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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Chỉ số S&P 500 đã tăng ngày thứ 6 liên tiếp khi các nhà đầu tư tin tưởng vào tín hiệu của FED 

cho thấy rằng nền kinh tế hiện có thể tăng trưởng mà không cần hỗ trợ của các gói kích thích lớn 

hàng tháng. Việc không đưa ra tín hiệu nào về việc tăng lãi suất khiến cho thị trường tin tưởng rằng 

FED sẽ duy trì đường lối hỗ trợ thị trường. Số liệu tích cực của thị trường lao động cũng giúp củng cố 

đà tăng. 

 Vài giờ sau khi Saudi Arabia và các đồng minh OPEC + của họ thông qua mức tăng sản lượng 

400.000 thùng/ngày trong tháng 12, Nhà Trắng nhắc lại rằng họ sẽ xem xét "tất cả các công cụ" để 

bảo vệ nền kinh tế. Giới phân tích cho rằng biện pháp hiệu quả nhất là mở kho dự trữ chiến lược.  

 Cuộc họp chính sách tháng 11 của OPEC+ kết thúc với quyết định tăng 400,000 thùng/ngày trong 

tháng 12/2021, đúng như những gì thị trường kỳ vọng trước cuộc họp. 

 Bộ Năng lượng Hàn Quốc cho biết nước này đã cắt giảm 25% giá khí tự nhiên trong nước được 

sử dụng để sản xuất hydrogen nhằm mục đích thúc đẩy tiêu thụ hydrogen và khí tự nhiên hóa lỏng 

(LNG).  

 Theo nguồn tin S&P Global Platts, Iraq và Jordan đang trao đổi chi tiết để xây đường ống dẫn 

dầu từ thành phố Basra của Iraq tới Jordan. Cuộc họp sẽ bao gồm hai phần chính liên quan tới yếu 

tố kỹ thuật và yếu tố thương mại của dự án nhằm đưa mức kinh phi xuống dưới 9 tỷ USD. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá dầu đang giằng co lên 

xuống với khoảng từ 3 – 4 

USD. Giá giảm trong ngày 

hôm qua nhưng lại gapup 

trong sáng nay khiến thị 

trường trở nên khó đoán 

hơn. 

Vì đây là phiên giao dịch 

cuối tuần, nên sẽ rủi ro nếu 

mở các vị thế dài ngày. 

Khuyến nghị đứng ngoài thị 

trường trong ngày hôm nay  

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Giá đã rơi xuống dưới cạnh 

dưới của dải Bollinger Bands 

thu hẹp, và liên tiếp phá vỡ các 

hỗ trợ.  

MACD và RSI tiếp tục rơi 

xuống dưới tuy nhiên Stoch 

bước vào vùng quá bán, có thẻ 

tạo ra lực mua bắt đáy trong 

phiên sáng. 

  

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU BRENT THÁNG 2 (QOG22)  

Giá dầu biến động mạnh ngày hôm qua, với các thông tin trái chiều đến từ phía OPEC+ và Mỹ. Kết 

thúc phiên giao dịch, giá WTI giảm 2.54% xuống 78.81 USD/thùng, giá Brent giảm 1.77% xuống 80.54 

USD/thùng. 

Việc OPEC+ quyết định giữ mức tăng sản lượng dự kiến lên 400,000 thùng/ngày mặc dù không phải 

là thông tin quá bất ngờ, nhưng cũng đủ khiến cho giá dầu tăng mạnh sau cuộc họp. Saudi Arabia và 

các đồng minh đã liên tục bác bỏ lời kêu gọi của các nước đối tác lớn để bảo vệ lập trường, cho rằng 

vẫn còn rủi ro dịch COVID-19 bùng phát trở lại, có thể ảnh hưởng xấu đến các nước sản xuất. 

Hành động của OPEC+ đã tạo ra nhiều chỉ trích từ các nước tiêu thụ dầu lớn, đặc biệt là Mỹ, quốc 

gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Họ cho rằng OPEC+ đang góp phần đẩy giá năng lượng lên cao, đe 

doạ tiến độ phục hồi của nền kinh tế. Chỉ vài tiếng sau cuộc họp của OPEC+, Nhà Trắng đã lên tiếng sẽ 

bảo vệ kinh tế nước này, gợi ý rằng họ sẽ can thiệp vào thị trường dầu để tránh giá xăng dầu tăng. 

Theo ước tính, mỗi lần giá xăng tăng 1 cent, người tiêu dùng Mỹ lại thiệt hại 1 tỷ USD. Giá xăng tại Mỹ 

hiện đã tăng 1 USD/gallon so với cùng kỳ năm ngoái, như vậy, nếu giá xăng dầu tiếp tục duy trì ở mức 

hiện tại, nền kinh tế Mỹ trong năm sẽ chịu tổn thất lên đến 100 tỷ USD, tương đương gần 0.5% GDP 

hàng năm. Do đó, Mỹ có nhiều động lực để can thiệp vào thị trường dầu, và cách nhanh nhất, như giới 

phân tích dự đoán, là mở kho dự trữ chiến lược. Lần can thiệp mạnh tay nhất của Mỹ là vào năm 2011, 

khi Mỹ bơm 30 triệu thùng dầu và thuyết phục các đồng minh trong Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA 

bơm 30 triệu thùng nữa ra thị trường trong vòng 1 tháng. Với ước tính thiếu hụt nguồn cung dầu thế 

giới so với nhu cầu trong quý IV rơi ở mức 0.7 – 2 triệu thùng/ngày, nếu Mỹ mở kho SPR với quy mô 

này, khả năng cao giá dầu sẽ giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, vẫn cần thời gian để quan sát thêm động 

thái của các bên. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 81.00 | 82.00   Hỗ trợ:  78.10 | 79.70 


