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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  

Thứ Hai - 29/11/2021 

22:00 | Phát biểu của Chủ tịch FED 

Thứ Ba – 30/11/2021 

21:45 | Niềm tin tiêu dùng CB 

Thứ Tư – 01/12/2021 

04:30 | Báo cáo Năng lượng của API 

20:15 | Bảng lương Phi nông nghiệp ADP 

22:00 | Phát biểu của Chủ tịch FED  

22:00 | Chỉ số sản xuất PMI của ISM 

22:30 | Báo cáo dầu khí hàng tuần EIA 

Thứ Năm – 02/12/2021 

02:00 | Báo cáo Beige Book 

17:00 | Cuộc họp chính sách OPEC+ 

22:30 | Báo cáo khí tự nhiên hàng tuần EIA 

Thứ Sáu – 03/12/2021 

20:30 | Bảng lương Phi nông nghiệp 

Thứ Bảy – 26/11/2021 

01:00 | Dữ liệu của Baker Hughes 

LỊCH BÁO CÁO TUẦN NÀY  VỊ THẾ QUỸ ĐẦU CƠ | CFTC 

 

 

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá dầu khả năng cao sẽ  

phục hồi khi tâm lý thị trường 

ổn định trở lại sau đợt bán 

tháo mạnh phiên hôm trước.  

Đối với giá dầu Brent kỳ 

hạn tháng 2, có thể canh mua 

tại vùng giá 74.0 - 74.2 và kỳ 

vọng giá sẽ tăng thêm 1.5-2 

USD/thùng. 
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Giá đột ngột giảm mạnh 

vào phiên trước và phá vỡ một 

loạt các hỗ trợ mạnh khiến 

cho các chỉ số kỹ thuật như 

MACD và Stoch rơi xuống vùng 

quá bán. Tuy nhiên, giá đã 

phục hồi từ hỗ trợ mạnh và có 

thể tạo điều kiện cho lực bắt 

đáy xuất hiện trở lại. Khả năng 

cao giá sẽ tăng trở lại trong 

phiên hôm nay. 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU BRENT THÁNG 2 (QOB22)  

Giá dầu giảm tuần thứ 5 liên tiếp xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng do lo ngại về dịch COVID-

19. Cụ thể, giá WTI giảm 10.26% xuống 68.15 USD/thùng, giá Brent giảm 7.61% xuống 72.89 USD/thùng. 

Lo ngại về các tác động của biến thể vi-rút COVID-19 mới đẩy thị trường vào trạng thái hoảng loạn 

và kích hoạt một loạt các lệnh bán ra. Theo một số nhà phân tích, khi mới chỉ có số ít các nhà đầu tư 

bám thị trường trong kỳ nghỉ lễ khiến cho vai trò của các thuật toán mạnh lên. Và khi giá dầu lần lượt 

rơi khỏi các mốc hỗ trợ mạnh, đặc biệt là đường giá trung bình 200 ngày, lực bán càng gia tăng mạnh. 

Thực chất, biến thể Omicron vẫn chỉ đang xếp loại ở mức “biến thể cần lưu ý” chứ chưa có kết luận 

chính thức nào về độ nguy hại mà nó gây ra.  

Điều này có thể tạo tiền đề để giá tăng trở lại trong tuần mới khi tâm lý thị trường ổn định trở lại. 

Phần lớn giới phân tích vẫn đang kỳ vọng nền kinh tế thế giới vẫn sẽ tăng trưởng trong thời gian tới. 

Triển vọng trong dài hạn vẫn đang rất tích cực, khi mà các chính phủ và tổ chức đã hành động nhanh 

chóng để kiểm soát biến thể này lây lan.  

Tuần này nhiều khả năng sẽ tiếp tục là thời điểm giao dịch biến động khi mà có nhiều sự kiện cần 

theo dõi, quan trọng nhất đó là cuộc họp chính sách của OPEC+ quyết định mức sản lượng trong năm 

2022 tiến hành vào thứ Năm ngày 02/12. Các thành viên trong nhóm đã bầy tỏ lo ngại về diễn biến của 

dịch COVID-19, và dành thêm thời gian để đánh giá tình hình. Điều này mở ra khả năng nhóm sẽ tạo 

ra một số thay đổi so với kế hoạch tăng sản lượng hiện tại ở mức 400,000 thùng/tháng. Bên cạnh đó, 

hôm nay Iran và Mỹ sẽ nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân để mở đường việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận 

đối với Tehran, đặc biệt là đối với ngành dầu khí nước này. Đây có thể là vòng đàm phán cuối cùng 

quyết định số phận cho mối quan hệ của các bên, do đó các thông tin xoay quanh cuộc gặp sẽ được 

thị trường theo dõi kỹ lưỡng. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

 
 Kháng cự: 75.60 |77.80   Hỗ trợ:  73.60 |71.40 


