
 

 

 

TRANG 1/2 
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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  

Thứ Ba – 16/11/2021 

16:00 | Báo cáo thị trường dầu của IEA  

20:30 | Doanh số bán lẻ tháng 10 

21:15 | Sản lượng công nghiệp tháng 10 

Thứ Tư – 17/11/2021 

04:30 | Báo cáo Năng lượng của API 

20:30 | Giấy phép xây dựng tháng 10 

22:30 | Báo cáo dầu khí hàng tuần EIA 

Thứ Năm – 18/11/2021 

19:30 | Đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu 

22:30 | Báo cáo khí tự nhiên hàng tuần của EIA 

Thứ Bảy – 20/11/2021 

01:00 | Dữ liệu của Baker Hughes 

LỊCH BÁO CÁO TUẦN NÀY  VỊ THẾ QUỸ ĐẦU CƠ | CFTC 

 

 

 KHUYẾN NGHỊ 

Các áp lực lớn gia tăng trên 

thị trường cho thấy khả năng 

giá tiếp tục giảm trong tuần là 

tương đối lớn. Tuy nhiên với  

hỗ trợ tại vùng 80 USD với dầu 

Brent tháng 02 vẫn rất mạnh. 

Trong tuần có thể sẽ có các 

thay đổi bất chợt trong chính 

sách, do đó nên hạn chế nắm 

giữ vị thế dài ngày. 

Canh bán QOG22 ở vùng 

giá 80.8 với kỳ vọng giá về 

80.2 USD. 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Các chỉ số kỹ thuật đang 

khá tiêu cực với xác suất giá 

giảm đang lớn hơn. 

RSI và Stoch hướng xuống 

mặc dù vẫn nằm trong vùng 

trung tính. MACD tiếp tục cắt 

xuống Signal.  

Trên biểu đồ giá đang tiến 

xuống cạnh dưới dải Bolinger 

Bands thu hẹp. 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU BRENT THÁNG 2 (QOB22)  

Giá dầu tiếp tục giảm trong tuần vừa rồi, đánh dấu chuỗi giảm 3 tuần liên tiếp, lần đầu tiên kể từ 

tháng 3 năm nay. Khả năng chính phủ Mỹ can thiệp vào thị trường đang là tác nhân lớn nhất tác động 

tiêu cực đến tâm lý thị trường, bên cạnh các dự báo mang tính “bearish” của các tổ chức lớn. Kết thúc 

tuần, giá WTI giảm 0.59% xuống 80.79 USD/thùng, giá Brent giảm 0.69% xuống 82.17 USD/thùng. 

Mặc dù phe mua vẫn đang áp đảo trên thị trường, tuy nhiên 2 trong số 3 tổ chức lớn là Cơ quan 

Quản lý Thông tin Năng lượng EIA và OPEC trong tuần trước đều đưa ra kỳ vọng tình trạng thiếu hụt 

cân bằng cung-cầu sẽ được cải thiện trong các tháng cuối năm, lại làm gia tăng tính biến động trên thị 

trường. Đặc trong tuần này báo cáo tháng 11 còn lại của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA sẽ được phát 

hành, có thể gây tác động lớn đến thị trường. IEA được xem là một tổ chức độc lập và trung lập, do đó 

các nhận định của tổ chức này tương đối quan trọng trong bối cảnh hiện tại. Nếu IEA cũng cùng chung 

nhận định với EIA và OPEC, có thể sẽ tạo ra điều chỉnh lớn đối với thị trường. 

Trong khi đó, giá xăng dầu tăng đang tạo ra sức ép lớn đối với người tiêu dùng, gây thiệt hại trực 

tiếp đến mức sống của họ. Mặc dù các chuyên gia cảnh báo phương án hiện tại như mở Kho Dự trữ 

Dầu chiến lược hay cấm xuất khẩu dầu chỉ mang tính tạm thời, tuy nhiên trong ngắn hạn có thể gia 

tăng nguồn cung cho thị trường, giảm áp lực đối với người dân và doanh nghiệp Mỹ. Sức ép đang tăng 

dần lên đối với Chính quyền Tổng thống Biden, khi ngày càng nhiều thành viên trong Đảng Dân chủ 

kêu gọi nước Mỹ hành động để bình ổn thị trường, có thể khiến ông nhanh chóng đưa ra chính sách 

mới. 

Bên cạnh đó, thông tin về dịch COVID-19 đã quay trở lại phủ sóng trên các trang tin tức, khi số ca 

lây nhiễm gia tăng tại Châu Âu, có thể khiến một số khu vực phải tái phong toả để kiểm soát dịch. Đây 

là diễn biến các nhà đầu tư năng lượng cần đặc biệt chú ý: Một khi các biện pháp hạn chế đi lại được 

thiết lập, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu chắc chắn sẽ giảm và tác động tiêu cực đến giá. Có thể thấy, các 

rủi ro đang ngày càng lớn trên thị trường, gây áp lực điều chỉnh trong tuần mới. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 
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