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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Theo hãng tin S&P Global Platts, nhu cầu nhiên liệu máy bay tại Ấn Độ đã tăng trở lại sau khi quốc 

gia này lên kế hoạch mở cửa các chuyến du lịch quốc tế, kết hợp với đà tăng trong nhu cầu di chuyển 

nội địa sau khi tình hình dịch bệnh đã ổn định. 

 ENEOS, công ty lọc dầu lớn nhất Nhật Bản, dự báo nhu cầu dầu nhiên liệu tại nước này sẽ tăng thêm 

150% trong khi công ty này chỉ đáp ứng được mức tăng 100%. Dự đoán trên được đưa ra sau khi đơn 

vị này nhận được rất nhiều đơn đặt hàng phục vụ nhu cầu sản xuất điện trong bối cảnh khí tự nhiên 

hóa lỏng đang cao, hai sản phẩm chính dùng để sản xuất điện. 

 UAE và Kuwait cho biết họ sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định chung nào của Tổ chức Các nước Xuất khẩu 

Dầu mỏ (OPEC+) trong bối cảnh thị trường cho rằng liên minh này sẽ bù đắp việc Mỹ giải phóng kho 

dự trữ chiến lược bằng cách hủy bỏ việc tăng sản lượng theo kế hoạch. 

 Trước cuộc họp chính sách vào tuần tới, bộ phận cố vấn của OPEC+ cho biết động thái Mỹ mở kho 

SPR có thể sẽ khiến cho thặng dư nguồn cung toàn cầu tăng thêm vào đầu năm 2022. Nếu như nguồn 

cung được tăng thêm 66 triệu thùng vào 2 tháng đầu năm 2022 thì thặng dư trong tháng 1 và tháng 2 

sẽ tăng lên mức lần lượt 2.3 triệu thùng/ngày và 3.7 triệu thùng/ngày.  

 Theo báo cáo tồn kho của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tổng tồn kho khí gas tự nhiên tại 

các kho chứa ngầm của Mỹ tăng 63 tỷ feet khối lên 3,611 tỷ feet khối trong tuần kết thúc ngày 04/11. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá  dầu nhiều khả năng sẽ 

biến động dựa theo các tín 

hiệu kỹ thuật khi thị trường 

chưa có nhiều thông tin mới. 

Trong bối cảnh hiện tại, có 

thể mở vị thế bán khi giá 

chạm mức 82 USD/thùng 

hoặc mua khi giá chạm mức 

80 USD/thùng, với kỳ vọng lợi 

nhuận ở mức từ 1.0 – 1.5 

USD/thùng. 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Dầu thô vẫn đang trong xu 

thế giằng co tìm hướng đi mới 

khi thị trường không có nhiều 

thông tin cơ bản.  

Các chỉ số kỹ thuật không 

đưa ra nhiều tín hiệu rõ ràng, 

với Stoch và RSI tiếp tục duy trì 

trong vùng trung tính. Khả 

năng cao giá sẽ đi ngang trong 

các khoảng hỗ trợ - kháng cự 

trong ngày hôm nay.  

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ DẦU BRENT THÁNG 2 (QOB22)  

Thị trường vẫn đang tìm hướng đi mới sau khi đã trải qua đợt điều chỉnh trước đấy. Kết thúc phiên 

giao dịch giá dầu thô Brent gần như không thay đổi ở mức 82.25 USD/thùng. 

Thị trường giao dịch có phần kém sôi động, do hôm qua người dân các nước Mỹ và châu Âu bước 

vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Do đó, thông thường đây là thời điểm không có nhiều tin tức mới do đó khó có 

thể tạo ra các chuyển biến mạnh trên thị trường. Các nhà đầu tư tập trung vào tác động của các đợt 

giải phóng dầu trong kho dự trữ chiến lược (SPR) trong thời gian tới, đặc biệt là các động thái của Tổ 

chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh OPEC+. Nếu OPEC+ vẫn giữ nguyên mức tăng sản 

lượng dự kiến 400,000 thùng/ngày trong cuộc họp tới như dự đoán của Citigroup, có khả năng sẽ xảy 

ra tình trạng dư thừa nguồn cung trong đầu năm 2022 và tạo áp lực cho giá các hợp đồng tương lai 

giảm. Ngược lại, nếu nhóm quyết định đáp trả bằng cách tạm hoãn gia tăng sản lượng  trong 1 – 2 

tháng tới, cân bằng cung – cầu sẽ không có quá nhiều thay đổi so với các dự báo trước đó. Điều này có 

thể tạo đà cho giá dầu phục hồi trở lại. 

Một yếu tố nữa đang tác động đến thị trường dầu đó chính là các lo ngại về lạm phát. Các ngân hàng 

trung ương tại Hàn Quốc và New Zealand đều đã phải tăng lãi suất trở lại để đối phó với nguy cơ vật 

giá leo thang. Trong khi đó, Cục dự trữ Liên bang Mỹ FED vẫn chưa có thông báo nào về thời điểm tăng 

lãi suất khiến cho dòng tiền đang dần đổ vào các tài sản an toàn, có thể gây áp lực đến thị trường rủi 

ro như dầu thô. 

Bước ra từ kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, có thể kỳ vọng ngày hôm nay thị trường sẽ có các biến chuyển rõ ràng 

hơn. Thiếu đi các thông bản, nhiều khả năng giá dầu sẽ đi theo các chỉ báo kỹ thuật. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 82.80 | 84.40   Hỗ trợ:  81.00| 80.00 


