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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Chứng khoán Phố Wall đóng cửa cao hơn vào thứ Hai, lấy lại một số điểm mà họ đã mất trong đợt 

bán tháo hôm thứ Sáu, vì các nhà đầu tư hy vọng rằng biến thể COVID-19 Omicron sẽ không dẫn đến 

việc nước Mỹ phong toả như lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông trấn an người dân không 

nên quá hoảng loạn và cho biết đang làm việc với các công ty dược để chế tạo các vắc-xin mới nếu cần. 

 Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ sẽ tiến hành kế hoạch giải phóng 50 triệu thùng 

dầu từ nguồn dự trữ chiến lược (SPR) bất chấp giá dầu thô đã giảm mạnh do tác động của biến thể 

Omicron. Bộ Ngoại giao Mỹ Amos Hochstein nói với CNBC rằng chính quyền sẵn sàng giải phóng nhiều 

dầu thô hơn nữa từ kho dự trữ nếu cần thiết. 

 Ngân hàng Morgan Stanley đã cắt giảm dự báo giá dầu thô Brent trong quý I/2022 xuống 82.50 

USD/thùng từ mức 95 USD/thùng trước kỳ vọng rằng biến thể Covid-19 mới mang tên Omicron có thể 

sẽ làm nhu cầu dầu giảm mạnh. 

 Nhu cầu đối với các sản phẩm lọc dầu của Hàn Quốc trong tháng 10/2021 đã tăng 11.7% so với 

tháng 10/2020, được thúc đẩy bởi tiêu thụ nhiên liệu giao thông vận tải trong bối cảnh các hạn chế 

liên quan tới đại dịch Covid-19 được nới lỏng.  

 Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết không cần thiết phải có các biện pháp khẩn cấp đối 

với thị trường dầu, chưa có thành viên OPEC+ nàoyêu cầu đàm phán lại thỏa thuận về sản lượng. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Thị trường dầu đang ổn 

định trở lại với giá phục hồi từ 

mức đáy hôm trước. Khả 

năng cao giá sẽ nối tiếp đà 

tăng trong ít nhất 1-2 phiên 

tới. 

Có thể canh mua tại vùng 

giá 73 – 73.20 USD/thùng và 

kỳ vọng giá tăng thêm ít nhất 

1 USD/thùng trong ngày hôm 

nay. 
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Giá đang tăng trở lại từ hỗ 

trợ cứng và khả năng sẽ quay 

trở lại thách thức mốc 75.60 

USD/thùng trong ngắn hạn. 

Các chỉ số kỹ thuạt vẫn đang 

khá tiêu cực, với MACD duy trì 

ở vùng âm trong khi Stoch 

cũng đang ở vùng quá bán. Giá 

vẫn đang ở dưới dải Bollinger 

Bands mở rộng. 
 

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

Dầu thô gặp áp lực trong phiên tối, tuy nhiên vẫn đóng cửa trong sắc xanh với WTI tăng 2.64% lên 

69.95 USD/thùng trong khi giá Brent tăng 1.98% lên 73.22 USD/thùng. 

Giá dầu đã bật tăng mạnh mẽ trong phiên sáng khi các nhà đầu tưu nắm bắt cơ hội mua vào sau 

khi giá giảm mạnh trong phiên thứ Sáu tuần trước. Trong phiên, đã có lúc giá tăng gần 5 USD so với 

giá mở cửa. Tuy nhiên, lực bán chốt lời trong phiên tối gia tăng đã xoá đi phần lớn mức tăng trước đó.  

Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng các biện pháp hạn chế khách du lịch, một số quay trở lại biện 

pháp phong toả hoặc tạm hoãn tiến trình mở cửa. Như vậy, không chỉ có nhu cầu đi lại chịu ảnh hưởng, 

mà cả nguy cơ lạm phát cũng gia tăng, đặc biệt từ phía Trung Quốc. Nước này ngày càng lên tiếng bảo 

vệ chính sạch “zero-COVID”, và đã đóng cửa một số cảng biển quan trọng để kiểm soát dịch. Điều này 

có thể khiến cho chi phía nguyên liệu đầu vào của giá cả hàng hoá tăng dần lên. Kết hợp với sức mua 

suy yếu, kinh tế thế giới có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực và tiếp tục làm suy yếu nhu cầu dầu. 

Mặc dù vậy, diễn biến giá dầu tối qua cho thấy dầu đã quay trở lại các mức tăng bình thường trong 

ngày. Nhiều khả năng thị trường sẽ không còn biến động quá mạnh mà sẽ ổn định từ từ, ít nhất trong 

vài tuần tới, khoảng thời gian cần thiết để đánh giá  mà tác động thực tế của chủng vi-rút Omicron. Với 

việc Mỹ thông báo sẽ tiếp tục tiến hành mở kho dầu dự trữ chiến lược như kế hoạch trước đó, hiện tại 

ẩn số lớn nhất trên thị trường tuần này chỉ còn lại kế hoạch sản lượng của OPEC+ trong cuộc họp thứ 

Năm này. Với việc các thành viên có vai trò đứng đầu như Saudi Arabia và Nga đều cho biết không quá 

lo ngại về chủng vi-rút mới, có khả năng nhóm vẫn sẽ tiến hành tăng sản lượng thêm 400,000 

thùng/ngày như thoả thuận trước đó. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 73.70 | 74.20   Hỗ trợ:  72.00| 71.00 


