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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đã tăng vào hôm qua sau khi dữ liệu cho thấy trong khi lạm phát 

tiêu dùng của Mỹ ở mức cao nhất trong 40 năm, tuy nhiên Cục Dự trữ Liên bang sẽ dẫn dắt thị trường 

để duy trì tốc độ tăng trưởng.  10 trong số 11 lĩnh vực chính của S&P đóng cửa trong sắc xanh, trong 

khi S&P 500 và Nasdaq vượt trội hơn so với Dow do các cổ phiếu tăng trưởng được yêu thích trở lại. 

 Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nhu cầu dầu thô toàn cầu đang phục hồi nhanh hơn kỳ 

vọng khi biến thể COVID-19 mới nhất được phát hiện trong thời gian gần đây không gây ra nhiều ảnh 

hưởng như dự đoán. 

 Báo cáo Dầu khí hàng tuần của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng EIA tuần kết thúc 07/01 cho 

biết tồn kho dầu thương mại giảm 4.6 triệu thùng xuống 413.3 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ 2018. 

 3 nguồn tin trong ngành cho biết Iran đã đặt giá bán chính thức (OSP) đối với dầu thô Iranian Light 

xuất khẩu đến châu Á trong tháng 02/2022 ở mức 2 USD/thùng cao hơn giá Oman/Dubai, giảm 1.10 

USD/thùng so với tháng 01/2022. Kuwait cũng đã cắt giảm giá OSP đối với dầu thô xuất khẩu sang 

châu Á trong tháng 02/2022.  

 Các nhà sản xuất dầu thô tại Mỹ đang cố gắng đẩy nhanh quá trình lắp đặt các giàn khoan ở nhiều 

khu vực trọng điểm để nâng mức sản lượng dầu đá phiến của mình, sau khi giá WTI đã vượt mức đỉnh 

3 tháng chỉ sau 15 ngày. 

 CNOOC đặt mục tiêu tăng sản lượng dầu và khí tự nhiên của họ trong năm 2022 thêm 6% lên mức 

1.66 triệu thùng/ngày, chủ yếu bằng cách thúc đẩy sản lượng trong nước. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Xu hướng tăng của giá vẫn 

còn rất mạnh và đang được 

hỗ trợ bởi cả các thông tin cơ 

bản lẫn các yếu tố kỹ thuật. 

Dù vậy, ở mức giá cao hiện 

nay nên đợi giá điều chỉnh 

nhẹ để có điểm vào tốt. 

Có thể canh mua hợp 

đồng Brent tháng 3 khi giá 

điều chỉnh về 84.40 và kỳ 

vọng giá test lại vùng 86 trong 

1-2 phiên tới. 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Lực mua vẫn còn tương đối 

mạnh và sẽ tạo thành động lực 

để cho giá tiếp tục duy trì dà 

tăng. 

Các chỉ số kỹ thuật tương 

đối tích cực, giá liên tục hướng 

lên trong khi dải Bollinger 

Bands mở rộng và đi lên, 

MACD, Stoch và RSI đều duy trì 

ở vùng dương. 
 

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

Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày hôm qua sau khi báo cáo của EIA chỉ ra tồn kho 

dầu thô của Mỹ đã xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI tăng 1.75% 

lên 82.64 USD/thùng trong khi giá Brent tăng 1.13% lên 84.67 USD/thùng. 

Dầu thô đã giữ vững đà tăng từ đầu năm khi các dữ liệu gần đây đều chỉ ra cán cân cung – cầu thực 

chất thắt chặt hơn so với thực tế. Nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu quay trở lại mức trên 20 triệu thùng/ngày, 

quay trở lại mức tiêu thụ trong giai đoạn cùng kỳ năm 2019 khi dịch COVID-19 chưa xuất hiện càng 

khiến cho lo ngại về Omicron giảm bớt. Thực tế các thông tin mới về Omicron hiện tại ngày càng ít tác 

động đến thị trường. Do đó, rủi ro giá giảm hiện tại tương đối thấp. Hơn thế nữa, tồn kho dầu tiếp tục 

giảm trong tháng 1, thời điểm mà hàng năm tồn kho tại Mỹ gia tăng trở lại phần nào cho thấy thị trường 

hàng thực tại Mỹ đang ở trong giai đoạn thắt chặt hơn so với mọi năm. Điều này thể hiện phần nào 

trong phát biểu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA hôm qua, cho biết nhu cầu dầu thế giới đang 

phục hồi mạnh hơn dự kiến, đồng thời các vấn đề tại các nước sản xuất như Nigeria và Libya, 

Kazakhstan gây ra gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng. 

Đà tăng của dầu cũng được trợ giúp đáng kể nhờ tâm lý tích cực trên thị trường tài chính. Bất chấp 

chỉ số tiêu dùng CPI trong tháng 12 tiếp tục tăng nóng 7% so với cùng kỳ năm 2020 và duy trì tiến lên 

mức đỉnh 40 năm, tuy nhiên nhờ sự dẫn dắt thị trường của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED hôm 

trước, giới đầu tư vẫn có thể bỏ qua rủi ro giá cả tăng. Các phát biểu và đường lối của các ngân hàng 

trung ương hiện tại đang khiến cho tâm lý chấp nhận rủi ro trong đầu năm ngày càng cao, bất chấp 

việc các gói hỗ trợ đang bị cắt giảm bớt. 

Ngày hôm nay, giá nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục tăng nhờ ảnh hưởng của báo cáo EIA tối qua, tuy 

nhiên sức mua có thể sẽ giảm bớt khi giá đang tiến vào vùng đỉnh thiết lập trong năm ngoái. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 86.10 | 86.80  Hỗ trợ: 83.60 | 82.60 


