Đội Kansas City đang 
cố nhét một cái chốt hình vuông vào một cái lỗ tròn.

Kinh nghiệm trong hàng công chơi bóng bổng, truyền bóng tùy 
thích ở đội Texas Tech của Mahomes dường như không phù hợp 
với hàng công có hệ thống mang tính cách Bờ Tây của Andy Reid. 
Mahomes có cánh tay khỏe như súng thần công, nhưng Reid khó có 
thể thay đổi phong cách huấn luyện của mình chỉ để phù hợp với tài 
năng trẻ này.

Không đổi quyền chọn tốt nhất
Đội 49ers Không đổi quyền chọn thứ hai để 
lấy Kirk Cousins. 

Tất cả những nhà quản lý không thích hành động của đội 49ers đã 
chỉ thích tranh luận về cầu thủ được đồn thổi lý thú này. Rõ ràng, tình 
trạng của thủ quân này ở San Francisco không được tốt cho lắm. 
Tuy nhiên, đội 49ers đã không hề phát hoảng. Trên thực tế, năm tới 
họ có thể ký hợp đồng với Kirk Cousins khi đó đã là cầu thủ tự do.

Đội 49ers đã đổi quyền chọn cho đội Bears và chuyển quyền chọn 
xuống thứ ba. Solomon Thomas là lựa chọn tuyệt vời ở quyền chọn 
thứ 3. Cầu thủ này hoàn toàn phù hợp với hệ thống của 49ers và 
có vẻ giống một cầu thủ Pro Bowler trong tương lai. Đội 49ers cũng 
nhận được quyền chọn thứ 3 và thứ 4 trong kỳ tuyển chọn này từ đội 
Bears. Điều này cộng thêm một quyền chọn thứ 3 nữa vào năm tới.

Đội 49ers rõ ràng vẫn còn nhớ lịch sử gần đây. Kirk Cousins được 
tuyển chọn vào vòng thứ 4 sau khi đội Redskins đã thực hiện đổi 
quyền chọn tệ nhất trong lịch sử NFL. Đội Redskins đã chuyển lên 
quyền chọn thứ hai để tuyển chọn Robert Griffin III. Để tuyển chọn 
được Robert Griffin III, đội Redskins đã từ bỏ quyền chọn vòng 2 và 
hai quyền chọn vòng đầu tiên trong tương lai.
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Đánh giá đội Arizona  
Cardinals: điểm 4 sao+

Haasan Reddick (lựa chọn số 13) là hộ vệ 
đến từ Đại học Temple vốn là cầu thủ bổ 
sung tuyệt vời cho một hàng phòng thủ vốn 
đã mạnh. Cầu thủ này là cầu thủ lủi bóng có 
tốc độ và có sức mạnh để bảo vệ phần sân 
bị tấn công. Một cầu thủ linh hoạt nữa là S 
Budda Baker (lựa chọn số 36), sẽ mang lại 
sự tàn phá trong hiệp hai. 
 

Đánh giá đội Atlanta  
Falcons: điểm 4 sao

Chuyên gia về truyền bóng lủi, Takkarist 
McKinley, đến từ trường UCLA sẽ là sự bổ 
sung hoàn hảo cho Vic Beasley. Cầu thủ 
này có tốc độ nhanh và chơi rất nỗ lực. Việc 
chọn Sean Harlow (tiền vệ tấn công từ Đại 
học Công lập Oregon) ở lựa chọn thứ 136 
là một lựa chọn bất ngờ. Harlow có thể sẽ là 
cầu thủ được ra sân trong mùa giải này.

Đánh giá đội Baltimore  
Ravens: điểm 4 sao+

Năm nào cũng vậy, đội Ravens luôn tỏa 
sáng trong các kỳ tuyển chọn. Di sản của 
trường Alabama hậu vệ Marlon Humphrey 
phù hợp với mẫu phòng ngự của đội Ra-
vens. Đội Ravens cũng đã đưa về nhiều cầu 
thủ có thể đóng góp lớn cho đội bóng trong 
tương lai, bao gồm một thành viên cũ nữa 
của đội bóng trường Alabama, Tim Williams. 
Lựa chọn trong vòng 4 là cầu thủ chạy đánh 
chặn mạnh mẽ từ Đại học Công lập San 
Diego, Nico Siragusa - đây có thể là cầu thủ 
sẽ được ra sân trong mùa giải năm nay.

Đánh giá đội Buffalo Bills:  
điểm 5 sao-

Đội Bills dường như đã bổ sung được ba cầu 
thủ sẽ ra sân ngay trong năm nay với ba lượt 
chọn đầu tiên: hậu vệ Tre’Davious White (lựa 
chọn thứ 27 - trường LSU), tiền đạo Zay Jones 
(lựa chọn thứ 37 từ Đại học East Carolina), 
và hộ vệ tấn công linh hoạt Dion Dawkins (lựa 
chọn thứ 63 từ Đại học Temple). Nathan Pe-
terman (thủ quân Đại học Pittsburgh) có thể sẽ 
giành được vị trí dự bị và dần dần có thể cạnh 
tranh suất chơi chính.

Đánh giá đội Carolina  
Panthers: điểm 4 sao

Christian McCaffrey (lựa chọn thứ 8) rất có 
lợi thế khi tranh chấp trên không. Cầu thủ này 
không chỉ chơi ở vị trí trung phong, anh còn 
có thể tản rộng ra cánh để làm cầu thủ chộp 
bóng và là cầu thủ chạy nhận bóng nguy 
hiểm. Vấn đề ở chỗ liệu đội Panthers có tận 
dụng được tối đa sự linh hoạt của cầu thủ này 
hay không. Việc tuyển chọn được hậu vệ chơi 
rắn Corn Elder từ Đại học Miami trong vòng 
chọn thứ 5 cũng là một sự lựa chọn giá trị.
  
Đánh giá đội Chicago Bears: 

điểm 3 sao
TĐể tăng lên một lượt lựa chọn, đội Bears 
đã đổi hai lượt chọn ở vòng 3 và một lượt 
chọn ở vòng 4. Rõ ràng là có phí trả thêm 
khi chọn thủ quân, nhưng việc tuyển chọn 
Mitch Tribusky ở lượt chọn sớm này dường 
như việc làm vượt quá tầm tay. Tribusky 
đang rơi vào một tình huống khó khăn khi 
không có nhiều tài năng mới gia nhập đội. 
Kỳ tuyển chọn này đè nặng lên vai của một 
mình Tribusky.

Đánh giá đội Cincinnati  
Bengals: điểm 5 sao

Người ta cho rằng tất cả các đội bóng 
đều thu nhận được về những cầu thủ tài 
năng qua kỳ tuyển chọn này. Tuy nhiên, 
việc tuyển chọn tiền đạo tốc độ John Ross 
(lựa chọn thứ 8) dường như là một việc 
hơi quá tay. Có thể thành tích chạy 40 
yard trong 4,22 giây đã làm tăng giá trị 
giả cho cầu thủ này. Không ai có thể nghi 
ngờ tài năng của Joe Mixon (lựa chọn thứ 
48); Joe đã từng làm cho các đội khác 
phải kính sợ. Đội Bengals cũng đã tuyển 
được hai cầu thủ tài năng khác là tiền vệ 
Carl Lawson (lựa chọn thứ 118) và tiền 
đạo Josh Malone (lựa chọn thứ 128) vốn 
là những cầu thủ chưa phát huy được hết 
tiềm năng của mình.

Đánh giá đội Cleveland 
Browns: điểm 5 sao

Dù tin hay không thì đội Browns đã có được 
một trong những kỳ tuyển chọn hiệu quả 

nhất và đã không tiếp cận một thủ quân 
nào trong vòng chọn đầu tiên. Myles Garrett 
là lựa chọn chưa suy nghĩ kỹ. Tuy nhiên, 
đội Browns đã có tiếp cận Peppers (xem ở 
trên). Đội đã chọn cầu thủ có tiềm năng là 
thủ quân trong vòng chọn thứ 2, thủ quân 
DeShone Kizer từ Đại học Notre Dame. Trên 
thực tế, kỳ tuyển chọn này có các cầu thủ 
rất giá trị với đội Browns, chẳng hạn như 
hộ vệ tấn công Larry Ogunjabi và Roderick 
Johnson chọn trong vòng thứ 3 và thứ 5. Cả 
hai cầu thủ này đều có lợi thế khi chơi không 
chiến và có vẻ như sẽ là cầu thủ giao bóng 
tiềm năng. Và việc tuyển chọn cựu cầu thủ 
đội Gator là tiền vệ húc phòng thủ Caleb 
Brantley trong vòng thứ 6 - đây có thể là một 
món hời trong kỳ tuyển chọn này.

Đánh giá đội Dallas Cow-
boys: điểm 5 sao-

Đội America cần có được sự hỗ trợ truyền 
lủi bóng và lựa chọn đầu tiên của đội, tiền vệ 
Taco Charlton (lựa chọn thứ 28 từ Đại học 
Michigan) phù hợp với mục tiêu này. Cầu 
thủ này có chiều cao tốt, có tố chất vận động 
viên, và chơi bóng với sự xông xáo. Trên 
thực tế, đội Cowboys đã làm rất tốt trong 
việc đáp ứng những nhu cầu của đội qua 
kỳ tuyển chọn này với các hậu vệ Chidobe 
Awuzie (lựa chọn thứ 60) và Jourdan Lewis 
(lựa chọn thứ 92). Hơn nữa, cầu thủ chụp 
bóng ranh mãnh đến từ Đại học North Car-
olina, Ryan Switzer (lựa chọn thứ 133) có 
khả năng chụp bóng tốt và lợi thế khi không 
chiến.

Đánh giá đội Denver Bron-
cos: điểm 5 sao

Lựa chọn vòng đầu tiên, Garrett Bolles là 
một cầu thủ húc cánh trái rất tài năng đến từ 
Đại học Utah. Cậu thủ này là tân binh những 
đã 25 tuổi do gặp phải nhiều vấn đề ngoài 
sân cỏ. Nếu Bolles có thể thi đấu tốt, cầu thủ 
này có dáng dấp của một cầu thủ Pro Bowler 
trong tương lai. Đội Broncos chọn DeMarcus 
Walker trong vòng chọn thứ hai và là cầu 
thủ không to lớn lắm. Ngược lại, cựu tiền vệ 
đến từ Đại học Công lập Floria này thi đấu 
dựa trên kỹ thuật tốt và khả năng xô đẩy để 
có được 27,5 lần xô ngã trong hai mùa giải 
cuối. Việc có được tiền đạo Carlos Hender-
son trong vòng chọn thứ ba bổ sung thêm 

Đánh giá về Kỳ tuyển chọn
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cho một kỳ tuyển chọn thành công mà bao 
gồm cả Jake Butt và Chad Kelly.

Đánh giá đội Detroit Lions: 
điểm 4 sao-

Hộ vệ đến từ Đại học Florida Jarrad Davis 
(lựa chọn thứ 21) dường như là cầu thủ tiềm 
năng không thể bỏ qua. Đội Lions đã bổ 
sung thêm được một hộ vệ xuất sắc nữa là 
Jalen Reeves-Maybin (lựa chọn thứ 124 từ 
Đại học Tennessee). Tuy nhiên lựa chọn thứ 
hai của đội hậu vệ Teez Tabor (lựa chọn thứ 
53 từ Đại học Florida) đã không giúp được gì 
cho bản thân cầu thủ này khi chạy 40 yard, 
và đội Lions lẽ ra đã có thể tuyển chọn Teez 
ở những lượt sau đó.

Đánh giá đội Green Bay 
Packers: điểm 5 sao-

Hậu vệ Kevin King (lựa chọn thứ 33) từ Đại 
học Washington có lợi thế lớn khi không 
chiến. Các đội bóng khác sẽ phải dè chừng 
với lựa chọn vòng thứ ba của đội Packers, 
cầu thủ Montravius Adams. Đây là tiền vệ 
húc phòng thủ linh hoạt và sẽ tạo ra được 
ảnh hưởng ngay lập tức lên cả phòng ngự 
truyền bóng và chạy bóng. Như đã nói ở 
trên, mô hình tổ chức của đội Packers là mô 
hình hoàn hảo để phát huy được tài năng 
của lựa chọn cuối cùng của đội, tiền đạo 
Malachi Dupre (lựa chọn thứ 247 từ trường 
LSU).

Đánh giá đội Houston  
Texans: điểm 4 sao

Đội Houston đổi lượt chọn vòng đầu tiên 
của năm sau để chuyển lên lượt chọn thứ 
12 từ lượt chọn thứ 25. Về cơ bản các đội 
bóng sẽ tiếp cận một thủ quân trước khi đội 
bóng đó cần nhiều cầu thủ khác. Tuy nhiên, 
đội Texans chỉ còn thiếu một thủ quân chất 
lượng để cạnh tranh thi đấu vòng trong giải 
Super Bowl, và Deshaun Watson từ Đại học 
Clemson có thể chính là miếng ghép còn 
thiếu. Ngoài ra, việc chọn tiền vệ húc phòng 
thủ Carlos Watkins ở lựa chọn thứ 142 là 
một quyết định may mắn.

Đánh giá đội Indianapolis 
Colts: điểm 5 sao

Đây là kỳ tuyển chọn thành công từ đầu cho 
đến cuối. Tất cả những cầu thủ này đều có 
được cơ hội tốt để có mặt trong đội hình thi 
đấu. Đội Colts đưa về được một ngôi sao 

từ Đại học Công lập Ohio trung vệ Malik 
Hooker (lựa chọn thứ 15). Cầu thủ này là 
một phần trong nhóm phòng thủ chất lượng 
của đội Colts -- hậu vệ Quincy Wilson, tiền 
vệ Tarell Basham, và hộ vệ Anthony Walker 
Jr. Ngoài ra, việc tuyển chọn  trung phong 
Marlon Mack từ Đại học South Florida cũng 
là sự lựa chọn giá trị. 

Đánh giá đội Jacksonville 
Jaguars: điểm 4 sao

Cách giải quyết tốt nhất cho một thủ quân đang 
gặp khó khăn là gì? Một trận đấu có sự hỗ trợ 
chạy đầy sức mạnh và vững chắc. Trung phong 
Leonard Fournette và tiền vệ húc tấn công 
mạnh mẽ Cam Robinson (lựa chọn thứ 34) 
chính là những gì mà đội Jacksonville cần. Đội 
Jags lẽ ra đã tìm được một hậu vệ chất lượng 
trong vòng chọn thứ bảy, cầu thủ Jalen Myrick 
từ Đại học Minnesota.

Đánh giá đội Kansas City 
Chiefs: điểm 3 sao

Cả kỳ tuyển chọn này sẽ xoay quanh Patrick 
Mahomes. Lựa chọn này có vẻ như không 
phù hợp (xem ở trên), nhưng đây là cầu thủ 
trẻ có tài năng. Cho tới khi cầu thủ này thể 
hiện được sự thành công trên sân cỏ, kỳ 
tuyển chọn này sẽ cần được xem là một thất 
bại cho đội Chiefs. Lựa chọn trong vòng thứ 
hai, tiền vệ Tanoh Kpassagnon (lựa chọn thứ 
59 từ Đại học Villanova), lẽ ra nên để chọn 
trong vòng thứ ba. 

Đánh giá đội Los Angeles 
Chargers: điểm 4 sao-

Cái tên này vẫn còn xa lạ, phải không nào? 
Đội Chargers đã chọn được một cầu thủ làm 
bóng giỏi trong vòng đầu tiên khi chọn tiền 
đạo Mike Williams (lựa chọn thứ 7). Khi hàng 
tấn công của đội Clemson chơi chệch choạc, 
có vẻ như kế hoạch đã thay đổi sang chiến 
thuật cứ ném bóng đến bất kỳ chỗ nào gần với 
Mike Williams. Phạm vi bắt bóng của cầu thủ 
này là rất ấn tượng. Đội Chargers cũng mang 
về được hai cầu thủ công tuyến chất lượng 
là Forrest Lamp (lựa chọn thứ 38 từ Đại học 
Western Kentucky) và Dan Feeney (lựa chọn 
71 từ Đại học Indiana), nhưng đội bóng này lại 
cần sự trợ giúp cho hàng phòng ngự.

Đánh giá đội Los Angeles 
Rams: 3 sao trừ

Đội Los Angeles Rams đang bắt đầu cảm 

thấy bình thường hơn. Tuy nhiên, đội Rams 
vẫn còn cảm nhận nỗi đau khi đổi quyền chọn 
để lấy Jared Goff. Đội bóng này cần phải gỡ 
bỏ sức ép trên vai của Goff bằng cách xây 
dựng lối chơi quanh cầu thủ Todd Gurley. 
Lựa chọn đầu tiên của đội là hộ công nhỏ con 
Gerald Everett (lựa chọn số 44) vốn là cầu 
thủ lẽ ra có thể được tuyển chọn trong lần 
chọn sau đó.

Đánh giá đội Miami  
Dolphins: điểm 5 sao

Đội Dolphins không chỉ giải quyết được nhu 
cầu của đội, mà họ làm được việc này mà 
không phải hy sinh gì. Việc Charles Harris 
được chọn vòng đầu tiên sẽ ngay lập tức 
mang lại lợi thế do đẩy sức ép sang các 
chủ công đối thủ. Hộ vệ Raekwon McMillan 
được chọn trong vòng thứ 2 là cỗ máy húc 
hủy diệt. Đội Dolphins chọn được cầu thủ 
bị đánh giá thấp trong vòng chọn thứ 3, hậu 
vệ Cordrea Tankersley. Và tiền vệ tấn công 
Isaac Asiata (lựa chọn thứ 164) từ đại học 
Utah là cầu thủ chạy đánh chặn đầy sức 
mạnh và có thể được ra sân ngay từ trận 
đầu.

Đánh giá đội Minnesota 
Vikings: điểm 4 sao+

Như đã được nhắc đến, Dalvin Cook có tiềm 
năng trở thành ngôi sao, nhưng cầu thủ này 
cần được xếp lịch thi đấu phù hợp để tài 
năng của mình được tỏa sáng. Nhưng sau 
tất cả, điều này sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, 
đội Vikings đã đang bắt đầu xử lý hàng tấn 
công còn yếu của mình với những lựa chọn 
giá trị như cầu thủ giao bóng Pat Elfein (lựa 
chọn thứ 70 từ đại học tiểu bang Ohio) và có 
thể sẽ được ra sân ngay từ trận đầu tiên, và 
tiền vệ Danny Isidora (lựa chọn thứ 180 từ 
đại học Miami) vốn sẽ cần phải cạnh tranh 
để có được suất ra sân.

Đánh giá đội New England 
Patriots: điểm 4 sao-

Thật khó để cho điểm kỳ tuyển chọn của một 
đội bóng mà chỉ dùng bốn lần tuyển chọn. 
Tuy nhiên, có vẻ như đội Patriots đã tìm 
được vài cầu thủ đáng giá trong tương lai từ 
các trường ít tên tuổi, chẳng hạn như Derek 
Rivers (lựa chọn thứ 83 từ đại học công lập 
Youngstown) và Antonio Garcia (lựa chọn thứ 
85 từ đại học Troy). Đấy là chưa kể đến viên 
kim cương còn thô cầu thủ Conor McDermott 
(tiền vệ húc tấn công - trường UCLA).
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Đánh giá đội New Orleans 
Saints: điểm 5 sao

Đội Saints đưa về được một trong những 
lứa cầu thủ giỏi nhất. Hàng phòng thủ của 
họ sẽ ngay lập tức được cải thiện với hậu vệ 
Marshon Lattimore (lựa chọn thứ 11 từ Đại học 
Công lập Ohio), trung vệ Marcus Williams (lựa 
chọn thứ 42 từ Đại học Utah), và hộ vệ Alex 
Anzalone (lựa chọn thứ 76 từ Đại học Florida). 
Và việc chọn được tiền vệ chuyên lủi truyền 
bóng Al-Quadin Muhammad từ Đại học Miami 
trong vòng tuyển chọn thứ 6 đúng là một lựa 
chọn khôn ngoan. Hơn nữa, tiền vệ húc tấn 
công Ryan Ramczyk (lựa chọn thứ 32 từ Đại 
học Wisconsin) có vẻ như sẽ là cầu thủ phát 
bóng trong tương lai của đội, và trung vệ Alvin 
Kamara (lựa chọn thứ 67 từ Đại học Tennes-
see) sẽ giúp mang lại chiều sâu chất lượng.

Đánh giá đội New York  
Giants: điểm 3 sao

Lựa chọn đầu tiên của đội Giants là Evan 
Engram (lựa chọn thứ 23), được đưa vào 
danh sách hộ công, nhưng cầu thủ này chơi 
ở vị trí giống tiền đạo hơn. Đây là cầu thủ rất 
tài năng, nhưng đội Giants lẽ ra nên tập trung 
vào nhu cầu của đội, đặc biệt là hàng tấn 
công. Một ví dụ rõ ràng, lựa chọn tốt nhất của 
đội là trung vệ Wayne Gallman (lựa chọn thứ 
140 từ Đại học Clemson). Đây là một cầu thủ 
chơi rất rắn nhưng lại thiếu sự ranh mãnh cần 
thiết khi thi đấu đằng sau hàng tấn công.

Đánh giá đội New York Jets: 
điểm 3 sao

Lựa chọn hàng đầu của đội Jets, trung vệ 
Jamal Adams (lựa chọn thứ 6 từ Đại học LSU), 
là một lựa chọn thiếu đắn đo và cầu thủ này 
có vẻ sẽ là ngôi sao của tương lai. Tuy nhiên, 
đội hình thi đấu của đội Jets đang rất cần một 
cầu thủ giúp thay đổi lối chơi nhưng điều này 
đã không xảy ra trong kỳ tuyển chọn này. Tệ 
nhất là, đội Jets đã không chọn một thủ quân 
nào ngay cả khi có rất nhiều lựa chọn phù hợp 
trong những vòng chọn sau đó. 

Đánh giá đội Oakland  
Raiders: điểm 4 sao-

Đội Raiders sử dụng lượt chọn đầu tiên của 
mình để chọn hậu vệ Gareon Conley (lựa 
chọn thứ 24 từ Đại học Công lập Ohio). Cầu 
thủ này mới bị cáo buộc hiếp dâm và cuộc 
điều tra đang được tạm hoãn. Đội Raiders 

cũng đưa về được một tiền vệ húc phòng 
thủ rất tài năng từ Đại học UCLA Eddie 
Vanderdoes (lựa chọn thứ 88). Eddie đã phải 
vật lộn với chấn thương đầu gối trước đó, 
nhưng đây sẽ là một món hời ngay trước 
mắt nếu cầu thủ này có thể lấy lại được 
phong độ trước đây. Ngoài ra, trung vệ Elijah 
Hood (xem thêm ở trên) cũng là một sự bổ 
sung hiệu quả. 

Đánh giá đội Philadelphia 
Eagles: điểm 4 sao+

Đội Eagles có được nhiều hơn những gì đã bỏ 
ra. Họ đã đổi lượt chọn vòng đầu của năm nay 
để đưa về được Carson Wentz. Họ khởi đầu 
với lựa chọn tiền vệ truyền bóng giỏi từ Đại học 
Tennessee, Derek Barnett (lựa chọn thứ 14). Đội 
Eagles cũng bổ sung thêm được hai hậu vệ chất 
lượng là Rasul Douglas và Sidney Jones, cùng 
với hai tiền đạo cũng rất giỏi là Mark Hollins và 
Shelton Gibson.

Đánh giá đội Pittsburgh 
Steelers: điểm 4 sao

Lựa chọn đầu tiên của đội Steelers là hộ vệ 
T.J. Watt, đây là một tiền vệ truyền bóng xuất 
sắc. Đội Steelers cũng tuyển chọn được một 
trung phong có tiếng James Conner (lựa 
chọn thứ 105), là cầu thủ đã chiến thắng 
được căn bệnh ung thư. James là cầu thủ có 
tố chất tuyệt vời và là trung phong rất khỏe. 
Thủ quân được chọn trong vòng 4 Joshua 
Dobbs có thể là cầu thủ dự bị chất lượng 
cho Roethlisberger.

Đánh giá đội San Francisco 
49ers: điểm 5 sao

Đội 49ers thu về cả chất lượng và số lượng. 
Solomon Thomas có vẻ như là tiền vệ không 
thể thiếu được. Việc tuyển chọn được hộ 
vệ nhanh như tên lửa Reuben Foster ở lựa 
chọn thứ 31 cũng là một lựa chọn tốt. Bên 
cạnh đó, đội 49ers còn đưa về được hậu vệ 
tài năng Ahkello Witherspoon (lựa chọn thứ 
66). Đội 49ers lẽ ra đã được đánh giá điểm 
5 sao+ nếu đội không tuyển chọn thủ quân 
C.J. Bethard ở vòng thứ ba. Cầu thủ này có 
thể tuyển chọn trong những vòng sau đó.

Đánh giá đội Seattle  
Seahawks: điểm 4 sao+

Như đã nói đến ở trên, tiền vệ húc phòng 
thủ Malik McDowell là một trong những lựa 
chọn giá trị nhất trong kỳ tuyển chọn này, nếu 

không nói là một món hời. Đội Seahawks tiếp 
theo tuyển chọn tiền vệ đa tài Ethan Pocic 
(lựa chọn thứ 58 từ trường LSU). Thời gian 
sẽ trả lời cho lớp cầu thủ được tuyển chọn 
này. Có vẻ như đội Seahawks đã chọn được 
những cầu thủ tốt nhất sẵn có chứ không 
phải tuyển chọn theo nhu cầu của đội. Họ xây 
dựng thêm về chiều sâu cho hàng phòng thủ 
đã rất đáng sợ rồi.

Đánh giá đội Tampa Bay: 
điểm 4 sao-

Đây là một điểm đánh giá chung thấp khi xem 
xét đến việc đội Bucs đã đưa về được một 
món hời của kỳ tuyển chọn này: O.J. Howard. 
Nhưng lý do nằm ở chỗ đội Tampa Bay tiếp tục 
chọn đặt các cầu thủ tấn công tài năng xung 
quanh Jameis Winston, nhưng lại đặt sai vị trí. 
Đội tuyển chọn được trung phong chất lượng 
từ Đại học Công lập Boise, Jeremy McNichols 
trong vòng thứ 5. Tuy nhiên, hàng tấn công 
nhiều lỗ hổng của đội Tampa vẫn chưa được 
củng cố.

Đánh giá đội Tennessee 
Titans: điểm 5 sao-

Không giống với đội Tampa Bay Bucs, 
đội Titans đã xây dựng được đội hình 
tấn công từ trong ra ngoài. Đội Tennesse 
Titans sở hữu một trong những hàng tấn 
công tốt nhất của giải đấu NFL. Vì thế mà 
đội đã có thể tuyển chọn được ba cầu thủ 
nhận bóng tài năng cho năm nay - tiền 
đạo Corey Davis (lựa chọn thứ 5 từ Đại 
học Western Kentucky), tiền đạo Taywon 
Taylor (lựa chọn thứ 72 từ Đại học Ken-
tucky), và hộ công Jonnu Smith (lựa chọn 
thứ 100 từ trường FIU). Hậu vệ đa tài và 
cầu thủ chạy đón bóng Adoree’ Jackson 
từ trường USC có nhiều khả năng sẽ tỏa 
sáng trong giải đấu này.

Đánh giá đội Washington 
Redskins: điểm 5 sao-

Một trong những món hời của kỳ tuyển chọn 
năm nay, Jonathan Allen đã rơi vào tay của 
đội Redskins. Đội còn đưa về được hậu vệ 
được đánh giá thấp từ trường UCLA, Fabian 
Moreau trong vòng chọn thứ ba vì cầu thủ 
này đã gặp phải chấn thương. Đội Redskins 
cũng chọn được trung phong thi đấu rất hiệu 
quả từ Đại học Oklahoma, Samaje Perine 
trong vòng chọn thứ 4. Lựa chọn trong vòng 
7 của đội là Josh Harvey-Clemons - đây có vẻ 
như sẽ là hộ vệ vững chắc trong giải đấu này.
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