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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Chỉ số Công nghiệp Dow Jones và S&P500 giảm trong phiên giao dịch đầy biến động hôm thứ Tư, 

sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell gợi ý rằng ngân hàng trung ương FED có nhiều 

khả năng sẽ tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Nasdaq Composite kết thúc ít thay đổi ở mức ít thay 

đổi so với phiên trước, thúc đẩy bởi kết quả thu nhập quý IV vượt kỳ vọng của Microsoft. 

 Tuyên bố sau cuộc họp từ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC không cung cấp thời gian cụ thể 

khi nào FED sẽ tăng lãi suất, mặc dù các dấu hiệu cho thấy việc tăng lãi suất có thể xảy ra ngay sau 

cuộc họp vào tháng Ba. Bên cạnh đó FED cũng sẽ cắt giảm lượng trái phiếu nắm giữ 

 Theo hãng tin Reuters, Qatar đồng ý chuyển một số khí đốt bổ sung tới châu Âu nếu Mỹ hỗ trợ 

thuyết phục những người mua hàng hiện tại của họ. Trước đó, Mỹ cũng cho biết đang liên hệ với nhiều 

quốc gia để có thể giúp châu Âu trong trường hợp xung đột Nga-Ukraine làm gián đoạn việc gia hàng 

của Nga tới châu lục này. 

 Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với Tổng 

thống Vladimir Putin nếu Nga xâm lược Ukraine. Để đáp trả, Nga cho biết Tổng thống Biden phải sẵn 

sàng với các biện pháp cứng rắn hơn nữa, đồng thời cho biết hành động của Biden đe dọa quan hệ 

của hai nước. 

Báo cáo của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ tuần kết thúc 21/01 cho biết tồn kho dầu 

thương mại tăng 2.4 triệu thùng so với kỳ vọng giảm 700,000 thùng của thị trường. Tồn kho xăng tăng 

1.3 triệu thùng so với kỳ vọng tăng 2.5 triệu thùng. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Mặc dù đà tăng vẫn tương 

đối rõ ràng, tuy nhiên ở vùng 

giá cao hiện tai khả năng cao 

giá sẽ điều chỉnh ngắn do lực 

chốt lời. Do đó nên canh mua 

khi giá điều chỉnh để có mức 

lợi nhuận tốt. 

Với hợp đồng Brent tháng 

4, nên đợi giá điều chỉnh về 

vùng 88 USD/thùng để mở vị 

thế mua mới, kỳ vọng giá tăng 

ít nhất 2 USD/thùng. 
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Các chỉ số kỹ thuật đang dần 

quay trở lại vùng quá mua và 

khoảng cách giữa MACD cùng 

Signal đang có dấu hiệu gia 

tăng trở lại. 

Giá đang có dấu hiệu thách 

thức lại các kháng cự phía trên. 

Lực mua gia tăng gợi ý giá còn 

có thể tiếp tục đà tăng trong 1-

2 phiên tới.  

 

 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ DẦU BRENT THÁNG 4 (QOJ22)  

Giá dầu tăng mạnh mẽ trong ngày hôm qua do căng thẳng chính trị gia tăng tại Mỹ và Nga. Kết thúc 

phiên giao dịch, giá WTI tăng 2.04% lên 87.35 USD/thùng trong khi giá Brent tăng 1.79% lên 88.74 

USD/thùng. 

Dầu thô có lúc giảm điểm trong phiên sáng do lực bán chốt lời do tâm lý lo ngại trước khi cuộc họp 

của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED diễn ra. Tuy vậy, dầu nhanh chóng tăng trở lại do căng thẳng gia tăng 

giữa Mỹ và Nga. Tổng thống Mỹ Joe  Biden cho biết không loại trừ khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt 

cá nhân lên Tổng thống Nga Putin trong trường hợp Nga tấn công Ukraine. Để đáp trả, giới chức Nga 

cho biết đây là ý tưởng ngang với việc cắt đứt quan hệ giữa 2 bên, đồng thời cảnh báo Biden có thể đối 

mặt với các biện pháp cứng rắn hơn. Điều này khiến cho dầu bật tăng mạnh mẽ và đẩy giá Brent trong 

phiên vượt mức 90 USD/thùng lần đầu tiên trong hơn 7 năm.  

Đà tăng mạnh đến mức giá tiếp tục tăng bất chấp Báo Cáo Dầu khí hàng tuần của Cơ quan Quản lý 

Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết tồn kho dầu thương mại tiếp tục tăng lên 2.4 triệu thùng trong tuần 

vừa rồi, ngược với báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ API cho biết tồn kho dầu thô giảm. Thị trường đang 

cân nhắc khả năng nguồn cung dầu và khí từ Nga đến thị trường năng lượng thế giới bị gián đoạn, bất 

chấp các tuyên bố trấn an từ phía Nhà Trắng. Nếu trường hợp này diễn ra, lượng dầu tồn kho dù đã 

tăng ở lại, nhưng chỉ ở mức thấp sẽ khiến cho việc điều tiết cung-cầu thị trường trở nên khó khăn. Dầu 

chỉ hạ nhiệt dần sau kết quả cuộc họp của FED cho biết sắp thắt chặt chính sách tiền tệ.   

Lực lượng hiện tại có thể giải quyết khả năng đảm bảo nguồn cung hiện tại chỉ có thể là Tổ chức Các 

nước Xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh OPEC+. Tuy nhiên, theo các nguồn tin hiện tại, nhóm nhiều khả 

năng sẽ chỉ duy trì mức tăng sản lượng 400,000 thùng/ngày trong cuộc họp tháng sau ngày 02/02. Do 

đó nếu không có yếu tố nào thay đổi, khả năng cao giá dầu vẫn còn có thể tăng trong tuần này. Theo 

đánh giá của giới phân tích, đà tăng hiện tại của dầu có thể thu hút các nhà đầu tư vào thị trường năng 

lượng. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 90.00 | 92.20  Hỗ trợ: 83.60 | 82.70 


