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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 S&P500 và Dow Jones tiếp tục đà giảm trong phiên đầu tuần. Việc ngân hàng đầu tư Goldman Sachs 

cũng như một số nhà phân tích khác kỳ vọng FED tăng lãi suất 4 lần trong năm nay gây tác động lớn 

đến các cổ phiếu tăng trưởng và có tính rủi ro, trong khi các lĩnh vực truyền thống như ngân hàng 

được lợi. 

 Theo Platts Analytics, nhu cầu dầu mỏ của châu Á dự kiến sẽ tăng 1.7 triệu thùng/ngày vào năm 

2022 và cao hơn 3% so với mức trước đại dịch (năm 2019).  

 Theo dữ liệu Tổ chức Tiếp thị Dầu Nhà nước (SOMO) công bố hôm nay, sản lượng dầu thô của Iraq 

trong tháng 12/2021, bao gồm cả từ khu vực Kurdistan bán tự trị, gần như không đổi so với tháng 

11/2021 mặc dù hạn ngạch sản xuất của nước này đã tăng lên.  

 Trả lời hãng tin Reuters, một Bộ trưởng cấp cao của Indonesia cho biết chính phủ nước này khả 

năng cao sẽ gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu than trong thứ ba tuần này. 

 Theo hãng tin Reuters, khu mỏ khai thác lớn nhất của Kazakhstan là Tengiz, đang nâng từ từ mức 

sản lượng dầu thô trở lại con số trước khi nổ ra vụ bạo loạn tại nước này trong tuần trước. 

 Theo hãng tin Reuters, công ty dầu khí quốc doanh Venezuela là PDVSA sẽ bắt đầu xuất khẩu dầu 

thô pha loãng trở lại sau 9 tháng. Đa phần dầu của Venezuela sau khai thác sẽ cho ra loại dầu nặng và 

sẽ cần các chất pha loãng như naptha để tạo ra loại hàng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu 

 Theo Bloomberg, sản lượng dầu của Libya đạt 1 triệu thùng / ngày sau khi mỏ dầu lớn nhất của 

nước này nối lại sản lượng sau khi lực lượng dân quân buộc phải ngừng hoạt động ba tuần 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá đang bước vào xu 

hướng điều chỉnh với lực bán 

ngày càng gia tăng. Thêm vào 

đó các yếu tố hỗ trợ cũng 

ngày càng suy yếu. Khả năng 

cao giá sẽ tiếp tục suy yếu 

trong ngày hôm nay. 

Có thể canh bán hợp đồng 

Brent tháng 3  khi giá quay lại 

vùng 81.5 USD/thùng, và kỳ 

vọng giá sẽ giảm thêm ít nhất 

0.7 - 1 USD/thùng. 
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Các tín hiệu kỹ thuật đang 

điều chỉnh với khoảng cách 

giữa MACD và đường Signal  

hẹp dần, trong khi RSI mà 

Stoch đang dần hướng xuống.  

Lực bán mạnh dần lên trong 

cuối phiên và việc giá liên tiếp 

thất bại trong việc phá kháng 

cự mạnh gợi ý giá có thể duy trì 

đà giảm trong ngày hôm nay. 
 

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

Giá dầu tiếp tục suy yếu trong phiên hôm qua, khi các yếu tố hỗ trợ giá dầu trong tuần vừa rồi dần 

giảm. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI giảm 0.85% xuống 78.23 USD/thùng trong khi giá Brent giảm 

1.08% xuống 80.87 USD/thùng. 

Kỳ vọng nguồn cung dư thừa trong quý I quay trở lại thị trường sau khi Libya cho biết sản lượng 

nước này đang dần phục hồi trở lại và sẽ sớm quay trở lại mức 1 triệu thùng/ngày trong vài ngày tới. 

Trong khi đó, bất chấp một số cuộc đụng độ nhỏ, tình hình tại các mỏ dầu chính của Kazakhstan đang 

dần ổn định trở lại và khả năng cao nước này sẽ sớm đưa ngành dầu khí trở lại hoạt động bình thường. 

Về phía nhu cầu, Trung Quốc đang trở thành một “điểm yếu” trong mắt xích. Các ca nhiễm Omicron 

cộng đồng dù vẫn rất thấp tuy nhiên cũng đủ để cho nước này phong tỏa vài thành phố lớn trên 10 

triệu dân, khiến cho cả nhu cầu đi lại lẫn các hoạt động sản xuất đều ảm đạm. Kết hợp với hạn ngạch 

nhập khẩu hạn chế cho đầu năm, khả năng cao các dữ liệu sắp tới sẽ cho thấy sức mua tại đây xuống 

thấp trong quý I, trái ngược với tình hình năm ngoái. 

Tuy vậy, vẫn còn các yếu tố hỗ trợ cho thị trường như việc các hãng dược lớn như Pfizer và Moderna 

cho biết trong vòng vài tháng nữa có thể tạo ra vắc-xin dành riêng cho biến thể Omicron, giúp giảm 

thiểu rủi ro ngay cả khi xuất hiện các biến thể mới. Với các yếu tố trái chiều trên thị trường như thế 

này, khả năng cao trong ngắn hạn dầu thô sẽ tiếp tục chứng kiến các giằng co lớn trong phiên. Thêm 

vào đó, thị trường sẽ chờ đợi các báo cáo tháng quan trọng như Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn tối 

nay của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ EIA để xác định xu hướng sắp tới. Thông thường 

trong báo cáo đầu  năm EIA sẽ mở rộng các dự đoán và phân tích của mình, do đó đây sẽ là báo cáo 

các nhà đầu tư cần tập trung theo dõi. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 81.60 | 83.40  Hỗ trợ: 79.60 | 77.30 


