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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Phố Wall liên tục lập đỉnh khi kết quả kinh doanh quý III tốt đẹp giúp củng cố tâm lý lạc quan 

trên thị trường.  S&P 500 và Nasdaq đạt mức cao kỷ lục 4 phiên liên tiếp, trong khi Dow Jones liên tục 

liên tục phá mức đỉnh 36,000. Các nhà đầu tư đang trông đợi kết quả của cuộc họp quan trọng của 

Cục Dự trữ Liên bang. Bên cạnh thông tin về chương trình mua tài sản, các nhà đầu tư cũng sẽ tập 

trung vào bình luận về lãi suất và mức độ duy trì của lạm phát cao. 

  Bộ Thương mại cho biết các nhà máy lọc dầu đủ điều kiện của Trung Quốc sẽ được phân bổ 

hạn ngạch nhập khẩu dầu thô lên tới 243 triệu tấn trong năm 2022, không thay đổi so với năm 2021.  

 Theo nguồn tin hôm nay từ Reuters, Mỹ đã công bố kế hoạch cắt bỏ khí thải nhà kính methane 

từ ngành dầu khí. Đây là một phần trong kế hoạch lớn hơn để bảo vệ khí hậu, thu hút sự ủng hộ từ 

các nhóm môi trường và các đơn vị khai thác. Hiện đã có hơn 90 quốc gia tại Hội nghị Chống biến đổi 

khí hậu (COP26) tham gia vào thoả thuận cắt giảm khí mehane. 

 Xuất khẩu các sản phẩm lọc dầu của Ấn Độ đã tăng trong tháng 10/2021 nhờ gia tăng trong xuất 

khẩu nhiên liệu máy bay và dầu diesel. Trong khi đó, triển vọng về phục hồi nhu cầu đã thúc đẩy nhập 

khẩu của nước này. 

 API tăng dự báo tồn kho dầu thô của Mỹ tuần thứ 6 liên tiếp, với tồn kho dầu thô tăng 3.6 triệu 

thùng, cao hơn đáng kể so với dự đoán 1.6 triệu thùng của giới phân tích. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá dầu gặp áp lực lớn 

sau các thông tin tiêu cực 

mạnh ngày hôm qua, tuy 

nhiên vẫn đang được trợ 

giúp từ các hỗ trợ mạnh. 

Khả năng cao giá sẽ giao 

dịch theo khoảng hẹp. 

Hiện tại, có thể canh mua 

tại vùng giá 82.5 và chờ giá 

phục hồi lên vùng 83. Không 

nên nắm giữ vị thế lâu ngày 

tại thời điểm này. 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Trên biểu đồ giá, giá vẫn 

duy trì trend tăng tuy nhiên dải 

Bollinger Bands đang dần thu 

hẹp, gợi ý giá đang bước vào 

vùng tích luỹ với lực mua suy 

yếu dần. 

RSI và Stoch tiếp tục cải 

thiện từ vùng trung tính. 

Khoảng cách giữa MACD và 

Signal thu hẹp.  

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT QOB22  

Giá dầu kết thúc trái chiều ngày hôm qua, với WTI giảm nhẹ 0.17% xuống 83.91 USD/thùng, giá 

Brent tăng không đáng kể 0.01% lên 84.72 USD/thùng.  

Dầu thô gặp áp lực trong một phiên giao dịch biến động, khi thị trường chờ đợi cuộc họp quan trọng 

của OPEC+ ngày mai. Phần lớn thị trường kỳ vọng OPEC+ sẽ tiếp tục giữ nguyên chính sách tăng sản 

lượng ở mức 400,000 thùng/ngày mỗi tháng, khi ngày càng nhiều các thành viên lên tiếng bảo vệ quyết 

định này: Tính đến nay, đã có 6 trên 10 thành viên trong thoả thuận là Kuwait, Angola, Algeria, Nigeria, 

Iraq, Saudi Arabia công khai ủng hộ đường lối thận trọng. Trong số đó Angola, Nigeria và Kuwait là các 

thành viên có sản lượng liên tục sụt giảm dưới mức hạn ngạch được cấp, với công suất thực tế liên tục 

suy giảm do thiếu đầu tư. Thực tế nhóm sẽ gặp áp lực đảm bảo sản xuất nếu mức hạn ngạch nâng lên 

cao: Theo ước tính của Reuters, trong tháng trước, 10 thành viên chính sản xuất ít hơn gần 50,000 

thùng/ngày so với mức được cho phép, khi các thành viên có năng lực sản xuất cao không được sản 

xuất bù vào hạn ngạch của các nước khác. Tuy nhiên, vẫn có khả năng OPEC+ sẽ phải điều chỉnh quyết 

định do sức ép ngoại giao từ các đối tác. 

Các sản phẩm định giá bằng đồng bạc xanh như nhóm năng lượng cũng gặp áp lực trước đà tăng 

của USD, khi thị trường kỳ vọng bên cạnh việc cắt giảm gói mua tài sản, FED sẽ tiến hành tăng lãi suất 

trong năm 2022. 

Báo cáo rạng sáng nay của Viện Dầu khí API cho thấy tồn kho dầu tăng mạnh đang gây áp lực lớn 

cho giá. Thị trường sẽ chờ đợi các thông tin mới về số liệu tồn kho trong Báo cáo Dầu khí hàng tuần 

của Cơ quan Thông tin Năng lượng EIA để xác nhận lại thông tin này. Nếu tồn kho thực sự tăng mạnh, 

giá dầu có thể sẽ gặp áp lực lớn, đặc biệt do tâm lý chốt lời gia tăng trước thời điểm ngày mai OPEC+ 

tiến hành cuộc họp. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 84.10 | 85.00   Hỗ trợ:  82.00 | 80.00 


