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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Chứng khoán Mỹ tăng trở lại vào ngày hôm qua, với chỉ số S&P 500 kết thúc chuỗi 3 ngày trượt 

dốc khi giá dầu giảm xuống dưới mốc 100 USD/thùng. Bên cạnh đó, chỉ số giá sản xuất PPI tháng 2 

tăng 0.8%, thấp hơn dự báo tăng 0.9% cũng giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát của giới đầu tư, với trọng 

tâm là cuộc chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED. 

 Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết sản lượng dầu thô của họ trong tháng 

02/2022 tăng 440,000 thùng/ngày so với tháng 1, lên mức 28.47 triệu thùng/ngày và vượt quá mức 

hạn ngạch cho phép dưới thỏa thuận của OPEC+. Nhu cầu đối với dầu thô từ liên minh này trong 

năm 2022 được điều chỉnh tăng 100,000 thùng/ngày so với báo cáo trước. 

 Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), trong tuần kết thúc ngày 11/03, tồn kho 

dầu thô thương mại của Mỹ tăng 3.8 triệu thùng so với dự đoán giảm 1.4 triệu thùng của giới phân 

tích. 

 Cuộc chiến ở Ukraine có thể sẽ kết thúc vào đầu tháng Năm khi Nga cạn kiệt nguồn lực để tấn 

công nước láng giềng, Oleksiy Arestovich, cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết. 

Tổng thống Ukraine cũng phát biểu rằng nước này phải chấp nhận thực tế sẽ không gia nhập vào 

NATO. 

 Các nhà máy lọc dầu châu Á sẽ không gặp nhiều vấn đề trong việc tìm kiếm các lựa chọn thay thế 

cho dầu thô của Nga nhưng người tiêu dùng vẫn kỳ vọng OPEC sẽ tăng sản lượng nhiều hơn gấp đôi 

so với kế hoạch ban đầu của họ hạ nhiệt giá. 

  

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Khả năng cao giá sẽ tiếp 

tục điều chỉnh trong 1-2 

phiên tới trước các thông tin 

tiêu cực trên thị trường hiện 

tại. 

Có thể canh bán hợp đồng 

WTI tháng 4 khi giá điều chỉnh 

về vùng 97 USD/thùng và kỳ 

vọng chốt lời ít nhất 1.5-2 

USD/thùng trong phiên hôm 

nay. 
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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.  

Hỗ trợ tại vùng 100 

USD/thùng đã bị phá vỡ và 

chuyển thành kháng cự mạnh. 

Khả năng cao giá sẽ tiếp tục 

gặp áp lực trong phiên hôm 

nay. 

 

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

Hôm qua tiếp tục là một ngày biến động mạnh của thị trường dầu, và lần đầu tiên kể từ đầu tháng 

03/2022 giá đánh mất mốc 100  USD/thùng. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI giảm 6.38% xuống 96.44 

USD/thùng, trong khi giá Brent giảm 6.54% xuống 99.91 USD/thùng. 

Giá đã liên tiếp chịu áp lực trong phiên sáng, do thông tin Nga và Ukraine duy trì đối thoại trong 

vòng đàm phán thứ 4. Các nỗ lực ngoại giao của 2 bên, trước mắt, đã khôi phục thành công các hành 

lang nhân đạo, bất chấp tình hình chiến sự thực tế vẫn đang nóng lên từng giờ. Ngay trước khi nối lại 

đàm phán, Cố vấn Tổng thống Ukraine cho biết ông kỳ vọng chiến tranh sẽ sớm kết thúc vào tháng 5. 

Các thông tin này đã khiến cho giá giảm gần 8 USD/thùng. Tuy vậy, giá đã phục hồi phần nào trong 

phiên tối sau khi vòng đàm phán thực tế kết thúc mà chưa đưa ra được cam kết cụ thể nào. Dù vậy, 

giá liên tục chịu sức ép trở lại trước các thông tin mới về tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc. Số ca 

nhiễm liên tục tăng mạnh trong những ngày gần đây có thể sẽ buộc chính phủ nước này thắt chặt hơn 

nữa các biện pháp phong tỏa hay kiểm soát dịch, và làm giảm nhu cầu đi lại cũng như tiêu thụ xăng 

dầu. Theo ước tính của công ty tư vấn năng lượng Rystad, nhu cầu tiêu thụ dầu của Trung Quốc có thể 

giảm đến 0.5 triệu thùng/này nếu tình trạng này kéo dài. Bên cạnh đó, phát biểu của Tổng thống 

Ukraine cho biết họ phải chấp nhận thực tế sẽ không gia nhập NATO cũng làm tăng kỳ vọng các bên 

sẽ quay trở lại đàm phán trong tương lai gần. Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO cũng chính là một 

trong những đòi hỏi của Nga để đổi lấy việc ngừng bắn.  

Giá cũng chịu áp lực từ khả năng nguồn cung tăng cao hơn ước tính. Thông tin từ Báo cáo Thị trường 

dầu của OPEC tối qua cho biết các thành viên trong tháng 2 tăng sản lượng thêm 440,000 thùng/ngày 

trong tháng 2, gần gấp đôi so với thỏa thuận. Dầu tiếp tục suy yếu sau khi phía Nga cho biết họ sẵn 

sàng chấp nhận để đàm phán hạt nhân giữa phương tây và Iran nối lại. Bên cạnh đó, báo cáo của Viện 

Dầu khí Mỹ cho biết tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng mạnh 3.8 triệu thùng, cũng đang làm suy yếu tâm lý 

thị trường.  Trước các thông tin mới này,  khả năng cao giá sẽ tiếp tục suy yếu, ít nhất là trong phiên 

sáng nay. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ WTI 

Kháng cự: 98.00| 100.00   Hỗ trợ: 93.70 | 90.00 


