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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG

KHUYẾN NGHỊ

BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA

Không có nhiều động lực
để giá bứt phá khoảng giao
dịch 79.50-84.50 trong ngắn
hạn. Thị trường vẫn đang tìm
hướng di trong tình trạng
thiếu hụt các thông tin mới.
Nên duy trì phương án
giao dịch mở vị thế mua khi
giá gần 80 USD/thùng và bán
khi giá ở vùng 84 USD/thùng
cho đến khi có các thay đổi cơ
bản.

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ
 S&P 500 và Nasdaq phục hồi sau hai 2 phiên giảm liên tiếp nhờ đà tăng của các công ty công nghệ,
đặc biệt là các công ty sản xuất chip. Trong khi đó, Dow Jones giảm nhẹ sau khi cổ phiếu Disney suy
yếu. Các nhà đầu tư đã lấy lại niềm tin vào thị trường bất chấp lạm phát liên tục gia tăng.
 Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã cắt giảm dự báo nhu cầu dầu thô trong quý IV/2021
do rủi ro trên thị trường. Trong khi đó, dự báo về nhu cầu trong năm 2022 ở trên mức trước đại dịch
vẫn được giữ nguyên.
 Các nhà máy lọc dầu tư nhân tại Trung Quốc đang liên tục gia tăng sản lượng nhập khẩu dầu thô từ
Iran. Những đơn vị lọc dầu này bị thu hút bởi nguồn dầu giá rẻ của Iran bất chấp nguy cơ vi phạm lệnh
trừng phạt Iran từ phía Mỹ.
 Theo hãng tin Reuters, lượng tồn kho dầu của Singapore trong tuần kết thúc vào ngày 10/11 đã
giảm 3%, kết thúc chuỗi 5 tuần tăng sau khi lượng nhập khẩu ròng của nước này giảm.
 Saudi Aramco, nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, đã thông báo với ít nhất 6 khách hàng châu
Á rằng họ sẽ cung cấp đầy đủ khối lượng theo hợp đồng trong tháng 12/2021. Đây sẽ là tháng thứ 3
liên tiếp mà công ty này cung cấp đủ dầu thô cho các nhà nhập khẩu châu Á.
 Iran đã tăng giá bán chính thức (OSP) đối với dầu thô xuất khẩu đến châu Á trong tháng 12/2021.
Theo đó, giá dầu thô Iranian Light được đặt ở mức 2.50 USD/thùng cao hơn giá Oman/Dubai, tăng 1.40
USD/thùng so với tháng 11/2021.
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DẦU THÔ BRENT
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Giá dầu tăng trở lại sau một phiên giao dịch giằng co ngày hôm qua, với giá WTI tăng nhẹ 0.25% lên
81.59 USD/thùng, giá Brent tăng 0.28% lên 82.87 USD/thùng.
Bất chấp số liệu tiêu cực từ Báo cáo Thị trường Dầu của OPEC tối qua, giá dầu vẫn phục hồi nhẹ
trong phiên tối. Thực chất, việc OPEC+ hạ dự báo nhu cầu dầu thô thế giới trong năm 2021 xuống 96.44
triệu thùng/ngày không quá bất ngờ, khi đầu tháng 11, Ủy ban Kỹ thuật chung JTC của OPEC+ đã có
động thái tương tự. Thông điệp về các rủi ro đến từ đại dịch COVID-19 liên tục xuất hiện trong các bài
phát biểu của thành viên OPEC+ một lần nữa xuất hiện trong báo cáo tháng này và không gây ra phản
ứng tiêu cực cho thị trường. Tâm lý tích cực tiếp tục duy trì khi thị trường chưng khoán Mỹ tăng trở lại
sau 2 phiên giảm liên tiếp, giúp củng cố niềm tin của giới đầu tư về các tài sản rủi ro cũng như đà tăng
trưởng của nền kinh tế bất chấp các khó khăn như vấn đề về chuỗi cung ứng.
Trong ngắn hạn, nhiều khả năng xu hướng giằng co sẽ tiếp diễn trên thị trường: Một mặt, tồn kho
dầu tiếp tục tăng lên và có thể tạo đà cho nguồn cung bắt kịp với nhu cầu dầu trong đầu năm sau. Mặt
khác, tồn kho dầu của Mỹ và các nước OECD vẫn đang thấp hơn so với trung bình 5 năm, và vẫn còn
khả năng nhu cầu tăng mạnh trở lại trong 2 tháng cuối năm, như nhiệt độ giảm sâu hay nền kinh tế
thế giới phục hồi nhanh chóng. Trước khi có các yếu tố mới để khiến cho cán cân cung-cầu trở nên rõ
ràng hơn, rủi ro điều chỉnh sẽ gia tăng.
Việc thị trường liên tục bỏ qua các dự báo tiêu cực của các tổ chức lớn là EIA và OPEC, cùng với việc
phe mua thành công trong việc ngăn chặn giá dầu giảm phiên thứ 2 có thể tạo đà cho giá tiếp tục phục
hồi trong ngày hôm nay, khi tâm lý của thị trường đã cải thiện. Tuy nhiên giá dầu có thể sẽ chỉ đi ngang
với khoảng lớn 79 – 85 USD/thùng, và khó bứt phá ra khỏi khoảng này.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ DẦU BRENT THÁNG 2 (QOB22)
Giá vẫn duy trì trên trend
line và và đã xuất hiện mô hình
nến doji đảo chiều tăng, báo
hiệu giá sẽ tiếp tục tăng trong
ngày hôm nay.
Các chỉ số RSI và Stoch vấn
đang duy trì trong vùng trung
tính, trong khi Bollinger Bands
vẫn đang thu hẹp, trong ngắn
hạn giá có thể sẽ giao động
Kháng cự: 84.50 | 87.00

Hỗ trợ: 81.00| 80.00
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trong khoảng ngắn

