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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Phố Wall kết thúc tháng 11 với diễn biến trái chiều khi hai chỉ số chính là S&P500 và Dow Jones giảm 

điểm, còn Nasdaq tăng nhẹ so với tháng trước. Thị trường chứng khoán chịu áp lực trong suốt tháng 

11 khi mà FED đã quyết định sẽ cắt giảm các chương trình thu mua trái phiếu. Bên cạnh đó, sự bùng 

phát của biến thể mới Omicron cũng là một tác nhân khiến tâm lý các nhà đầu tư trở nên tiêu cực . 

 Trong tháng 11, OPEC+ sản xuất 27.74 triệu thùng/ngày trong tháng 11, tăng thêm 220,000 

thùng/ngày so với tháng trước nhưng lại thấp hơn con số 254,000 thùng/ngày được đặt ra theo thỏa 

thuận nguồn cung. 

 Theo số liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), sản lượng dầu thô của Mỹ trong tháng 

09/2021 đã giảm 380,000 thùng/ngày so với tháng 08/2021, xuống mức 380,000 thùng/ngày. Sản lượng 

trong tháng 8 được điều chỉnh tăng lên mức 11.189 triệu thùng/ngày, cao hơn 48,000 thùng/ngày so 

với số liệu trước đó, 

 Giám đốc điều hành của Moderna dự đoán rằng các loại vắc-xin hiện có sẽ kém hiệu quả hơn đáng 

kể trong việc đối phó với Omicron so với các chủng Covid-19 trước đó và cảnh báo sẽ mất nhiều tháng 

trước khi các công ty dược phẩm có thể sản xuất thuốc tiêm chủng biến thể mới trên quy mô lớn. 

 Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), trong tuần kết thúc ngày 26/11, tồn kho 

dầu thô thương mại của Mỹ giảm 747,000 so với mức dự đoán giảm 1.2 triệu thùng của giới phân tích.  

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Ngày hôm nay nhiều khả 

năng sẽ tiếp tục là phiên giao 

dịch biến động với thị trường, 

với một loạt cuộc họp và báo 

cáo quan trọng trong phiên 

tối. Hiện tại thị trường đang 

được hỗ trợ bởi báo cáo của 

API sáng nay, do đó có thể 

canh mua tại vùng giá 70.0 – 

70.5 với kỳ vọng tăng 1.0 

USD/thùng 
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Giá liên tiếp phá vỡ các hỗ 

trợ cứng và rơi xuống bên dưới 

dải Bollinger Bands mở rộng. 

Các chỉ số kỹ thuật đều tiêu 

cực, với MACD, RSI và Stoch 

đều hướng xuống dưới. MACD 

duy trì ở vùng âm và Stoch 

đang duy trì ở vùng quá bán. 

Xác suất giá giảm đang cao 

hơn.  
 

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

Thất bại trong việc giữ vững đà tăng trong phiên sáng, giá dầu kết thúc phiên giao dịch cuối cùng 

trong tháng 11 với WTI giảm 5.39% xuống 66.18 USD/thùng trong khi giá Brent giảm 5.45% xuống 69.23 

USD/thùng. Chỉ trong vòng 1 tháng, giá WTI đã giảm 19.08% và Brent giảm 16.14%, mức giảm lớn nhất 

trong năm nay. 

Trong tháng này, giá dầu liên tiếp chịu các áp lực từ cả phía nguồn cung lẫn nhu cầu. Trước hết là 

việc Mỹ và các nước tiêu thụ dầu lớn hợp tác với nhau để mở kho dự trữ chiến lược SPR để hạ nhiệt giá 

dầu, đồng thời gây áp lực ngoại giao lên OPEC+. Ngoài ra, việc Mỹ và Iran nối lại đàm phán hạt nhân 

sau một thời gian dài tạm hoãn cũng tác động tiêu cực lên tâm lý thị trường. Tuy nhiên, tác nhân lớn 

nhất đẩy giá giảm sâu chính là khả năng dịch COVID-19 bùng phát trở lại với sự xuất hiện của biến thể 

mới Omicron. Sau phiên giảm lên đến 10 USD/thùng trong “ngày thứ 6 đen tối” tuần trước, giá dầu 

hôm qua tiếp tục lao dốc sau nhận định của công ty dược Moderna cho biết vắc-xin hiện tại có thể 

không hiệu quả đối với biến thể mới này. Theo ước tính của giới phân tích, nếu dịch COVID-19 lần này 

kích hoạt một đợt phong toả trên diện rộng, nhu cầu dầu của thế giới trong quý I năm sau có thể giảm 

đến gần 3 triệu thùng/ngày. Hiện tại, thị trường đã chuyển từ lo ngại hiếu hụt nguồn cung so trong 

ngắn hạn sang dư thừa nguồn cung trong nửa đầu năm sau. Dịch gia tăng đúng lúc các ngân hàng 

trung ương như FED cân nhắc nhanh chóng cắt giảm các gói hỗ trợ cho thị trường để kiểm chế lạm 

phát phần nào khiến dòng tiền chuyển dịch từ thị trường rủi ro sang các tài sản an toàn. 

Ngày hôm nay nhiều khả năng sẽ là một phiên giao dịch đầy biến động đối với thị trường, đặc biệt 

là trong phiên tối. Bên cạnh số liệu về tồn kho dầu trong Báo cáo dầu khí hàng tuần của EIA, tối nay Ủy 

ban Kỹ thuật JTC của OPEC+ sẽ tiến hành cuộc họp để đánh giá triển vọng thị trường sau tác động của 

việc Mỹ mở kho dự trữ dầu và sự xuất hiện của biến thể Omicron, làm căn cứ cho cuộc họp chính sách 

tối mai. Sau đấy sẽ là phiên điều trần của Chủ tịch FED Jerome Powell và Bộ trưởng Tài chính Janet 

Yellen trước Ủy ban Tài chính của Hạ viện. Tuỳ thuộc vào thông tin tối nay, giá dầu có thể tiếp nối đà 

giảm. Trong phiên sáng, giá của thể được hỗ trợ phần nào nhờ báo cáo của API rạng sáng nay cho thấy 

tồn kho dầu giảm trở lại sau 2 tuần tăng liên tiếp. 
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Kháng cự: 70.50 | 71.40   Hỗ trợ:  68.30| 66.70 


