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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  

Thứ Ba – 08/11/2021 

22:00 | Chỉ số giá sản xuất PPI tháng 10 

Thứ Tư – 10/11/2021 

00:00 | Triển vọng Năng lượng ngắn hạn EIA 

03:30 | Báo cáo Năng lượng của API 

20:30 | Đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu 

20:30 | Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 

22:30 | Báo cáo dầu khí hàng tuần EIA 

Thứ Năm – 11/11/2021 

00:00 | Báo cáo Khí tự nhiên của EIA 

19:30 | Báo cáo Thị trường Dầu của OPEC 

Thứ Sáu – 12/11/2021 

22:00| Tâm lý tiêu dùng của Michigan tháng 11 

Thứ Bảy – 03/11/2021 

01:00 | Dữ liệu của Baker Hughes 

LỊCH BÁO CÁO TUẦN NÀY  VỊ THẾ QUỸ ĐẦU CƠ | CFTC 

 

 

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá dầu QOG có thể sẽ chỉ 

giao dịch đi ngang với khoảng 80 

– 84 USD/thùng trong tuần này. 

Giao dịch mua ở gần 80 USD và 

bán ở gần 84 USD sẽ mang đến 

nhiều cơ hội thắng hơn. Trong 

hôm nay, giá có thể sẽ tăng, nên 

mở vị thế mua ở vùng 81.50. 

Chốt lời kỳ vọng ở vùng 82.50 

hoặc 83.00. Nếu giá tăng mạnh 

không khớp được lệnh mua, sẽ 

chờ bán ở vùng 83.50 và kỳ vọng 

giá sẽ giảm về 82.50 hoặc 82.00 

trong 1 – 2 phiên đầu tuần. 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Thứ Hai, 08/11/2021, 8:30 SÁNG  

 

 

 

 

Các chỉ số kỹ thuật đang 

diễn biến ngược chiều nhau. 

RSI và Stoch đang hướng 

lên và cải thiện tại vùng trung 

tính trong khi đó, MACD vẫn 

đang hướng xuống và cắt 

xuống dưới Signal.  

Giá đã vượt lên trên cạnh 

dưới dải Bollinger Bands và 

tiến đến cạnh giữa, gợi ý xác 

suất tăng sẽ cao hơn.  

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU BRENT THÁNG 2 (QOB22)  

Giá dầu giảm 2 tuần liên tiếp xung quanh các tranh cãi về chính sách năng lượng giữa Tổ chức các 

nước Xuất khẩu dầu mỏ OPEC+ và Mỹ. Kết thúc tuần vừa rồi, giá WTI giảm 2.75% xuống 81.27 

USD/thùng, giá Brent giảm 1.17% xuống 82.74 USD/thùng. 

Sau khi OPEC+ từ chối yêu cầu gia tăng sản lượng dầu của Mỹ trong cuộc họp thứ Năm tuần trước, 

chính quyền Mỹ có vẻ đã quyết tâm sẽ tự mình can thiệp vào thị trường dầu để hạ nhiệt giá năng lượng: 

Giá xăng bán lẻ tại Mỹ hiện đã lên mức cao nhất trong vòng 7 năm, góp phần làm vấn đề lạm phát trở 

nên trầm trọng hơn và khiến độ ủng hộ của dân chúng dành cho chính quyền Tổng thống Biden giảm 

xuống dưới 50%, theo khảo sát mới nhất, với khoảng 20-30% hộ gia đình gặp khó khăn trong việc trả 

hoá đơn năng lượng. Tuy nhiên, các tổ chức lớn như Goldman Sachs cho rằng các lựa chọn của chính 

phủ Mỹ, như mở kho dự trữ chiến lược (SPR) sẽ chỉ có tác động trong ngắn hạn: Nếu không thuyết 

phục được các đồng minh, lượng dầu lớn nhất Mỹ có thể tung ra thị trường là 30 triệu thùng. Kể cả các 

thành viên trong Cơ quan năng lượng Quốc tế IEA tham gia vào kế hoạch của Mỹ giống thời điểm năm 

2011, các chuyên gia ước tính giá dầu cũng chỉ giảm khoảng 5%. Trong khi đó, với nhu cầu sử dụng 

nhiên liệu trong kỳ nghỉ lễ và trong mùa đông ngày càng tăng, khả năng giá dầu tiếp tục tăng là tương 

đối lớn. Việc Saudi Arabia gia tăng giá bán dầu trong tháng 12 phần nào thể hiện quan điểm này. Trước 

Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã mở SPR để bình ổn giá thị trường, tuy nhiên không đạt được nhiều 

thành công.  

Tuần này thị trường sẽ tiếp tục dõi theo các chính sách mới của Mỹ, cùng với các báo cáo quan trọng 

là Triển vọng Năng lượng ngắn hạn tháng 11 (STEO) của Cơ quan Quản lý thông tin năng lượng EIA 

phát hành sáng thứ 4 và Báo cáo Thị trường dầu hàng tháng của OPEC chiều thứ 5, đặc biệt khi chính 

quyền Mỹ cho biết sẽ sử dụng dữ liệu trong STEO để xây dựng các biện pháp đối phó với giá xăng dầu. 

Nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục biến động mạnh trước giờ ra báo cáo. Tuy nhiên, với các thông tin hiện 

giờ, đặc biệt sau khi Mỹ đã thành công trong việc thông qua gói chi ngân sách cho cơ sở vật chất trị giá 

1,200 tỷ USD nhiều khả năng giá sẽ tăng trong phiên đầu tuần. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

 
 

Kháng cự: 83.00 |84.10   Hỗ trợ:  81.00 | 80.00 


