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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Các chỉ số chính của Phố Wall đóng cửa giảm điểm vào thứ Năm với Nasdaq giảm mạnh nhất 2.5%. 

Nhóm cổ phiếu công nghệ rơi mạnh nhất sau khi đã tăng liên tiếp 3 phiên. Nguyên nhân là do nhiều 

quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED hôm qua đã lên tiếng báo hiệu FED có thể sẽ sớm tăng lãi 

suất để kiểm soát lạm phát. 

 Theo báo cáo tồn kho của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tổng tồn kho khí gas tự nhiên tại 

các kho chứa ngầm của Mỹ giảm 179 tỷ feet khối xuống 3,016 tỷ feet khối trong tuần kết thúc ngày 

07/01. 

 Theo báo cáo của PJK và Insights Global, tồn kho sản phẩm dầu khí của Liên minh châu Âu tại cụm 

kho Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) tăng thêm 76,000 tấn trong tuần kết thúc ngày 13/01 

 Theo hãng tin S&P Global Platts, Trung Quốc sẽ tập trung đẩy mạnh xuất khẩu nhiên liệu máy bay 

trong tháng 01 khi nhu cầu nội địa nước này đã giảm. Cụ thể, quốc gia này sẽ tung ra thị trường nước 

ngoài lên hơn 1 triệu mét tấn dầu nhiên liệu, tăng so với khoảng 720,000 mét tấn trong tháng 12. 

 Theo Bộ trưởng Bộ Năng lượng Libya, sản lượng của nước này đang tăng dần sau khi việc phong 

tỏa các mỏ ở phía Tây kết thúc và các cảng ở phía Đông được mở cửa trở lại. Trong ngày hôm nay, ông 

Mohammed Oun đã trả lời các phóng viên rằng sản lượng đạt 963,000 thùng/ngày. 

 Iraq đã hoàn thành việc lắp đặt các máy bơm mới tại các cảng dầu phía Nam của mình, mở đường 

cho việc tăng công suất xuất khẩu dầu thô. Các máy bơm mới sẽ giúp công suất tăng thêm 250,000 

thùng/ngày, lên mức tổng cộng 3.45 – 3.5 triệu thùng/ngày trong quý II/2022. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Đà tăng của giá vẫn tương 

đối vững bất chấp phiên điều 

chỉnh.  Khả năng cao giá sẽ 

còn tiếp tục đà tăng trong 

ngắn hạn. 

Giữ nguyên khuyến nghị 

ngày hôm qua, canh mua hợp 

đồng Brent tháng 3 khi giá 

điều chỉnh về 84.40 và kỳ 

vọng giá test lại vùng 86 trong 

1-2 phiên tới. 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Giá đang giằng co giữa vùng 

kháng cự mạnh và lực mua tại 

hỗ trợ 84.40.  

Không có nhiều thay đổi 

trong tín hiệu kỹ thuật bất 

chấp phiên giảm điều chỉnh 

ngày hôm qua. Dải Bollinger 

Bands tiếp tục xu hướng mở 

rộng và đi lên, MACD, Stoch và 

RSI đều duy trì ở vùng dương. 
 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ DẦU BRENT THÁNG 3 (QOH22)  

Giá dầu giảm nhẹ trong phiên hôm qua, do lực chốt lời cũng như khả năng FED đẩy nhanh tiến trình 

tăng lãi suất. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI giảm 0.63% xuống 82.12 USD/thùng trong khi giá Brent 

giảm 0.24% xuống 84.47 USD/thùng. 

Dầu thô không giữ được đà tăng sau khi thất bại trong việc phá tiếp kháng cự mạnh ở phía trên. 

Việc giá đi lên mức đỉnh 3 tháng chỉ sau vài tuần giao dịch phần nào khiến cho lực bán chốt lời gia tăng. 

Bên cạnh đó, chỉ số PPI và CPI tiếp tục tăng nóng thúc đẩy các thành viên của FED lên tiếng ủng hộ 

hành động để kiểm soát lạm phát. Hiện tại, sau Goldman Sachs, ngày càng nhiều các ngân hàng và tổ 

chức tài chính cho biết họ kỳ vọng FED sẽ chuyển từ 3 kỳ tăng lãi suất trong năm nay lên thành 4 lần, 

và đợt sớm nhất có thể tiến hành ngay trong tháng 3. Điều này làm ảnh hưởng đến tâm lý trên thị 

trường chung, và khiến cho thị trường chứng khoán lẫn thị trường dầu đều duy trì đà giảm trong phiên 

tối. Thực chất, khi thị trường dầu thô gần đây được hỗ trợ rất nhiều từ diễn biến trong phiên tối của 

thị trường Mỹ, mức giảm hôm qua của dầu vẫn có thể xem là tương đối thấp. 

Với diễn biến của giá dầu, có thể thấy phiên giảm hôm qua vẫn chỉ là một phiên điều chỉnh nhẹ, và 

vùng giá hiện tại của dầu vẫn tương đối vững chắc. Nhất là khi các nhân tố về nguồn cung vẫn còn 

chứa nhiều yếu tố bất ổn tiềm ẩn đến với thị trường dầu. Các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Nga xung 

quanh khả năng đầu quân sự giữa Ukraine và Nga vẫn đang tạo ra khả năng các bên có thể tiến hành 

trừng phạt kinh tế lẫn nhau thông qua các lệnh cấm xuất nhập khẩu. Đây sẽ là một yếu tố nữa mà các 

nhà đầu tư cần chú ý trong thời gian tới, do yếu tố này có khả năng tạo ra nhiều biến động lớn trên thị 

trường. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 86.10 | 86.80  Hỗ trợ: 83.60 | 82.60 


