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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Chỉ số chính S&P500 và Nasdaq tiếp tục giảm trong phiên hôm qua, đặc biệt là nhóm các công ty 

công nghệ lớn, khi thị trường chờ đợi kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED, đặc biệt 

là các quyết định về lãi suất.  

 Các biện pháp phong tỏa trên diện rộng tương tự như ở trung tâm công nghệ phía Nam của Thâm 

Quyến có thể ảnh hưởng đến 50% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. Các nhà chức trách 

đã áp dụng phong tỏa đối với 17.5 triệu cư dân của Thâm Quyên trong ít nhất 1 tuần. 

 Nhu cầu đối với dầu thô Nga của các nhà máy lọc dầu Trung Quốc trong tháng 02/2022 đã giảm 

xuống mức thấp nhất trong vòng 9 tháng do thông lượng giảm trong các kỳ nghỉ lễ và Thế vận hội 

mùa đông. Trong tháng 03/2022, rủi ro vận chuyển và biến động giá phát sinh từ việc Nga xâm lược 

Ukraine có thể khiến nhập khẩu giảm thêm nữa. 

 Chủ tịch Hội đồng châu Âu cảnh báo sự can thiệp của NATO vào cuộc xung đột Nga-Ukraine có 

thể châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ 3. 

 Vòng đàm phán thứ Tư giữa Nga và Ukraine tạm dừng và sẽ nối lại vào ngày hôm nay. Các bên 

thỏa luận về hòa bình, lệnh ngừng bắn, rút quân. Tổng thống Ukraine cho biết phái đoàn cố gắng 

sắp xếp đối thoại giữa ông và Tổng thống Nga Putin. 

 Các chuyên gia phân tích cho rằng nhu cầu đối với sản phẩm lọc dầu của Trung Quốc đã chịu áp 

lực giảm trong tháng 03/2022 do sự lan rộng của biến thể Omicron gây ra tình trạng phong tỏa trong 

ngắn hạn ở một số thành phố. 

  

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá dầu liên tục điều chỉnh 

trước các thông tin mới về 

tình hình Nga – Ukraine. Khả 

năng cao giá sẽ tiếp tục giảm.  

Có thể canh bán hợp đồng 

WTI tháng 4 khi giá ở vùng 

101 - 101.5 USD /thùng và kỳ 

vọng chốt lời khoảng 0.5-0.7 

USD/thùng.   

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Các chỉ số kỹ thuật tương 

đối tiêu cực, với MACD cắt hẳn 

xuống dưới Signal trong khi RSI 

hướng sâu xuống bên dưới. 

Gía đang ở cạn dưới dải 

Bollinger Bands. Giá đang 

nhận hỗ trợ tại vùng 100 

USD/thùng. Nếu hỗ trợ này bị 

phá vỡ, có khả năng giá sẽ 

giảm mạnh.  
 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ DẦU WTI THÁNG 4 (CLJ22)  

Dầu thô suy yếu ngay trong phiên đầu tuần, do tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Nga và 

Ukraine. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI giảm 5.78% xuống 103.01 USD/thùng, giá Brent giảm 5.12% 

xuống 106.9 USD/thùng. 

Tiến trình mới từ cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine gây áp lực cho giá từ phiên sáng. Áp lực tài 

chính từ một loạt các lệnh cấm vận của phương Tây lên nền kinh tế Nga có thể khiến cho nước này 

phải tìm cách chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine. Thông tin cho biết phía Nga đang tìm kiếm sự 

hỗ trợ của Trung Quốc cũng buộc Mỹ đối thoại với Trung Quốc về tình hình Ukraine, lần đầu tiên kể từ 

khi xung đột chính thức nổ ra. Khác với các cuộc họp trước, lần này các bên có vẻ đang thực sự hướng 

đến một cam kết có ý nghĩa. Hành lang nhân đạo đã đi vào hoạt động, và vòng đàm phán kéo dài đến 

ngày hôm nay, với kỳ vọng tạo ra cơ hội để Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky gặp 

mặt. Trong khi đó, Mỹ cho biết đã cảnh báo Trung Quốc về các hậu quả nếu trợ giúp Nga, đồng thời 

cân nhắc các biện pháp đối phó. Trước mắt, Nga bác bỏ thông tin này, cho biết có đủ nguồn lực riêng, 

còn Trung Quốc cho rằng đây chỉ là “thông tin sai lệch”. Như vậy có thể thấy, về mặt chính thức, các sự 

trợ giúp dành cho Nga đang giảm dần. Dù vậy, việc Nga đang phải chào bán các sản phẩm dầu của 

mình với giá chiết khấu bằng đồng tiền rupee cũng có thể khiến cho cải thiện phần nào nguồn cung 

dầu thế giới, thay vì các lo ngại rằng sản lượng dầu từ Nga sẽ giảm nghiêm trọng. Dầu cũng chịu áp lực 

chung của thị trường hàng hóa, do Trung Quốc phong tỏa khu vực Thâm Quyến để kiểm soát dịch 

COVID-19. Đây là khu vực công nghiệp hàng đầu Trung Quốc, với dân số lên đến 17 triệu người. Các 

nhà phân tích lo ngại lệnh phong tỏa sẽ gây làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu.  

Ngày hôm nay, thị trường sẽ chờ đợi báo cáo của OPEC để có thêm góc nhìn mới, đặc biệt do báo 

cáo lần này nhiều khả năng sẽ cập nhật quan điểm của nhóm về xung đột Nga – Ukraine lên thị trường 

dầu. Trong các báo cáo trước, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ EIA và Cơ quan Năng lượng 

Quốc tế IEA đã tăng dự báo nhu cầu dầu thế giới. Nếu quan điểm này được củng cố, có thể sẽ tạo đà 

phục hồi cho giá dầu. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ WTI 

Kháng cự: 103.50 | 106.80   Hỗ trợ: 100.00 | 95.80 


