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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Thị trường chứng khoán trái chiều với Dow Jones giảm nhẹ trong khi S&P500 và Nasdaq bật tăng 

sau một loạt các dữ liệu trong tối qua. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 

52 năm, trong khi tốc độ tăng trưởng GDP trong quý III của Mỹ được điều chỉnh tăng nhẹ.  

 Các quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất của châu Á đã quyết định giải phóng dầu thô từ kho dự trữ 

dầu mỏ chiến lược của họ trong nỗ lực phối hợp với Mỹ nhằm giảm bớt gánh nặng cho người tiêu 

dùng châu Á Thái Bình Dương. Tuy nhiên, một số nền kinh tế hàng đầu châu Á tin rằng có nhiều cách 

hiệu quả hơn để chế ngự lạm phát tiêu dùng, chẳng hạn như giảm thuế nhiên liệu. 

 Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu thô và Đồng minh (OPEC+) sẽ tổ chức cuộc họp 2 ngày để đưa ra 

thống nhất chung về mức tăng/giảm sản lượng dầu thô trong thời gian tới. Cụ thể, vào ngày 01/12, 

cuộc họp giữa các thành viên thuộc OPEC sẽ diễn ra và ngày sau đó, sự kiện sẽ có cả sự có mặt của 

các nước đồng minh. 

 Tổng lượng hàng xuất khẩu của Nigeria đối với 2 loại dầu thô là Bonga và Forcados sẽ tăng cao hơn 

vào tháng 01/2022. 

 Theo hãng tin Reuters, J.P Morgan Chase đã đưa ra dự báo trong tháng 03/2022 rằng nhu cầu dầu 

thế giới sẽ tăng vượt con số trong năm 2019, thời điểm trước đại dịch, sau khi nhiều quốc gia mở cửa 

trở lại và đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Đà tăng của giá đã bị chặn 

lại trong ngắn hạn và không 

còn nhiều tin tức tích cực để 

đẩy giá lên cao, do đó khả 

năng giá sẽ tiếp tục giảm 

trong phiên hôm nay. 

Giữ nguyên khuyến nghị 

ngày hôm qua, 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 không 

thay đổi quá nhiều so với 

phiên trước đó, với Stoch và 

RSI duy trì ở vùng trung tính và 

Bollinger Bands đi ngang. 

Tuy nhiên đà tăng của giá 

đã bị chặn lại tại kháng cự trên, 

do đó nhiều khả năng giá sẽ 

tiếp tục chịu áp lực trong phiên 

giao dịch hôm nay. 

 

 

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

Giá dầu duy trì xu hướng giằng co trong phiên giao dịch ngày hôm qua, với giá dầu đóng cửa ở mức 

giảm nhẹ, cụ thể WTI giảm 0.14% xuống 78.39 USD/thùng, giá Brent giảm 0.07% xuống 82.25 

USD/thùng.  

Khác với các phiên giao dịch biến động mạnh trước đó, giá dầu ngày hôm qua chỉ biến động trong 

các khoảng hẹp, bất chấp có nhiều thông tin được tung ra, như việc Nhật Bản và Hàn Quốc chính thức 

xác nhận sẽ tham gia mở bán dầu từ kho dự trữ chiến lược (SPR) với Mỹ để hạ nhiệt giá dầu. Nguyên 

nhân chủ yếu có thể xem là do các nước châu Á chỉ giải phóng một lượng rất nhỏ trong kho và vẫn 

chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể, do đó không tạo ra nhiều tác động đến thị trường. Hơn thế nữa, các 

nước đều muốn tránh tạo ra tiền lệ xấu là sử dụng nguồn dự trữ cho trường hợp khẩn cấp để can thiệp 

vào thị trường khi giá tăng, do đó thường kết hợp đợt mở bán này bằng các phương pháp “đường vòng” 

như đẩy nhanh tốc độ các kế hoạch sẵn có, hoặc mở bán lượng dầu chất lượng thấp, tích trữ nhiều 

năm để giảm gánh nặng cho các kho dự trữ. Như vậy khó có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt nhu 

cầu cao dành cho các loại dầu ngọt, nhẹ chất lượng cao tại nội địa các nước này.  

Bên cạnh đó, Báo cáo Dầu khí hàng tuần tối qua cũng không tạo ra nhiều tác động đối với thị trường, 

khi mà tồn kho dầu thô chỉ tăng nhẹ 1 triệu thùng, cùng xu hướng của các năm trước không đủ sức 

nặng để tác động đến thị trường. Nhu cầu tiêu thụ xăng và các sản phẩm chưng cất không thay đổi 

nhiều so với tuần trước đó. 

Có thể thấy thị trường đang đi vào giai đoạn ổn định trong ngắn hạn, khả năng cao 2 phiên còn lại 

trong tuần giá cũng sẽ chỉ giao động trong khoảng hẹp. Các thông tin được quan tâm nhất sẽ xoay 

quanh phản ứng và phát biểu của các nước OPEC+ trước khi nhóm gặp mặt vào đầu tháng tới. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

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


