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BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA

Giá liên tục đang đối mặt với
nhiều thông tin tiêu cực và liên
tục bị đẩy xuống sát vùng 80
USD/thùng trong các phiên gần
đây. Khoảng giao dịch trong
ngày cũng đang thu hẹp dần trở
lại và khả năng cao giá sẽ tiếp
tục gặp lực bán lớn sau thông tin
tăng tồn kho của API sáng nay.
Nếu QOG có sự điều chỉnh
lên vùng 81.80 hoặc 82.00 USD
thì sẽ mở vị thế bán và kỳ vọng
giá có thể giảm thêm 1 - 1.5 USD.

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ
 Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng sau khi dữ liệu bán lẻ bật tăng mạnh mẽ 1.7% trong tháng 10, mức
tăng cao nhất kể từ tháng 3 và vượt kỳ vọng 1.4% của thị trường, bất chấp lo ngại trước đấy về lạm
phát cao sẽ khiến chi tiêu giảm. Trong khi đó sản lượng công nghiệp tại Mỹ tăng lên mức cao nhất
trong vòng hơn 2 năm, gợi ý các khó khăn về chuỗi cung ứng và nguyên liệu đầu vào đang giảm dần.
 Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô trong năm
2021 và 2022 ở mức lần lượt là 5.5 triệu thùng/ngày và 3.4 triệu thùng/ngày, tuy nhiên cho rằng giá
dầu có thể sẽ hạ nhiệt dần.
 Hàn Chính, phó thủ tướng của Trung Quốc mới đây đã đưa ra vài tuyên bố về tình hình thị trường
năng lượng của nước này trong bối cảnh 90% hiện tượng thời tiết cực đoan vào mùa đông La Nina sẽ
quay lại trong năm nay.
 Đường ống dẫn khí tự nhiên gây nhiều tranh cãi Nord Stream 2 nối từ Đức tới Nga đã được hoàn
thành nhưng quy trình chứng nhận đã bị chặn bởi các quan chức Đức. Công ty con được thiết lập để
vận hành Nord Stream 2 của Đức đã không đáp ứng điều kiện để trở thành nhà điều hành độc lập,
theo như lời một cơ quan quản lý của nước này nói vào ngày thứ Hai.
 API báo cáo tồn kho dầu thô Mỹ tăng trở lại sau tuần giảm mạnh trước đó, cụ thể tồn kho dầu thô
thương mại của Mỹ tăng 655,000 thùng so với mức dự đoán tăng 1.4 triệu thùng của giới phân tích.
tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ vẫn đang thấp hơn khoảng 60 triệu thùng so với hồi đầu năm.
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DẦU THÔ BRENT
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Giá dầu tiếp tục diễn biến trái chiều sau 1 phiên giao dịch giằng co tối qua. Kết thúc phiên giao dịch,
giá Brent tăng 0.46% lên 82.43 USD/thùng, giá WTI giảm 0.15% xuống 80.76 USD/thùng.
Tại Báo cáo thị trường dầu tháng 11 hôm qua Tổ chức Năng lượng Quốc tế IEA cũng cho rằng giá
dầu sẽ hạ nhiệt trong cuối năm, cùng quan điểm với Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng EIA, nguyên
nhân chủ yếu là nguồn cung tăng lên làm giảm tình trạng thiếu hụt trên thị trường hiện tại. Giá cao
trong khi nhóm nước Trung Đông vẫn hạn chế gia tăng sản lượng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp
có thể tranh thủ thị phần mà không gặp phải nhiều cạnh tranh, đặc biệt đối với các doanh nghiệp dầu
đá phiến tại Mỹ, những người đã hưởng lợi lớn sau khi giá dầu liên tục tăng mạnh từ đầu năm. Theo
ước tính của IEA, sản lượng dầu của Mỹ sẽ khôi phục hoàn toàn trong năm 2022.
Dù vậy, với việc Đức hoãn cấp phép cho đường ống Nord Stream 2 và Nga trì hoãn chuyển khí tự
nhiên cho châu Âu, vẫn còn khả năng khủng hoảng từ thị trường khí lan sang thị trường dầu trong mùa
đông năm nay, là động lực để phe mua liên tục đẩy giá dầu lên trên vùng 80 USD/thùng.
Tuy nhiên, lo ngại về khả năng Mỹ mở kho dự trữ chiến lược tiếp tục là yếu tố đè nặng lên tâm lý thị
trường và cản trở đà tăng của giá. Từ đầu tuần đến giờ vẫn chưa có thông báo mới nào của Nhà Trắng
về khả năng Chính phủ điều tiết thị trường, khiến cho giá thường xuyên biến động mạnh trong phiên
trước các tin đồn xoay quanh quyết định của Chính phủ Mỹ.
Trong tình trạng giá liên tục chịu sức ép đẩy xuống vùng 80 USD/thùng khi thị trường giằng co giữa
các dự báo trái chiều, báo cáo rạng sáng nay của Viện Dầu khí Mỹ API cho thấy tồn kho dầu tăng trở lại
trong tuần trước sẽ là yếu tố tiêu cực gây áp lực cho giá dầu, ít nhất là trong phiên sáng trước khi EIA
công bố số liệu chính thức. Tồn kho dầu của Mỹ liên tục gia tăng từ tháng 10 do nhu cầu đi lại giảm
dần đang là yếu tố liên tục gây sức ép lên giá dầu, đặc biệt là giá WTI.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ DẦU BRENT THÁNG 2 (QOB22)
Các chỉ số kỹ thuật tiếp tục
không được cải thiện nhiều
mặc dù giá tăng trong phiên
hôm qua.
RSI và Stoch vẫn đang duy
trì ở vùng trung tính, trong khi
giá gặp sức ép ở kháng cự trên
và không còn nhiều động lực
để bật tăng, gợi ý xác suất giá
giảm đang cao hơn.
Kháng cự: 83.00 | 84.50

Hỗ trợ: 81.00| 80.00
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