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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh với cả 3 chỉ số chính đạt mức cao nhất mọi thời đại ngay trong 

phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11. Cổ phiếu của công ty Tesla tăng dẫn dắt thị trường trong phiên 

tối, khi Mỹ cam kết các hỗ trợ xe điện để giảm khí thải, như một phần của chính sách bảo vệ môi 

trường, khi Mỹ tham gia vào Hội nghị Khí hậu Liên hợp quốc (COP26) tại Glasgow. Cổ phiếu ngành 

năng lượng cũng tăng theo đà của giá nhiên liệu.. 

 Theo một khảo sát của Reuters, mức gia tăng sản lượng OPEC trong tháng 10/2021 không nhiều 

như kế hoạch đặt ra vì sụt giảm sản lượng tại một số nhà sản xuất nhỏ đã triệt tiêu gia tăng sản lượng 

của Saudi Arabia và Iraq. 

 Tiêu thụ gasoil của Ấn Độ trong tháng 10/2021 đã tăng lên mức trước đại dịch lần đầu tiên trong 

năm nay do gia tăng trong hoạt động công nghiệp trước mùa lễ hội đã thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu. 

Trong tháng trước, hoạt động của các nhà máy của Ấn Độ đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 8 

tháng nhờ nhu cầu mạnh mẽ và gia tăng trong sản lượng. 

 Trong báo cáo hàng tháng, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô 

của Mỹ trong tháng 08/2021 giảm 185,000 thùng/ngày so với tháng 07/2021 xuống 11.14 triệu 

thùng/ngày. 

 Trước cuộc họp hàng tháng vào cuối tuần này, các bộ trưởng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu 

mỏ (OPEC+) dường như đã thông qua kế hoạch tăng sản lượng thêm 400,000 thùng/ngày vào tháng 

12/2021. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Thị trường đã vượt qua lo 

ngại về nguồn cung gia tăng 

tại Trung Quốc và hiện đã lấy 

lại đà tăng. Trước thềm cuộc 

họp OPEC, thị trường có thể 

sẽ không biến động nhiều, 

giá Brent tháng 2 có thể sẽ 

giao dịch đi ngang với khoảng 

83.5 – 84.5 USD/thùng. 

Mua khi gần 83.5 và bán 

khi giá gần 84.5 USD sẽ là lựa 

chọn hợp lý cho 1–2 ngày tới. 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Các chỉ số kỹ thuật đang 

được cải thiện sau phiên tăng 

hôm qua, giá đang có xu 

hướng tiến lên phía trên của 

dải Bollinger Bands. 

RSI và Stoch có dấu hiệu đi 

lên từ vùng trung tính. 

MACD tiếp tục hướng xuống 

tuy nhiên khoảng cách với 

đường Signal đã thu hẹp lại.    

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT QOB22  

Giá dầu tiếp tục tăng trong ngày hôm qua do lo ngại về thiếu hụt nguồn cung, bất chấp việc Trung 

Quốc mở bán kho dự trữ. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI tăng 0.57% lên 84.05 USD/thùng, giá Brent 

tăng 1.18% lên 84.71 USD/thùng. 

 Lo ngại về nguồn cung dầu ngày một tăng khi thị trường kỳ vọng nguồn cung dầu sẽ không bắt kịp 

với nhu cầu. Sự thành công của quá trình tiêm chủng vắc-xin chống COVID-19 đang thúc đẩy các nước 

châu Á mở cửa trở lại sau một thời gian dài phong toả, trong khi Mỹ và châu Âu thúc đẩy các chuyến 

du lịch quốc tế. Theo ước tính, sự gia tăng trong các chuyến bay vào kỳ nghỉ lễ cuối năm sẽ khiến cho 

nhu cầu tiêu thụ dầu tăng ít nhất 200,000 - 250,000 thùng/ngày. Trong khi đó, các nước sản xuất chính 

lại không gia tăng sản lượng đủ. Theo khảo sát của Reuters, trong tháng trước các thành viên OPEC 

tiếp tục sản xuất dưới hạn ngạch được cho phép, khiến tỷ lệ tuân thủ tiếp tục tăng từ mức 114% lên 

118%, nguyên nhân là do nhóm nước tại châu Phi, như Nigeria, gặp khó khăn trong việc gia tăng sản 

xuất.  

Đà tăng của dầu cũng được hỗ trợ khi thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh, khiến tâm lý lạc 

quan lan rộng ra thị trường hàng hoá. Trong khi đó, USD suy yếu làm tăng sức hấp dẫn của các hàng 

hoá định giá bằng đồng bạc xanh như dầu thô. 

Giá dâu đã tăng rất mạnh trong tháng trước khi OPEC+ giữ nguyên quyết định gia tăng sản lượng ở 

mức 400,000 thùng/ngày. Thị trường kỳ vọng OPEC+ sẽ giữ nguyên đường lối thận trọng khi nhóm gặp 

mặt vào mùng 4, khi ngày càng nhiều thành viên như Iraq, Kuwait lên tiếng ủng hộ chính sách hiện tại. 

Các kỳ vọng này có thể hỗ trợ cho giá tiếp tục tăng trong phiên hôm nay. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 84.10 | 85.00   Hỗ trợ:  82.70 | 82.00 


