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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Chỉ số S&P 500 trước đó đã gần xác nhận sự điều chỉnh khi trong đầu phiên giảm hơn 10% so với 

mức cao nhất mọi thời đại gần đây nhất đạt được vào ngày 3 tháng 1 khi các nhà đầu tư tập trung vào 

lo ngại về Cục Dự trữ Liên bang tăng mạnh lãi suất và căng thẳng địa chính trị. Tuy vậy, Phố Wall đã 

phục hồi với lực bắt đáy giúp cho sắc xanh quanh trở lại các chỉ số chính 

 Theo hãng tin S&P Global Platts, hạn ngạch xuất khẩu các sản phẩm lọc dầu của Trung Quốc trong 

2022 sẽ tiếp tục bị cắt giảm xuống mức thấp hơn từ 25-45% so với năm 2021. Không chỉ thế, hãng tin 

S&P còn dự đoán Trung Quốc sẽ bắt đầu không còn xuất khẩu các sản phẩm lọc dầu của mình vào 

2025. 

 Trả lời hãng tin Reuters, giám đốc của đơn vị lọc dầu lớn nhất Nhật Bản là Eneos cho biết họ kỳ 

vọng sẽ giữ tỷ lệ vận hành của mình ở mức cao từ 70-80% do sự hồi phục nhu cầu nhiên liệu tại đây 

vẫn đang rất tốt. 

 Theo hãng tin Reuters, Algeria đã nâng mức giá giao ngay chính thức (Official Spot Prices – OSP) 

đối với sản phẩm dầu Saharan của hãng giao trong tháng 02 tới. Cụ thể, quốc gia này đã nâng lên 

mức giá 2.7 USD/thung, tăng so với con số 1.6 USD/thùng trong các chuyến hàng tháng này. 

 Các Tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất UAE cho biết họ đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo do các 

máy bay chiến đấu  của phiến quân Houthi tại Yemen phóng đi. 

 Mỹ ra lệnh cho gia đình các ngoại giao rời khỏi Ukraine, tuy nhiên từ chối thiết lập trừng phạt kinh 

tế Nga ngay lập tức. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá đang nhận được sự trợ 

giúp từ hỗ trợ và tâm lý tích 

cực trên thị trường chung. 

Khả năng cao giá sẽ tiếp tục 

phục hồi ít nhất trong ngày 

hôm nay. 

Có thể canh mua hợp 

đồng Brent tháng 4 tại vùng 

giá 85.60 và kỳ vọng giá tăng 

thêm 0.50 - 0.70 USD/thùng 

trong ngày hôm nay. 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 



 

 

 

TRANG 2/2 
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Các chỉ số kỹ thuật đều đang 

điều chỉnh ở vùng quá bán. 

MACD có dấu hiệu cắt xuống 

Signal. Dải Bollinger Bands tiếp 

tục mở rộng. 

Phiên hôm qua tiếp tục tạo 

thành 1 cây nến với biên độ 

rộng hơn phiên trước đó. Mức 

giảm đã dừng lại ngay tại hỗ 

trợ bên dưới. Do đó xác suất 

cao giá sẽ bật tăng trở lại trong 

phiên hôm nay. 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ DẦU WTI THÁNG 3 (CLH22)  

Giá dầu chịu áp lực lớn trong phiên hôm qua theo đà chung của các tài sản rủi ro. Kết thúc phiên 

giao dịch đầu tuần, giá WTI giảm 2.15% xuống 83.3 USD/thùng, giá Brent giảm 1.89% xuống 85.43 

USD/thùng. 

Dầu thô duy trì sắc xanh trong phiên sáng do các căng thẳng kéo dài giữa phía Mỹ và Nga, với việc 

các bên gia tăng quan đội và các vụ diễn tập gần biên giới Đông Âu. Phía Mỹ cũng yêu cầu gia đình các 

nhân viên ngoại giao tại Ukraine về nước đề phòng chiến tranh. Tuy vậy, đến chiều, thất bại trong việc 

phá vỡ kháng cự kết hợp với tâm lý lo ngại rủi ro của thị trường tài chính chung trước phiên họp chính 

sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED đã khiến lực bán gia tăng mạnh mẽ Thông tin Houthi tấn công 

vào UAE cũng không tạo ra thêm các hỗ trợ cho dầu, một dấu hiệu cho thấy thị trường đã chuyển dần 

sự tập trung từ các yếu tố địa chính trị sang các dữ liệu kinh tế. Thêm vào đó, Dollar Index tăng mạnh 

trong ngày hôm qua cũng gây áp lực lên các mặt hàng định giá bằng đồng bạc xanh như nhóm năng 

lượng. Giá tiếp tục duy trì đà giảm theo thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên tối và chỉ phục hồi 

phần nào sao khi nhận được trợ giúp từ lực mua bắt đáy.  

Sau khi đã kết thúc các báo cáo tháng quan trọng và các thông tin về căng thẳng địa chính trị ở mức 

thấp không còn tác động nhiều đến tâm lý thị trường, ngày hôm nay khả năng cao giá dầu sẽ tiếp tục 

đi theo đà chung của thị trường tài chính chung và các thông tin kinh tế. Và với việc thị trường chung 

đã phần nào phục hồi với dòng tiền đổ lại vào các tài sản rủi ro tối qua, khả năng cao giá dầu sẽ tăng 

trở lại trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, mức tăng sẽ bị hạn chế, cho đến khi có các thông tin đủ mạnh 

để giúp giá phá vỡ các kháng cự phía trên. Hiện tại khu vực 87 đang tạo thành sức ép rất lớn đối với 

giá dầu. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 85.20 | 86.60  Hỗ trợ: 83.60 | 82.70 


