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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đã hồi phục mạnh mẽ trong phiên ngày hôm qua 

sau khi bị bán tháo vào phiên trước đó vì ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở nước này. Dòng tiền 

đổ về thị trường để “bắt đáy” bởi đại dịch bùng phát vẫn mở ra nhiều cơ hội đối với các thị trường đầu 

tư rủi ro.  

 OPEC+ đã thống nhất sẽ duy trì mức tăng sản lượng đã được đề ra từ trước. Cụ thể, nhóm này sẽ 

gia tăng 400,000 thùng/ngày vào thị trường dầu thô trong tháng 01/2022. Tuy vậy nhóm cho biết có 

thể điều chỉnh các quyết định của mình nếu cần thiết. 

 Bộ trưởng năng lượng từ các nước Châu Âu đang gặp mặt để thảo luận phương án hợp tác chung 

nhằm phản ứng với tình trạng giá khí đốt và điện ở ngưỡng cao. Hiện các quốc gia này đang chia rẽ 

quan điểm liệu có nên tái cơ cấu thị trường năng lượng hay không. 

 Theo nguồn tin của Reuters, trong vài ngày tới, Chính quyền Mỹ có kế hoạch đưa ra đề xuất về tỷ lệ 

nhiên liệu sinh học mà các nhà máy phải trộn vào hỗn hợp nhiên liệu của họ trong năm nay và năm 

sau. Reuters kỳ vọng Mỹ sẽ giảm số lượng nhiên liệu sinh học pha trộn trong năm 2021 và 2022 so với 

mức 2020. 

 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 59 feet khối xuống 3,564 tỷ feet khối trong tuần kết thúc ngày 26/11. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá dầu thô đang nhận 

được hỗ trợ từ các thông tin 

tích cực từ phía OPEC+ và Mỹ 

do đó khả năng cao sẽ còn 

tiếp tục tăng, ít nhất trong 

sáng ngày hôm nay. 

Có thể canh mua tại vùng 

giá 70-70.2 USD/thùng và kỳ 

vọng giá tăng thêm 0.5 

USD/thùng. Tránh nắm giữ vị 

thế dài ngày do vẫn còn nhiều 

bất ổn trên thị trường. 
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Thị trường vẫn đang trong 

trạng thái bất ổn và chưa tạo 

ra được xu hướng hay vùng 

giao dịch rõ ràng.  

Tuy nhiên giá đã quay trở lại 

phía trên của dải Bollinger 

Bands mở rộng và RSI và Stoch 

có dấu hiệu đi lên từ vùng quá 

bán.  Xác suất giá tăng đang 

cao hơn trong ngày hôm nay. 
 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ DẦU BRENT THÁNG 2 (QOBG22)  

Giá dầu kết thúc trong sắc xanh sau một phiên giao dịch đầy biến động tối qua. Kết thúc phiên giao 

dịch, giá WTI tăng 1.42% lên 66.5 USD/thùng trong khi giá Brent tăng 1.16% lên 69.67 USD/thùng. 

Thị trường rung lắc rất mạnh xung quanh các diễn biến từ cuộc họp của cuộc họp OPEC+. Ngay khi 

diễn ra cuộc họp, các kỳ vọng trái chiều về kết quả chính sách gia tăng sản lượng của nhóm trong tháng 

1 đã khiến thị trường rung lắc mạnh và sau khi thông tin chính thức nhóm sẽ tăng sản lượng lên mức 

400,000 thùng/ngày được đưa ra, giá dầu đã giảm gần 2 USD/thùng. Tuy nhiên đến cuối phiên lực mua 

bắt đáy kết hợp với việc OPEC+ để ngỏ khả năng điều chỉnh kế hoạch tăng sản lượng trong một thời 

gian ngắn nếu cần thiết, khiến cho giá dầu bật tăng mạnh trở lại. Có thể thấy quyết định của OPEC+ 

khá tương đồng đối với các phát biểu chính thức của các thành viên trước đó là Saudi Arabia và Nga, 

khi trước cuộc họp cả 2 nước này đều cho rằng biến thể Omicron sẽ không tạo ra nguy cơ lớn cho thị 

trường. Các ngân hàng đầu tư như Goldman Sachs và JP Morgan Chase đều cho rằng các nhà đầu tư 

đã phản ánh quá mạnh đối với các thông tin mới về dịch COVID-19. Quyết định này cũng sẽ phần nào 

cải thiện quan hệ giữa Mỹ và các nước Trung Đông, khi Nhà Trắng đã lên tiếng ủng hộ động thái này. 

Các nhà ngoại giao Mỹ được cho là đã giữ hợp tác với nhóm OPEC+ trong vài tuần qua, ngay cả sau khi 

nước này dẫn đầu nhóm các nước tiêu thụ dầu mở kho dự trữ chiến lược SPR. 

Tuy nhiên, diễn biến giá tối qua nhiều khả năng sẽ không thể tạo ra được đà tăng vững chắc cho giá 

dầu trong ngắn hạn. Thị trường đang bị tác động chủ yếu xung quanh các phát biểu và chính sách của 

nhóm các nước tiêu thụ, sản xuất, trong khi triển vọng cho bức tranh cung – cầu vẫn chưa rõ ràng, khó 

có thể kỳ vọng thị trường sẽ tạo ra bước đột phá lớn. Ngày hôm nay, nhiều khả năng giá sẽ được hỗ 

trợ trong phiên sáng nhờ kỳ vọng Mỹ giảm tỷ lệ pha trộn sinh học, phần nào thúc đẩy tiêu thụ dầu thô. 

Tuy vậy, đà tăng sẽ bị hạn chế, với lực cản lớn nhất vẫn là các thông tin xoay quanh dịch COVID-19 và 

biến thể Omicron. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 71.40 | 73.70   Hỗ trợ:  68.30| 66.70 


