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Giá dầu thế giới giảm mạnh nửa đầu tháng 12 do biến chủng Covid mới gây ra làn sóng lây nhiễm lớn tại 
Mỹ và châu Âu
 Ngay trong những ngày đầu tháng 12, thời điểm biến chủng Omicron mới được công bố, giá dầu WTI thế giới 

đang ở ngưỡng 80 USD/thùng bất ngờ giảm mạnh xuống mức 65 USD/thùng. Mặc dù đã trở lại mức giá 72 USD/
thùng vào tuần trước, tuy nhiên đến đầu tuần này, giá dầu thô lại tiếp tục giảm do những lo ngại từ Omicron vẫn 
khiến thị trường giao dịch khá thận trọng. Vào sáng nay, giá dầu thô WTI tiếp tục giảm 6% so với ngày hôm qua, 
ở mức 66,2 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức 69,7 USD/thùng, giảm 5%. Trước đó, giá dầu hồi phục nhẹ 
khi Thủ tướng Anh thông báo sẽ có những biện pháp hạn chế sự lây lan của virus nếu cần thiết; trong khi các 
chuyên gia vẫn khá lạc quan về nhu cầu dầu thô thế giới, đặc biệt là nhu cầu từ thị trường Trung Quốc.

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

NĂNG LƯỢNG
*  Ngoài những yếu tố tác động tiêu cực đến giá dầu như hiện nay, Goldman 
Sachs khá lạc quan về triển vọng giá dầu thô có thể đạt mức 100 USD/thùng 
vào năm 2023 khi các nền kinh tế thế giới đã phục hồi sau đại dịch, giúp 
nhu cầu về dầu thô tăng trưởng tốt hơn. Theo đó, ngân hàng đầu tư này cho 
rằng, trong 2 năm tới, nguồn cung về dầu sẽ không đủ cung cấp ra thị trường 
do nhiều dự án được thực hiện sau thời gian dịch bệnh hoành hành. Giá 
dầu giảm gần đây chủ yếu do thị trường lo ngại về biến chủng lan nhanh 
tại Mỹ và châu Âu và được đánh giá là phản ứng thái quá, khiến giá dầu có 
thời điểm giảm mạnh dưới mức 65 USD/thùng.
*  Trong khi đó, nhiều ngành công nghiệp liên quan đến dầu mỏ đang cho 
thấy sự phục hồi mạnh mẽ, điển hình là ngành sản xuất nguyên liệu nhựa. 
Nhu cầu về nhựa gia tăng chóng mặt kể từ năm ngoái, chủ yếu với các sản 
phẩm trong lĩnh vực y tế và thực phẩm, đồ uống. Dự báo, nhu cầu tiêu dùng 
các mặt hàng về nhựa có thể đạt mức cao kỷ lục trong vòng 2 năm tới khi 
Chính phủ các nước tiếp tục kích thích tiêu dùng của người dân. 
* Trước đó, JP Morgan đã dự báo giá dầu thô có thể đạt 125 USD/thùng vào 
năm sau và lên tới 150 USD/thùng đến năm 2023. Mặc dù tiềm năng để 
tăng giá dầu là rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh OPEC+ vẫn thận trọng trong 
việc nâng sản lượng dầu mỗi ngày và việc các nước như Mỹ phải mở kho 
dự trữ dầu chiến lược của mình để bổ sung nguồn cung cho thị trường. Tuy 
nhiên, lo ngại về dịch bệnh vẫn đang là nguồn cơn khiến cho thị trường 
không còn nhiều kỳ vọng giá dầu có thể tăng mạnh trong năm tới. 
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