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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Các chỉ số Phố Wall đồng loạt giảm vào thứ Tư khi các nhà đầu tư lo lắng về khả năng Cục Dự trữ 

Liên bang Mỹ FED tăng tốc lãi suất sớm của sau khi doanh số bán lẻ tăng mạnh, gợi ý thị trường đủ 

mạnh mà không cần nhiều trợ giúp từ phía ngân hàng trung ương, trong khi lạm phát lại tăng mạnh 

lên.  

 Những thành viên tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng thuộc OPEC+ đã tăng mức sản lượng lên 

thêm 490,000 thùng/ngày. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, mức tăng trên chủ yếu đến 

từ hai nước có tỷ trọng khai thác lớn là Saudi Arabia và Nga. 

 Theo nguồn tin của Reuters, Tổng thống Biden đã yêu cầu một số quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất 

thế giới xem xét phối hợp với nhau giải phóng dầu thô trong kho nhằm hạ giá dầu. IEA cho biết họ 

“theo dõi thị trường dầu mỏ chặt chẽ và sẵn sàng hành động khi cần thiết". 

 Theo hãng tin S&P Global Platts, tồn kho các sản phẩm từ dầu tại cảng Fujairah của UAE đã tăng 

2.2% trong tuần này và lần đầu tiên vượt mốc 20 triệu thùng từ tháng 7 năm nay.  

 Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo cho biết dầu thô sẽ tiếp tục là mặt hàng năng lượng chiếm 

tỷ trọng lớn nhất trong hỗn hợp năng lượng toàn cầu cho đến ít nhất là năm 2045, đáp ứng 28% tổng 

nhu cầu năng lượng. 

 Theo Báo cáo Dầu khí hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong tuần 

kết thúc ngày 12/11/2021, tồn kh odaafu thương mại giảm 2.1 triệu thùng. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá dầu đang suy yếu rất 

nhanh và mất mốc hỗ trợ 

quan trọng ở vùng 79.50 

USD/thùng. Nếu giá tiếp tục 

giảm thêm trong sáng nay, 

nhiều khả năng giá sẽ có 

chuỗi giảm kéo dài trong vài 

ngày tới. 

Khuyến nghị mở vị thế bán 

dầu QOG theo dạng lệnh STP, 

ở giá 78.90 với kỳ vọng giá sẽ 

giảm thêm 1.5 – 2.0 USD nữa. 
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Giá đang giằng co xung 

quanh hỗ trợ tại vùng 79, tuy 

nhiên các chỉ số kỹ thuật liên 

tục suy yếu, với dải Bollinger 

Bands đang mở rộng và hướng 

xuống. Trong khi đó Stoch đã 

bước xuống vùng quá bán 

trong khi MACD đang đi xuống 

vùng âm. Xác suất giá giảm 

đang cao hơn. 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ DẦU BRENT THÁNG 2 (QOB22)  

Giá dầu giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm qua xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tuần do khả 

năng nguồn cung tăng lên. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI giảm 2.97% xuống 78.36 USD/thùng, giá 

Brent giảm 2.61% xuống 80.28 USD/thùng. 

Theo số liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, sản lượng dầu trong tháng 10 của Tổ chức Các 

nước Xuất khẩu dầu và đồng minh OPEC+ tăng thêm 490,000 thùng/ngày, cao hơn thoả thuận tăng 

400,000 thùng/ngày đề ra trước đó, với mức tăng lớn đến từ 2 nước sản xuất hàng đầu là Nga và Saudi 

Arabia. Đây là thông tin tương đối bất ngờ do thời gian trước đó OPEC+ liên tục sản xuất dưới hạn 

ngạch đề ra, tạo ra khả năng chênh lệch cung – cầu dầu thô thế giới thu hẹp lại. Đặc biệt trong bối cảnh 

nhóm nước tiêu thụ dầu lớn, dẫn đầu là Mỹ đang xét mở dầu từ kho dự trữ để làm giảm giá dầu. Thay 

vì Mỹ chỉ hành động một mình, sự phối hợp của nhiều quốc gia sẽ tạo ra độ ảnh hưởng lớn hơn đáng 

kể. Lạm phát tại Mỹ gia tăng với tốc độ kỷ lục trong 31 năm trong khi lạm phát tại giá bán buôn tại các 

nước châu Á như Nhật cũng đạt mức kỷ lục 40 năm do giá năng lượng lên cao tạo ra rủi ro giảm tốc 

cho nền kinh tế các nước này có thể là động lực khiến các quốc gia xem xét đề nghị của Mỹ. 

Không chỉ có tác động trực tiếp đến nguồn cung, sự phối hợp của các quốc gia sẽ tạo ra thông điệp 

ngoại giao rõ ràng đối với nhóm OPEC+, rằng các nước tiêu thụ có thể cùng với nhau thách thức lại 

quyền lực hiện tại của nhóm. Thêm vào đó, việc cả 3 tổ chức EIA, OPEC, IEA cùng dự báo thị trường sẽ 

dần chuyển sang trạng thái thặng dư cũng trở thành yếu tố gây áp lực lên tâm lý cá nhà đầu tư. Điều 

này khiến cho thị trường gần như bỏ qua thông tin tồn kho dầu tại Mỹ giảm trở lại sau 3 tuần tăng liên 

tiếp, vốn là yếu tố tích cực với giá dầu. 

Thực chất, các thông tin này không quá mới, tuy nhiên như nhận định trước đó, thị trường dầu đang 

ở trong giai đoạn điều chỉnh với mức độ biến động cũng như rủi ro gia tăng. Trong tình hình này, chỉ 

cần thêm một số yếu tố là đã có thể gây ra phản ứng lớn lên giá. Khi tâm lý thị trường đã chuyển hướng 

sang trạng thái “bearish” hiện tại, có thể đà giảm sẽ còn tiếp tục. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 81.00 | 83.00   Hỗ trợ:  78.30| 77.50 


