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Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 2

Khí tự nhiên 01/2022 (NGEF21)

Điểm tin

Kháng cự   6.200   6.400

Hỗ trợ 5.500

Khí tự nhiên

Dầu WTI

Bản tin
Năng Lượng

● Cuộc thăm dò ý kiến của Reuters trong tuần này dự báo việc lưu trữ 
khí đốt tự nhiên trong phạm vi 16 BCF - 26 BCF. 

Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên ngày 23/11, hợp đồng NGEF21 đóng cửa tại mức 
$5.035, tăng (+3.58%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó. 
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Khí tự nhiên

Dầu WTI

Dầu thô WTI 01/2021 (CLEF21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự

Hỗ trợ 78.40 79.00

Bản tin
Năng Lượng

● Kết thúc phiên ngày 23/11, hợp đồng CLEF21 đóng cửa tại mức 
$78.50, tăng (+2.28%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Giá dầu có diễn biến khá tích cực trong ngày giao dịch vừa qua nên 
các nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh tại khu vực $77.43 - $78.43.  

● OPEC+ đang gợi ý xem xét lại thỏa thuận để đưa sản lượng dầu 
ngừng hoạt động trở lại.

● Sự tăng mạnh của đồng đô la Mỹ, Ấn Độ sẽ giải phóng nguồn cung 
và tâm lý diều hâu từ việc tái bổ nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên 
bang Hoa Kỳ đã gây áp lực lên giá cả. 

● Cuộc thăm dò của Reuters trong tuần này dự đoán dự trữ dầu thô 
tại EIA giảm 1 triệu thùng và tốc độ vận hành nhà máy lọc dầu của 
Mỹ tăng 0,7%.

● Trung Quốc được cho là đã rút ra lượng tồn kho dầu thô của riêng 
mình sau khi nhập khẩu giảm so với nhu cầu.



TRANG 4

Bản tin
Năng Lượng


