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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm qua,chấm dứt chuỗi tăng 8 phiên liên 

tiếp. Các nhà đầu tư chốt lời sau khi giá đạt đỉnh nhiều phiên liên tiếp. Cổ phiếu Tesla tiếp tục giảm 

mạnh xung quanh khả năng Elon Musk bán cổ phiếu. Chỉ số Giá sản xuất PPI tháng 10 tăng 0.6%, khá 

tương đồng với kỳ vọng của thị trường. 

 Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) công bố ngày hôm nay, Cơ quan Thông tin Năng lượng 

Hoa Kỳ (EIA) đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm 2021 thêm 

60,000 thùng/ngày lên 5.11 triệu thùng/ngày.  

 Theo dữ liệu của Euroilstock được tổng hợp bởi hãng tin Reuters, tồn kho của dầu thô các sản 

phầm từ mặt hàng này của các nhà máy lọc dầu ở Châu Âu giảm gần 8% trong tháng 10 so với thời 

điểm cách đây một năm. 

 Theo giám đốc điều hành của công ty Saudi Aramco, năng lực sản xuất dầu dự phòng toàn thế 

giới có thể giảm trong năm 2022 khi các tuyến đường bay được mở trở lại. Hiện tại, công suất dự 

phòng của thế giới đang vào khoảng 3-4 triệu thùng/ngày và tạo ra một chiếc “đệm” cho thị trường 

 API dự tồn kho dầu thô Mỹ giảm 2.485 triệu thùng, chấm dứt chuỗi 6 tuần tăng liên tiếp. Bất 

chấp 6 tuần tăng trước đó, tồn kho dầu thô của Mỹ vẫn thấp hơn khoảng 60 triệu thùng so với hồi 

đầu năm. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá dầu Brent tháng 2 đã 

gần đạt đỉnh ở vùng 84.60. Với 

đà tăng mạnh mẽ hiện nay, sẽ 

chỉ mở vị thế mua nếu giá vượt 

đỉnh. 

Đặt lệnh chờ mua Stop ở giá 

84.80. Chốt lời ngắn chỉ 0.5 – 

1.0 USD. Giá dầu đang ở mức 

tương đối cao, nên sẽ không 

mở vị thế mua dài ngày, mà sẽ 

canh các điểm phù hợp để mua 

theo các sóng tăng ngắn.   

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Các chỉ số kỹ thuật đang 

khá tích cực. Hiện giá đang tiến 

đến cạnh trên của dải Bollinger 

Bands, trong khi kháng cự tiếp 

theo không quá mạnh. 

RSI và Stoch tiếp tục hướng 

lên trên trong khi khoảng cách 

giữa MACD và Signal thu hẹp, 

xác xuất giá tăng đang có phần 

nhỉnh hơn. 
 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU BRENT THÁNG 2 (QOG22)  

Giá dầu tăng trở lại sau Báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) của Cơ quan Quản lý Thông 

itn Năng lượng Mỹ EIA tối qua. Kết thúc phiên giao dịch, giá Brent tăng 1.62% lên 84.78 USD/thùng, giá 

WTI tăng 2.71% lên 84.15%. 

Mặc dù báo cáo STEO tối hôm qua dự đoán giá xăng sẽ hạ nhiệt trong tháng 12, về lý thuyết là một 

thông tin “bearish” với thị trường, tuy nhiên điều này giúp ngăn cản Nhà Trắng mở kho dự trữ chiến 

lược dầu (SPR) nên lại hỗ trợ tâm lý các nhà đầu tư và đẩy giá tăng trong phiên tối hôm qua. Đáng chú 

ý, EIA dự báo nhu cầu dầu của thế giới sẽ vượt mức 100 triệu thùng/ngày – gần tương đương mức tiêu 

thụ dầu của thế giới trước khi đại dịch COVID-19 diễn ra ngay trong quý IV năm nay, sớm hơn nửa năm 

so với báo cáo tháng trước. Giá khí tự nhiên tăng sẽ thúc đẩy nhu cầu chuyển đổi từ khí sang dầu trong 

các hệ thống sưởi và phát điện.  

Mặc dù phản ứng tối qua của giới đầu tư đối với STEO khá tích cực, tuy nhiên thực tế thì báo cáo lại 

tăng tính bất ổn cho thị trường dầu: Sản lượng dầu của các nhà sản xuất Mỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục 

tăng trong các tháng cuối năm, khiến cho thiếu hụt cung-cầu trong quý IV được kỳ vọng sẽ rơi vào mức 

0.7 triệu thùng/ngày, so với dự báo thâm hụt 0.83 triệu thùng/ngày trong tháng 9. Nguồn cung được 

kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong năm sau, khi các công ty dầu khí và OPEC+ tăng sản lượng thêm 500,000 

thùng/tháng, nếu theo đúng chính sách đề ra trong tháng 7. Và cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả 

năng Chính phủ Mỹ sẽ can thiệp vào thị trường, nếu giá xăng dầu thực tế tiếp tục tăng cao.  

Trong ngắn hạn, với báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ API rạng sáng nay cho thấy tồn kho dầu của Mỹ 

giảm sau 6 tuần tăng liên tiếp, tâm lý “bullish” của thị trường sẽ được thúc đẩy, ít nhất cho đến khi báo 

cáo Dầu khí hàng tuần của EIA tối nay vào công bố các số liệu chính thức.   

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 85.00 | 86.40   Hỗ trợ:  82.00 | 81.00 


