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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Các chỉ số chứng khoán của Mỹ tăng điểm vào thứ Ba với Nasdaq dẫn đầu đà tăng sau bài phát biểu 

của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đưa ra nhiều triển vọng tích cực cho nền kinh tế. 

Powell cho biết, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED đã quyết tâm đảm bảo lạm phát cao không duy trì.  Thay 

vì làm giảm tốc độ tăng trưởng việc làm, thì việc thắt chặt chính sách là cần thiết để duy trì sự phát 

triển kinh tế, nhất là khi tác động của Omicron hiện giờ chỉ còn mang tính  ngắn hạn. 

 Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), trong tuần kết thúc ngày 07/01/2022, tồn 

kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 1.08 triệu thùng, tuy nhiên tồn kho xăng tăng 10.9 triệu thùng, 

tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 1.1 triệu thùng,  

 Trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO), EIA đã điều chỉnh giảm dự báo nhu cầu 

dầu thô toàn cầu trong năm 2022 từ 100.88 triệu thùng/ngày xuống 100.46 triệu thùng/ngày. Dự báo 

nhu cầu dầu trong năm 2021 cũng được điều chỉnh giảm từ 97.53 triệu thùng/ngày xuống 96.91 triệu 

thùng/ngày. 

 Theo công đoàn Onep của Gabon, các công nhân dầu mỏ ở nước này đã bắt đầu cuộc đình công vô 

thời hạn trong ngày hôm nay để phản đối các biện pháp phòng chống Covid-19 và chi phí xét nghiệm 

PCR. Theo ước tính của Argus Media, sản lượng dầu của Gabon trong tháng 11/2021 đạt khoảng 

170,000 thùng/ngà 

 Tổng lượng tồn kho của dầu thô và các sản phẩm làm từ dầu tại khu vực châu Âu trong tháng 12 

vừa qua đã giảm 11% so với mức cùng kỳ năm 2020 và tiếp tục giảm so với tháng 11. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá quay trở lại xu hướng 

tăng với một loạt các hỗ trợ từ 

các thông tin cơ bản. Khả 

năng cao tâm lý tích cực sẽ 

tiếp tục duy trì trong vòng 

tuần này. 

Có thể canh mua giá Brent 

tháng 3 ở vùng giá 83.20 và kỳ 

vọng giá tăng thêm ít nhất 1-

1.5 USD/thùng để có mức lợi 

nhuận tốt. 
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Giá liên tiếp phá vỡ các 

kháng cự và vượt qua các đỉnh 

cũ. Lực mua rất mạnh và khả 

năng cao giá sẽ còn duy trì xu 

hướng tăng. 

MACD và RSI, Stoch đồng 

loạt hướng lên trên và đang rất 

tích cực. Xác suất giá tiếp tục  

tăng trong ngắn hạn tương đối 

cao. 

 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ DẦU BRENT THÁNG 3 (QOH22)  

Giá các mặt hàng trong nhóm năng lượng đồng loạt tăng mạnh và ngày hôm qua nhờ một loạt các 

thông tin tích cực. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI tăng 3.82% lên 81.22 USD/thùng trong khi giá Brent 

tăng 3.52% lên 83.98 USD/thùng. 

Dầu thô dần đi lên trong phiên tối theo đà chung của thị trường tài chính trước bài phát biểu của 

Chủ tịch FED Powell. Bất chấp nguy cơ lạm phát tiếp tục tăng cao trong thời gian tới và các gói hỗ trợ 

dần được gỡ bỏ, nền kinh tế Mỹ được kỳ vọng sẽ giữ đà tăng trưởng mạnh và vượt qua các tác động 

ngắn hạn của Omicron. Điều này thúc đẩy tâm lý tích cực của các nhà đầu tư và khiến các tài sản rủi 

ro bật tăng.   

Bên cạnh đấy, một loạt các thông tin mới về bất ổn trong nguồn cung tiếp tục đẩy giá dầu lên cao 

và vượt qua các lo ngại về nhu cầu suy yếu tại châu Á. Liên tiếp bất ổn tại các quốc gia thành viên 

OPEC+ như Gabon và Libya cho thấy nguồn cung dầu thế giới thực chất vẫn rất dễ chịu tổn thương bất 

chấp các kế hoạch tăng sản lượng đưa ra hàng tháng. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ tại các khu vực 

chịu ảnh hưởng lớn như châu Âu vẫn duy trì ở mức rất tích cực, thể hiện ở số liệu tồn kho dầu tại châu 

Âu tiếp tục giảm trong tháng 12 bất chấp các nước này gia tăng các biện pháp hạn chế đi lại. 

Các yếu tố trên khiến cho thị trường bỏ qua các yếu tố “bearish” trong Báo cáo Triển vọng Năng 

lượng Ngắn hạn của EIA tối qua. Mặc dù EIA điều chỉnh giảm nhu cầu dầu thô trong năm 2022 từ 100.8 

triệu thùng/ngày xuống 100.46 triệu thùng/ngày do tác động của Omicron, tuy nhiên các hiện trạng về 

nguồn cung và tâm lý chấp nhận rủi ro gia tăng khiến cho giá tiếp tục đà tăng sau giờ phát hành báo 

cáo. 

Giá đã chính thức quay trở lại mức đỉnh trong 3 tháng và khả năng cao từ giờ sẽ còn duy trì trên 

vùng giá 80 USD/thùng. Tuy vậy, với báo cáo của API cho thấy tồn kho các sản phẩm lọc dầu tăng mạnh 

2 tuần liên tiếp có thể là yếu tố khiến giá điều chỉnh, tạo ra điểm vào tốt cho các nhà đầu tư. Trong 

tuần này và trong trung hạn, khả năng cao giá sẽ còn tiếp tục đà tăng. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 85.00 | 86.10  Hỗ trợ: 82.60 | 81.40 


