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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Phố Wall diễn biến trái chiều khi hai chỉ số S&P500 và Dow Jones tăng trong khi Nasdaq giảm. Mức 

lợi suất Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên 1.669%, cao nhất trong vòng 1 tháng và chỉ 

thấp hơn mức đỉnh của năm 2021 là 1.70%. Thị trường kỳ vọng rằng trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, 

Chủ tịch FED Jerome Powell sẽ tăng lãi suất sớm trong những năm tới để chống lại áp lực lạm phát 

đang ngày một leo thang.  

 Theo hãng tin Reuters, thông lượng dầu thô của các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ đã tăng 14% so với 

cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 4.96 triệu thùng/ngày và tương đương với 20.96 tấn dầu. Thông tin đươc 

đưa ra từ dữ liệu chính phủ của nước này vào hôm nay. 

 Theo hãng tin Reuters, điện Kremlin của Nga thông báo rằng nước này sẽ tiếp tục tuân theo thỏa 

thuận của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và Đồng minh (OPEC+) về việc tăng sản lượng khai 

thác dầu thô. 

 Barclays đã nâng mức dự đoán về giá dầu thô trong năm 2022 sau khi tồn kho dầu giảm với tốc độ 

nhanh hơn dự kiến. Cụ thể, ngân hàng này cho rằng giá trung bình của hai loại dầu Brent và WTI sẽ 

lần lượt là 80.00 và 77.00 USD/thùng. 

 API báo cáo tồn kho dầu thô Mỹ tiếp tục tăng mạnh tuần thứ 2 liên tiếp, với tồn kho dầu thô thương 

mại của Mỹ tăng 2.31 triệu thùng, so với mức dự đoán giảm 500,000 thùng của giới phân tích. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá nhiều khả năng sẽ chịu 

áp lực trong ngắn hạn trước 

thông tin từ báo cáo tồn kho 

của API rạng sáng nay. Tuy  

nhiên, mức giảm sẽ được giới 

hạn sau khi tâm lý được cải 

thiện đáng kể từ diễn biến 

trong phiên tối qua.  

Có thể mở bán ngắn tại 

vùng giá 81.0 - 81.2 và kỳ 

vọng giá điều chỉnh giảm 0.5 

- 0.7 USD/thùng.  
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Các chỉ số kỹ thuật đượccải 

thiện đáng kể với RSI và Stoch 

hướng lên từ vùng trung tính, 

trong khi MACD có dấu hiệu 

bắt đầu cắt lên Signal. 

Trên biểu đồ, giá bật tăng 

tăng lên cạnh giữa của dải 

Bollinger Bands. Giá đã thoát 

khỏi đà giảm trong ngắn hạn 

và nhiều khả năng sẽ quay trở 

lại giao dịch trên khoảng 80 

USD/thùng. 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ DẦU BRENT THÁNG 2 (QOB22)  

Trái ngược với kỳ vọng của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ngay khi có thông tin chính thức Mỹ sẽ kết hợp 

với các quốc gia để mở bán dầu từ kho dự trữ. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI tăng rất mạnh 2.28% 

lên 78.5 USD/thùng trong khi giá Brent tăng 3.27% lên 82.31 USD/thùng. 

Theo thông tin hiện tại, Mỹ sẽ giải phóng khoảng 50 triệu thùng dầu dưới dạng các khoản vay và 

bán trực tiếp, trong khi Ấn Độ giải phóng 5 triệu thùng trong vài tháng tới, bắt đầu từ cuối tháng 12. 

Trong khi đó dù Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc chưa đưa ra công bố chính thức. Tuy nhiên, 18 

triệu thùng dầu trong đợt mở bán này của Mỹ thực chất đã được Quốc hội Mỹ cho phép từ khi xây 

dựng ngân sách lưỡng đảng năm 2018, trong khi mức khoảng 30 triệu thùng là khoảng Mỹ được phép 

mở kho dầu trong trường hợp không khẩn cấp, vì vậy các khoản cho vay cũng thường không vượt quá 

nhiều so với mức này. Có thể nói yếu tố bất ngờ từ thông báo hôm qua là không lớn, trong khi các tác 

động tiêu cực đã được phản ánh vào giá từ trước, vì vậy lực mua đã gia tăng trở lại ngay lập tức khi quy 

định chính thức được công bố. 

Bên cạnh đó vẫn còn yếu tố kỳ vọng từ phía OPEC+, khi mà trước đó các đại biểu trong nhóm đã 

tuyên bố họ có khả năng thay đổi kế hoạch gia tăng sản lượng nếu có các yếu tố thay đổi trên thị 

trường, tức là họ có khả năng thay đổi kế hoạch hiện tại để xoá bỏ tác động từ việc Mỹ tăng nguồn 

cung. Thực chất, việc giá tăng trở lại không quá bất ngờ, do biện pháp này thường chỉ có tác động trong 

ngắn hạn. Nhìn vào lần Mỹ mở kho dự trữ dầu gần đây nhất là vào năm 2011 dưới thời cựu Tổng thống 

Obama, khi Mỹ kết hợp với các thành viên IEA để giải phóng 60 triệu thùng dầu ra thị trường, giá dầu 

đã tăng trở lại chỉ trong vòng 1 tuần kể từ khi có thông báo. Vì vậy, sau khi giá dầu đã phục hồi ngày 

hôm qua, nhiều khả năng thị trường sẽ bình ổn trở lại và sẽ ít phiên biến động mạnh. Trong ngắn hạn, 

với báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ API sáng nay cho thấy tồn kho dầu tăng mạnh, nhiều khả năng giá sẽ 

gặp áp lực, ít nhất là trong phiên sáng. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 82.80 | 84.40   Hỗ trợ:  81.00| 80.00 


