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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Các chỉ số chính Phố Wall đồng loạt quay đầu giảm sau mức tăng đầu phiên sau thông tin của Mỹ 

cho biết đã phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên tại nước này tại California. Đáng chú ý người này đã 

tiêm 2 liều vắc-xin, do đó tâm lý lo sợ càng gia tăng. Chỉ số biến động thị trường CBOE, thường được 

gọi là thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall đã có lúc chạm mức 32.61, mức cao nhất kể từ tháng Hai. 

 Trong cuộc họp tối quaOPEC+ cho biết thặng dư nguồn cung dầu sẽ tăng lên vào quý I/2022 và đạt 

lần lượt 2 triệu thùng/ngày trong tháng 1, 3.4 triệu thùng/ngày trong tháng 2 và 3.8 triệu thùng/ngày 

trong tháng 3. 

 Iraq, quốc gia có sản xuất lượng dầu đứng thứ 2 của OPEC, đã đưa ra kỳ vọng rằng tổ chức này sẽ 

thống nhất duy trì mức tăng sản lượng như hiện tại trong cuộc họp tới. Thông tin trên được lấy theo 

phát ngôn của bộ trưởng dầu thô nước này là ông Abdul Jabbar. 

 Ngay sau khi cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) kết thúc, thông tin về việc 

chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ xem xét thêm các biện pháp để điều tiết giá dầu thô bao gồm 

cả việc cấm xuất khẩu mặt hàng này.  

 Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) phát hành báo cáo Dầu khí hàng tuần từ 20/11 đến 

26/11 cho thấy tồn kho dầu giảm 0.9 triệu thùng, tồn kho xăng tăng 4 triệu thùng trong khi tồn kho 

nhiên liệu chung cất tăng 2.1 triệu thùng. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Nhiều khả năng hôm nay 

thị trường sẽ lặp lại hình mẫu 

giao dịch từ đầu tuần này đó 

là lực bán gia tăng mạnh 

trong phiên sáng  do tác động 

của mức giảm sâu phiên hôm 

trước. 

Có thể canh mua ở mức 

69.5 – 69.7  và kỳ vọng giá sẽ 

tăng thêm ít nhất 1 – 1.5 

USD/thùng. 
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Thị trường vẫn trong trạng 

thái bất ổn và với giá dầu phiên 

tối không giữ được mức tăng 

trong ngày. Hiện giá vẫn chưa 

vượt được lên cạnh dưới dải 

Bollinger Bands 

Các chỉ số kỹ thuật đều tiêu 

cực với các chỉ số đều rơi 

xuống vùng quá bán, có thể 

tạo ra lực bắt đáy trong phiên 

sáng.  

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ DẦU BRENT THÁNG 2 (QOBG22)  

Giá dầu tiếp tục suy yếu vào ngày hôm qua với các thông tin mới từ dịch COVID-19. Kết thúc phiên 

giao dịch, giá WTI giảm 0.92% xuống 65.57 USD/thùng trong khi Brent giảm 0.52% xuống 68.87 

USD/thùng. 

Hôm qua tiếp tục là một ngày giao dịch biến động với giá trong phiên đã có lúc tăng đến gần 4 

USD/thùng so với giá đóng cửa phiên thứ Ba, khi lực bắt đáy xuất hiện kết hợp với các kỳ vọng OPEC+ 

sẽ hoãn thời điểm gia tăng sản lượng đẩy giá phục hồi từ vùng đáy 3 tháng.  Tuy vậy, một loạt các thông 

tin tiêu cực trong phiên tối khiến cho giá đảo chiều. Trước hết, tài liệu sau cuộc họp của Ủy ban Kỹ 

thuật JTC của OPEC+ cho biết thị trường dầu sẽ chuyển từ thiếu hụt sang thặng nguồn cung dầu ở mức 

gần 3 triệu thùng/ngày trong quý I năm sau, một phần do nhu cầu đi lại suy yếu tại khu vực châu Âu 

và Nam Phi, do tác động của biến thể Omicron. Tuy vậy, nhóm vẫn chưa có động thái chính thức nào 

cho thấy sẽ thay đổi kế hoạch hiện tại. Thêm vào đấy, việc Mỹ cho biết có thể điều chỉnh thời gian mở 

kho dự trữ dầu chiến lược SPR cũng như tiếp tục xem xét các biện pháp khác để linh hoạt trong việc 

điều tiết giá nội địa cũng gây áp lực đến thị trường: Các nhà đầu tư thường chịu tâm lý tiêu cực mỗi khi 

sự bất ổn gia tăng. Hơn thế nữa, thông tin vừa rồi cho thấy chiến dịch điều tiết thị trường của Mỹ sẽ 

kéo dài cho đến khi Mỹ đạt được mục tiêu, chứ không đơn giản dừng lại với việc mở kho dự trữ dầu 1 

lần. 

Trên hết, việc Mỹ phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên, đặc biệt khi người bệnh này đã tiêm 2 mũi 

vắc-xin cũng khiến cho các lệnh bán được kích hoạt: Rõ ràng là, kể từ thứ 6 tuần trước, các thông tin 

tiêu cực về chủng Omicron đều có khả năng khiến thị trường điều chỉnh mạnh, do đó sẽ ít nhà đầu tư 

nào muốn duy trì vị thế khi giá đang ở mức cao. Về cơ bản, đây sẽ là yếu tố cản trở đà tăng của giá 

trong ít nhất vài phiên nữa.  

Ngày hôm nay, thị trường sẽ chờ đợi cuộc họp chính thức của OPEC+ diễn ra trong phiên tối. Trong 

trường hợp OPEC+ thực sự quyết định hoãn thời điểm tăng sản lượng, giá dầu có thể được hỗ trợ. 

Ngược lại, nếu OPEC+ vẫn tiếp tục chính sách đã đề ra, khả năng cao giá sẽ còn tiếp tục giảm. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 70.50 | 71.40   Hỗ trợ:  68.30| 66.70 


