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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  

Thứ Hai – 22/11/2021 

22:00 | Doanh số bán nhà tháng 10 

Thứ Ba – 23/11/2021 

21:45 | Chỉ số quản lý thu mua PMI tháng 11 

Thứ Tư – 24/11/2021 

04:30 | Báo cáo Năng lượng của API 

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

20:30 | Tổng sản phẩm quốc nội GDP quý III 

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

22:30 | Báo cáo dầu khí hàng tuần EIA 

Thứ Năm – 25/11/2021 

00:00 | Báo cáo khí tự nhiên hàng tuần của EIA 

02:00 | Biên bản Cuộc họp của FOMC 

Thứ Bảy – 26/11/2021 

01:00 | Dữ liệu của Baker Hughes 

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

 

 

 KHUYẾN NGHỊ 

Phía Mỹ vẫn chưa đưa ra 

thông báo chính thức về việc 

nước này tiến hành điều tiết 

thị trường, do đó thị trường 

nhiều khả năng sẽ còn đi 

xuống do ảnh hưởng của các 

“tin đồn”. 

Có thể bán nếu dầu thô 

giảm dưới vùng giá 77.80 và 

kỳ vọng giá giảm thêm 

khoảng 1 USD/thùng trong 1 

– 2 phiên đầu tuần. 

 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Các chỉ số kỹ thuật đang 

khá tiêu cực với xác suất giá 

giảm đang lớn hơn. 

RSI và Stoch hướng xuống 

và hướng tới vùng quá bán. 

MACD di chuyển dần về mức 

0. 

Trên biểu đồ giá tiếp tục đi 

xuống cạnh dưới dải Bollinger 

Bands mở rộng. 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU BRENT THÁNG 2 (QOB22)  

Giá dầu giảm 4 tuần liên tiếp xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng khi các yếu tố hỗ trợ ngày 

càng suy yếu. Kết thúc tuần vừa rồi, giá WTI giảm 4.71% xuống 75.94 USD/thùng, trong khi giá Brent 

giảm 3.99% xuống 78.89 USD/thùng, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 8. 

Trái với kỳ vọng của thị trường trong 1 tháng trước, mùa đông càng đến gần, các yếu tố hỗ trợ giá 

dầu càng suy yếu, cả phía nguồn cung lẫn nhu cầu. Dịch COVID-19 gia tăng đột biến tại châu Âu, khu 

vực tiêu thụ dầu lớn trên thế giới khiến cho các quốc gia buộc phải cân nhắc lại các biện pháp phong 

toả và hạn chế đi lại mới được dỡ bỏ trong vài tháng ngắn ngủi. Điều này cho thấy tác động của của 

dịch COVID-19 kéo dài lâu hơn dự kiến, khiến cho nhu cầu đi lại và tiêu thụ nhiên liệu khó có thể gia 

tăng trong cuối năm như kỳ vọng trước đó. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng dầu để thay thế khí tự nhiên 

trong cuối năm cũng không còn quá lớn như dự báo trước đấy, khi Nga tăng sản lượng khí cho châu 

Âu. 

Ở phía nguồn cung, yếu tố chính trị ngày càng trở thành tác nhân có ảnh hưởng lớn, khi nhóm các 

nước tiêu thụ dầu lớn, tiêu biểu là Mỹ, thách thức lại quyền lực của cartel lâu đời OPEC+. Sau khi các 

lời kêu gọi OPEC+ không được đáp ứng, nước Mỹ thấy rằng cần phải tự hành động để bảo vệ nền kinh 

tế, khi mà giá nhiên liệu tăng trở thành yếu tố lớn nhất thúc đẩy lạm phát. Điều này khiến cho các lợi 

ích kinh tế đạt được từ các gói hỗ trợ tài chính gần như biến mất, khi mà thu nhập thực tế của người 

lao động và các hộ gia đình suy giảm và có thể khiến cho sức mua dần suy yếu. 

Với các yếu tố tiêu cực như trên, khó có thể kỳ vọng giá dầu có thể nhanh phục hồi. Nhiều khả năng 

giá dầu sẽ duy trì dưới vùng 80 USD/thùng, ít nhất cho đến khi có các yếu tố mới đủ mạnh khiến giá 

đảo chiều. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

 
 

Kháng cự: 80.00 |81.00   Hỗ trợ:  77.70 |75.80 


