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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  

Thứ Hai – 10/01/2022 

22:00 | Chỉ số xu hướng việc làm CB tháng 12 

Thứ Tư – 12/01/2022 

00:00 | Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn EIA 

04:30 | Báo cáo Năng lượng của API 

20:30 | Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 12 

22:30 | Báo cáo dầu khí hàng tuần EIA 

Thứ Năm – 13/01/2022 

20:30 | Đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu 

20:30 | Chỉ số giá sản xuất PPI tháng 12 

22:30 | Báo cáo khí tự nhiên EIA 

Thứ Sáu – 14/01/2022 

20:30 | Doanh số bán lẻ tháng 12 

21:15 | Sản lượng công nghiệp tháng 12 

Thứ Bảy – 15/01/2022 

01:00 | Dữ liệu của Baker Hughes 

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

 

 

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá giảm ngay khi mở cửa 

với các thông tin tiêu cực trên 

thị trường như thông tin về 

tình hình dịch và triển vọng về 

gói dự chi  cơ sở vật chất. Khả 

năng cao giá sẽ còn điều 

chỉnh trong một vài phiên tới. 

Có thể canh bán Brent 

tháng 3 tại vùng 81.50 

USD/thùng và kỳ vọng giá 

giảm thêm ít nhất 0.5-0.7 

USD/thùng trong phiên hôm 

nay. 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Các chỉ số kỹ thuật có xu 

hướng điều chỉnh với RSI 

hướng xuống trong khi Stoch 

điều chỉnh từ vùng quá mua.  

Khối lượng giao dịch giảm dần 

gợi ý đà tăng suy yếu. 

Giá giảm mạnh từ khi mở 

cửa gợi ý lực bán đang quay 

trở lại và xác suất giá giảm 

trong ngày hôm nay đang cao 

hơn. 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU BRENT THÁNG 3 (QOH22)  

Mở đầu năm mới, dầu thô kéo dài đà tăng tuần thứ 3 liên tiếp, với giá WTI tăng 4.91% lên 78.9 

USD/thùng trong khi giá Brent tăng 4.89% lên 81.75 USD/thùng. 

Tuần vừa rồi, giá dầu đi lên liên tiếp 4 trong 5 phiên, chính thức vượt qua mức giá trước khi biến thể 

Omicron xuất hiện. So sánh với các thị trường tài chính khác như chứng khoán Mỹ, thị trường dầu mở 

đầu năm mới với động lực tăng mạnh mẽ. Các chỉ số di chuyển liên tục chỉ ra lượng người tham gia 

giao thông tại Mỹ và các nước châu Âu như Anh, Pháp liên tục tăng trong tháng 12 bất chấp các hạn 

chế di chuyển chính phủ thiết lập và khiến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu duy trì ở mức tốt. Trong khi đó, 

nguồn cung liên tục bị thắt chặt. Bất chấp quyết định gia tăng sản lượng trong cuộc họp chính sách 

mỗi tháng, công suất thực tế của OPEC+ liên tục thấp hơn so với hạn ngạch. Trong khi đó,  tình hình 

bất khả kháng diễn ra tại Libya khiến cho sản lượng dầu thô nước này giảm 400-500,000 thùng/ngày, 

lớn hơn cả mức tăng sản lượng thực tế của các nước trong OPEC+. Các bất ổn tại Kazakhstan, đồng 

minh lớn thứ 2 trong nhóm cũng đẩy lo ngại về gián đoạn nguồn cung lên cao. 

Mặt khác, phiên giảm trong cuối tuần gợi ý đà tăng đang bước dần vào giai đoạn điều chỉnh. Số ca 

nhiễm liên tục gia tăng tại Trung Quốc chỉ khiến cho nước này tăng cường sử dụng các biện pháp 

phong tỏa với quy mô còn lớn hơn các năm trước, bất chấp tỷ lệ tiêm chủng ngày càng cao. Việc đảo 

Cyprus cho biết đã phát hiện biến thể lai giữa Omicron và Delta với tên gọi Deltacron đang khiến cho 

giá dầu suy yếu ngay khi mở cửa. Thêm vào đó là các khó khăn dành cho gói chi ngân sách trị giá 1.8 

nghìn tỷ USD khi Nghị sĩ Joe Manchin được cho là đã quyết định sẽ không ủng hộ dự chi này, bất chấp 

các cuộc đối thoại diễn ra với Nhà Trắng. Bên cạnh đó, với thực tế là tình trạng dư cung vẫn sẽ diễn ra 

trong quý I, thị trường nhiều khả năng sẽ sớm xảy ra điều chỉnh trong ngắn hạn.  

Các nhà đầu tư sẽ cần theo dõi các thay đổi trong báo cáo dầu khí hàng tuần của EIA cũng như dự 

báo trong Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn thứ 4 để nắm bắt được xu thế của thị trường trong thời 

gian tới, khi các bất ổn và kỳ vọng trái chiều ngày càng gia tăng trên thị trường. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

 
 

Kháng cự: 83.40 | 84.70   Hỗ trợ:  81.80 |79.60 


