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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Các chỉ số chính của Phố Wall kết phiên trong sắc đỏ, dù phục hồi nhẹ vào đầu phiên. Chỉ số S&P500 

đã suy yếu 3 phiên liên tiếp, trong khi Nasdaq giảm hơn 10% so với mức đỉnh tháng 11. Lực mua “bắt 

đáy” không xuất hiện trở lại thị trường chứng khoán Mỹ giống như năm ngoái, do ảnh hưởng của việc 

các ngân hàng trung ương gia tăng lãi suất. Hiện tại, phần lớn các nhà phân tích kỳ vọng FED sẽ tăng 

lãi suất 4 lần trong năm nay, mỗi lần 0.25%. 

 Theo các nguồn tin trong ngành, nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ trong tháng 12/2021 đã tăng lên 

mức cao nhất trong vòng 11 tháng và đạt 4.7 triệu thùng/ngày. Mặc dù đây là mức tăng 5% so với 

tháng 11/2021 nhưng vẫn thấp hơn khoảng 7.8% so với tháng 12/2020. 

 Báo cáo Dầu khí tuần từ 08/01 đến 14/01 của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ EIA cho 

biết tồn kho dầu thô thương mại tăng 0.5 triệu thùng trong khi tồn kho xăng tăng 5.9 triệu thùng. 

 Theo dữ liệu từ Refinitiv, sản lượng khí tự nhiên tại Mỹ hiện tại đã rơi xuống mức thấp nhất trong 

vòng 4 tháng do mùa đông đã đóng băng nhiều giếng khai thác tại nhiều bang. 

 Theo báo cáo tồn kho của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tổng tồn kho khí gas tự nhiên tại 

các kho chứa ngầm của Mỹ giảm 204 tỷ feet khối xuống 2,810 tỷ feet khối trong tuần kết thúc ngày 

14/01. 

 Xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 11/2021 đã tăng lên 6.949 triệu thùng/ngày từ mức 

6.833 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2021. Trong khi đó, sản lượng dầu tăng 0.132 triệu thùng/ngày 

lên 9.912 triệu thùng/ngày và tồn kho dầu giảm 4.428 triệu thùng xuống 132.378 triệu thùng. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá dầu khả năng cao sẽ 

tiếp tục gặp áp lực sau báo 

cáo của EIA tối qua và sau khi 

bị chặn lại tại kháng cự mạnh. 

Tuy nhiên trend tăng vẫn 

chưa bị phá vỡ và giá khi lực 

mua vẫn tương đối lớn. 

Phiên hôm nay vẫn chưa 

thể mở vị thế bán mà nên 

đứng ngoài quan sát để tránh 

rủi ro tại vùng giá cao. 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Các chỉ số kỹ thuật đều đang 

ở vùng quá bán. 

Phiên hôm qua tiếp tục tạo 

thành 1 cây nến với biên độ 

rộng hơn phiên trước đó. Mặc 

dù đã xuất hiện dấu hiệu đảo 

chiều với Spinning Top nhưng 

giá vẫn duy trì khoảng đi 

ngang, tương tự nhiên diễn 

biến vào cuối tháng 12. Điều 

này cho thấy lực mua vẫn đang 

mạnh và giá khó giảm sâu.  

 

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

Giá dầu suy yếu lần đầu tiên trong tuần với giá WTI giảm 0.29% xuống 85.55 USD/thùn trong khi giá 

Brent giảm 0.07% xuống 88.38 USD/thùng. 

Thực chất, giá dầu đã có lúc tăng mạnh và lên mức cao nhất trong tuần, khi các nhịp điều chỉnh 

trong phiên chỉ tạo ra điểm vào mới và khiến cho lực mua tăng mạnh. Các căng thẳng leo thang giữa 

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Nga xung quanh khả năng Nga tấn công Ukraine ngày 

càng cao đang thúc đẩy đà tăng của giá dầu. Hiện tại NATO đã chuyển thêm vũ khí sang cho Ukraine, 

cho thấy nguy cơ đối đầu thật sự giữa các bên ngày càng cao. Việc các quốc gia châu Âu thành viên của 

NATO phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng từ Nga, đồng thời đây lại là một trong những nguồn 

thu ngân sách chính của Nga gây ra khả năng các bên sử dụng các biện pháp hạn chế nguồn cung hoặc 

cấm vận lẫn nhau. Thêm vào đó là thông tin cho thấy nhập khẩu dầu thô của 2 nước tiêu thụ lớn là 

Trung Quốc và Ấn Độ tăng mạnh trong trong tháng 12 cũng củng cố tâm lý “bullish” trên thị trường. 

Giá chỉ hạ nhiệt sau khi báo cáo của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ EIA cho thấy tồn kho 

dầu thô tại Mỹ tăng trở lại sau 7 tuần suy giảm, và tồn kho xăng tăng lên mức cao nhất trong vòng 11 

tháng. Tuy vậy, tổng sản phẩm cung cấp cho thị trường (products supplied), một chỉ số dùng để chỉ 

lượng sản phẩm tiêu thụ gia tăng trở lại bật tăng trong tuần vừa rồi nhờ nhu cầu tiêu thụ dầu chưng 

cất.  Do đó về tổng thể, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu của Mỹ vẫn tương đối lớn. 

Phiên cuối tuần sẽ không có các báo cáo mới nào và giá đang gặp áp lực trong phiên sáng sau dữ 

liệu của EIA tối qua. Tuy vậy do rủi ro địa chính trị vẫn đang là yếu tố hàng đầu dẫn dắt thị trường hiện 

tại,  vẫn có khả năng giá sẽ phục hồi, nếu các căng giữa Nga và NATO tiếp tục gia tăng. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 88.20 | 90.00  Hỗ trợ: 86.60 | 83.60 


