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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG

KHUYẾN NGHỊ

BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA

Việc mở vị thế mua ở vùng 80
USD/thùng đã được thực hiện
trong ngày hôm qua. Tuy nhiên,
xu hướng giá hiện nay khá yếu,
nên sẽ không chờ giá lên 84
USD, mà nên chốt lời sớm ở
vùng 81.20 hoặc muộn nhất là
81.50 USD/thùng.
Sau đó, có thể đảo ngược vị
thế bán và kỳ vọng giá sẽ chỉ lình
xình ở gần 80 USD với khoảng
giao dịch < 2 USD/ngày trong
hôm nay và phiên sáng mai.

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ
 Các chỉ số Phố Wall gần như không thay đổi so với giá đóng cửa tuần trước khi lợi suất trái phiếu
kho bạc tăng làm giảm sự yêu thích đối với nhu cầu các cổ phiếu công nghệ. Thị trường chờ đợi các số
liệu kinh tế mới vào ngày hôm nay, đặc biệt là Doanh số bán lẻ trong tháng 10 để nắm bắt tác động
thực tế của lạm phát đến tiêu dùng của người dân Mỹ.
 Trung Quốc đang phải đối mặt với đượt bùng phát Covid-19 lớn nhất do biến thể Delta gây ra. tổng
số ca nhiễm trong nước tính từ ngày 17/10/2021 đến giờ đã tăng lên 1,308, vượt qua mức 1,280 ghi
nhận trong mùa hè năm nay.
 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.
 Nhà sản xuất dầu thô lớn thứ 2 tại Nga, sẽ tăng mức sản lượng dầu thô lên mức 1.67 triệu
thùng/ngày, tương đương 83 triệu tấn, vào năm 2022.
 Trong Hội nghị ADIPEC, các thành viên OPEC+ như Nga, Saudi Arabia, UAE, đồng loạt lên tiếng bảo
vệ chính sách gia tăng sản lượng hiện tại của nhóm do còn nhiều bất ổn trên thị trường. Saudi Arabia
và Kuwait cũng cho biết họ sẽ không tăng sản lượng quá mức cho phép để bù đắp cho sự thiếu hụt
của các quốc gia thành viên khác trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC+) và kìm hãm đà
tăng của dầu thô.
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DẦU THÔ BRENT
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Giá dầu biến động trái chiều trong phiên giao dịch hôm qua, với giá WTI tăng 0.11% lên 80.88 USD/thùng,
giá Brent giảm 0.15% xuống 82.05USD/thùng. Thiếu đi các thông tin cơ bản mang sức nặng, thị trường chủ
yếu biến động dựa trên các chỉ báo kỹ thuật. Các hỗ trợ quan trọng trên biểu đồ đã chặn được lực bán khá
mạnh ngày hôm qua, nhưng cũng chưa thể đẩy giá lên nhiều. Mặc dù giá dầu vẫn đang ở trong các khoảng
giao dịch, nhưng xu hướng ngắn hạn cho thấy giá chủ yếu sẽ ở nửa dưới của các khoảng này.
Mở đầu tuần mới, giá dầu tiếp tục chịu áp lực tương đối mạnh do các thông tin mới trên thị trường chung
chủ yếu mang tính tiêu cực, như sự bùng phát dịch COVID-19 tại châu Âu và Trung Quốc. Một số quốc gia
như Áo và Hà Lan đã phải áp dụng phong toả trở lại gây ra lo ngại xu hướng này sẽ lan ra khắp khu vực và
cả các nước có tỷ lệ tiêm vắc-xin thấp trong mùa đông năm nay. Điều này sẽ gây tác động tiêu cực đến nhu
cầu đi lại trong thời gian tới và cản trở nền kinh tế thế giới phục hồi. Trong Hội nghị và triển lãm quốc tế lớn
của ngành dầu khí ADIPEC hôm qua, các thành viên chủ chốt của OPEC+ như Nga và Saudi Arabia một lần
nữa nhắc lại thông điệp thận trọng trong thị trường, trong bối cảnh nhu cầu cuối năm chưa rõ ràng, có thể
khiến cho kịch bản dư cung diễn ra nhanh chóng.
Giá chỉ phục hồi trở lại trong cuối phiên do thiếu đi các thông tin mới về kế hoạch của Mỹ để bình ổn giá
cả trên thị trường xăng dầu thúc đẩy lực mua bắt đáy xuất hiện. Ngay ngày hôm qua, giá xăng tại California,
khu vực đông dân nhất nước và đồng thời là bang có GDP cao nhất cả nước đã tăng lên mức kỷ lục 4.682
USD/gallon, do nhu cầu nhiên liệu cao thúc đẩy giá xăng trong khu vực. WTI phục hồi nhanh hơn so với
Brent, do thị trường dầu Mỹ chịu ảnh hưởng mạnh hơn từ các diễn biến tại thị trường Mỹ.
Ngày hôm nay, thị trường sẽ đón nhận Báo cáo thị trường Dầu tháng 11 của Tổ chức Năng lượng quốc
tế IEA, để có cái nhìn toàn cảnh về góc nhìn của cả 3 tổ chức dầu lớn nhất hiện tại. Tuần trước, cả Cơ quan
Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ EIA và OPEC đều đưa ra các dự báo mang tính “bearish” với thị trường
dầu, nếu IEA cũng cùng chung quan điểm, có thể thị trường sẽ chứng kiến phiên điều chỉnh mạnh. Ngược
lại, nếu IEA đưa ra dự báo lạc quan, thị trường có thể được hỗ trợ trong ngắn hạn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ DẦU BRENT THÁNG 2 (QOB22)
Các chỉ số kỹ thuật tiếp tục
suy yếu với MACD và RSI tiếp
tục hướng xuống trong khi dải
Bollinger Bands có dấu hiệu
mở rộng xuống bên dưới.
Giá vẫn nằm trong khoảng
giao dịch lớn 79.5 - 80.5
USD/thùng tuy nhiên xác suất
giá giảm đang cao hơn và có
dấu hiệu rơi khỏi trendline
Kháng cự: 83.00 | 84.50

Hỗ trợ: 81.00| 80.00
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hiện tại.

