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Nội dung Tổng quan
2022 là một năm khó khăn đối với giới đầu tư khi lạm phát và lãi suất gia tăng 
cộng với thị trường chứng khoán và tiền điện tử ảm đạm. Tâm lý ham muốn rủi 
ro đã suy giảm đáng kể trên diện rộng khi khả năng suy thoái kinh tế đang là 
chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông.



Nhiều định chế tài chính đã đưa ra cảnh báo về rằng thị trường sẽ tiếp tục suy 
giảm vào năm 2023. Họ đưa ra các ý kiến khác nhau, từ dự đoán “hạ cánh 
cứng” từ Fidelity Investments, đến quan điểm lạc quan vừa phải từ BlackRock 
với kỳ vọng nhà đầu tư sẽ quay trở lại tích luỹ các tài sản rủi ro “vào một thời 
điểm nào đó trong năm 2023”.



Các dự đoán không đồng nhất thể hiện sự mơ hồ của dữ liệu kinh tế đưa ra gần 
đây. Một số dữ liệu kinh tế tương đối mạnh, chẳng hạn như số lượng việc làm 
mới và bảng lương tại Mỹ. Bảng lương phi nông nghiệp NFP thực tế tháng 12 
năm 2022 (263K) đã tăng cao hơn dự kiến (200K). 
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Một số dữ liệu lại cho thấy những điểm yếu, 
chẳng hạn như chỉ số PMI của Mỹ chỉ ở mức 
dưới 50 và – quan trọng nhất – chỉ số kinh tế của 
hội đồng hội nghị Mỹ hiện đang ở dưới mức an 
toàn của nền kinh tế. Chỉ số này kết hợp các chỉ 
số cơ bản khác nhau và được biết đến như một 
công cụ dự báo đáng tin cậy trong quá khứ.



Một chỉ báo khác thể hiện suy thoái kinh tế là 
chênh lệch giữa trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm 
và 3 tháng: mức chênh lệch này nằm sâu trong 
vùng âm; điều này thể hiện niềm tin mạnh mẽ 
của các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu về 
khả năng suy thoái kinh tế.
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Liệu có khả năng xảy ra một cuộc suy thoái “được lên kế 
hoạch”?

Hai cuộc suy thoái trước đây ở Mỹ đều bắt nguồn từ 
những sự kiện gây sốc: đại dịch Covid-19 gần đây (diễn 
ra nhanh và chỉ kéo dài trong hai tháng) và cuộc khủng 
hoảng thị trường bất động sản năm 2007-2008.



Câu chuyện trên các phương tiện truyền thông về “cuộc 
suy thoái” sắp tới đã được Fed gọi là “sự suy giảm kinh 
tế cần thiết”, trong khi những người tham gia thị trường 
dường như không lạc quan như thế.



Mặc dù vậy, một cuộc suy thoái “được lên kế hoạch” sắp 
tới dường như đang truyền tải thông điệp về tình trạng 
thị trường chững lại và khó khăn sắp tới hơn là dự đoán 
một sự sụp đổ chóng vánh với biến động gia tăng.
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Lạm phát
Lạm phát đã hạ nhiệt vào nửa cuối năm 2022; đây 


là kết quả của chính sách tăng lãi suất, lo ngại về 

suy thoái kinh tế và một phần là do thế giới quay trở 

lại bình thường sau đại dịch Covid-19. Hầu hết các 

quốc gia đã mở cửa trở lại cho hoạt động du lịch, 


và Trung Quốc cuối cùng đã từ bỏ “chính sách zero 

Covid”. Mở cửa nền kinh tế tại Trung Quốc gần đây 

đã tạo điều kiện sinh ra một biến thể Covid mới, 

nhưng tâm điểm của câu chuyện mở cửa là khả 

năng phục hồi kinh tế.
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Dòng tiền trên thị trường tài chính hiện đang dịch chuyển vào thị 

trường nợ nhiều hơn vào thị trường chứng khoán hoặc tiền điện tử. 

Châu Âu đang phải đối mặt với một tình huống khó khăn tiềm ẩn 


là lãi suất trái phiếu tăng cao hơn. Đối với Mỹ, lãi suất của trái phiếu 

kho bạc dài hạn có thể sẽ ổn định trong tương lai gần do lãi suất 


dự kiến sẽ đạt điểm cân bằng khoảng 5% trong nửa đầu năm 2023.



Trong năm 2020 và một phần của năm 2021, suy nghĩ “tiền mặt là 

rác” trở thành động lực chính của thị trường. Ngày nay, câu chuyện 

đang bị đảo lộn: “tiền mặt là vua” mới là quan điểm phổ biến. Lãi 

suất âm không còn nữa – tiền rẻ không còn tồn tại.


Xu hướng gần đây
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Trên thị trường chứng khoán, kết quả hoạt động của các 

doanh nghiệp và dòng tiền mà họ có thể tạo ra đã trở 

thành ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư. Cổ phiếu 

giá trị có hiệu suất vượt trội so với hầu hết các cổ phiếu 

tăng trưởng trong năm 2022, và xu hướng này có khả 

năng tiếp tục vào năm 2023. Một số “cổ phiếu tăng 

trưởng dựa vào Covid” đã giảm mạnh hơn 90% kể từ 

mức đỉnh vào năm 2021.



Thị trường tiền điện tử có thể bị quản lý chặt chẽ hơn 

sau một loạt vụ phá sản lớn của các dự án tiền điện tử 

trong năm 2022, chưa kể đến sự kiện “mùa đông tiền điện tử” 

đang diễn ra: hầu hết các ngân hàng đầu tư đã loại trừ tiền điện 

tử khỏi phân tích triển vọng cho năm 2023.



Hầu hết hoạt động giao dịch và đầu tư có thể diễn ra trên thị 

trường tiền tệ do lợi suất đầu tư của các đồng tiền khác nhau có 

thể thay đổi và luân chuyển giữa các đồng tiền trong năm 2023.
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Xu hướng có thể quan sát được hiện nay trên thị trường 
chứng khoán là sự dịch chuyển sang đầu tư giá trị; điều 
này biến cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu giá trị trở thành 
tâm điểm của các nhà đầu tư và nhà giao dịch. Nếu 
chúng ta xem xét hiệu suất tương đối của QQQ (Nasdaq 
ETF), SPY (S&P 500 ETF) và VLUE (một quỹ ETF gồm các 
cổ phiếu giá trị từ VanEck), chúng ta sẽ thấy rằng VLUE 
có hiệu suất vượt trội hơn cả SPY và bỏ xa QQQ.



Đồ thị trên đây minh hoạ một xu hướng mới: cổ phiếu 
tăng trưởng đang trong tình thế cực kỳ mong manh, 
trong khi cổ phiếu giá trị thống trị hành động giá.

Thị trường 
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Forex
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Chúng tôi quan sát thấy các động lực 

tương tự trong các lĩnh vực khác nhau, 

ngoại trừ lĩnh vực năng lượng – giá cổ 

phiếu năng lượng đã giữ ở mức cao do 

tình trạng gián đoạn nguồn cung và nhu 

cầu năng lượng vẫn duy trì.

Các lĩnh vực
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Các kịch bản

Đừng quên rằng, theo các nguyên tắc cơ bản, thị trường 

vẫn đang giảm giá – điều đó có nghĩa là khả năng suy 

thoái có thể leo thang trong năm nay. Tuy nhiên, thị trường 

gấu vẫn có thể tạo ra những cú hồi đáng kể, khiến giá đẩy 

lên cao hơn một cách mạnh mẽ.



Do đó, bán khống cổ phiếu ngay lập tức có thể không phải 

là ý tối ưu nhất, vì “một đợt phục hồi ngắn hạn” có thể sắp

xảy ra. Điều này không có nghĩa là mua ở đáy cũng là 

một ý kiến hay.



Điều mà mọi người có thể mong đợi là dòng tiền luân 

chuyển chảy vào các lĩnh vực khác nhau trên thị trường 

chứng khoán vào đầu năm 2023, và có thể là ngay trong 

quý đầu tiên.
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Dưới đây là đồ thị thể hiện chênh lệch giá giữa lĩnh 

vực công nghệ và năng lượng tại thị trường chứng 

khoán Mỹ, và chúng tôi quan sát thấy rằng lĩnh vực 

công nghệ đang có hiệu suất hoạt động kém hiệu 

quả hơn. Nếu thêm một chỉ báo Dải bollinger đơn 

giản ở đây, chúng ta sẽ thấy rằng đồ thị của mức 

chênh lệch nằm gần dải dưới của chỉ báo. Điều này 

thể hiện khả năng đảo chiều và dòng tiền quay trở 

lại cổ phiếu công nghệ.

Dòng tiền luân chuyển giữa lĩnh 
vực công nghệ và năng lượng



Forex
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Do đó, nhà giao dịch có thể cẩn 

trọng lựa chọn một số cổ phiếu 

công nghệ có khả năng phục hồi 

trong quý đầu tiên, tuy nhiên hãy 

lưu ý rằng thị trường vẫn đang 

trong xu hướng giảm giá. Chọn 

mua trong một xu hướng giảm là 

quyết định khá khó khăn.

Forex
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Cổ phiếu đầu tiên có tiềm năng tăng giá cao là 

TSLA. Cổ phiếu này có độ biến động lớn, vì vậy nó 

không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng dường 

như nó đã bị quá bán như được thể hiện bằng 

đường parabol đi xuống trên đồ thị bên dưới. Nếu 

sự luân chuyển dòng tiền giữa nhóm cổ phiếu 

công nghệ và năng lượng xảy ra, TSLA có thể 

hưởng lợi từ điều đó và bắt đầu một đợt phục hồi 

tích cực sau đợt bán khống. Tất nhiên, chúng ta 

phải chờ tín hiệu xác nhận - ví dụ: giá có thể giữ 

tại một mức nằm trên đường xu hướng hiện tại.
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TSM

Lĩnh vực chất bán dẫn tại Đài Loan đã chứng kiến 

hiệu suất hoạt động tương đối tốt so với các đối 

thủ cạnh tranh đến từ Mỹ - NVDA và AMD. Ngành 

bán dẫn rất nhạy cảm với những thay đổi sớm của 

điều kiện kinh tế và có thể phục hồi mạnh nếu xuất 

hiện sự luân chuyển dòng tiền giữa các ngành trên 

thị trường chứng khoán.
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TSM đang hình thành mô hình “cốc và tay 

cầm” khổng lồ với đường viền cổ quanh 

mức $78. Nếu giá xuyên thủng đường viền 

cổ, chúng ta có thể kỳ vọng sự đột phá tiếp 

theo sẽ xuất hiện, đưa giá lên đến mức 

$100 hoặc cao hơn.
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Cổ phiếu liên quan đến 
Trung Quốc

Việc Trung Quốc mở cửa trở lại đã mang lại 

hy vọng mới cho phục hồi kinh tế, bất chấp 

đợt bùng phát Covid-19 mới. Khi xem xét 

điều này cộng với tiềm năng luân chuyển 

dòng tiền vào nhóm các cổ phiếu công nghệ, 

có thể thấy các cổ phiếu công nghệ Trung 

Quốc đang đứng trước khả năng phục hồi 

trong tương lai gần.



BABA

Cổ phiếu BABA đã cho thấy động lượng tích 

cực, và nếu nó tiến gần hơn đến đường xu 

hướng hiện tại, giá có thể tăng lên như được 

thể hiện trên đồ thị.
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Bối cảnh hiện tại

Vào quý 3 năm 2022, thị trường tiền điện tử sụt giảm, và một số đồng tiền 

thậm chí giảm tới 30% so với mức đỉnh lịch sử của chúng. Tình trạng sụt 

giảm này dựa trên nhiều yếu tố, trong đó yếu tố ảnh hưởng rõ ràng đến 

tâm lý giới đầu tư tiền điện tử chính là sự kiện FTX sụp đổ. Đây là một 

trong những vụ bê bối lớn – nếu không muốn nói là lớn nhất – đối với các 

sàn giao dịch tiền điện tử.



Thông tin Fed đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất cũng là một yếu tố đáng kể, 

bao gồm ba lần tăng lãi suất vào cuối tháng 9, đầu tháng 11 và kết thúc 

năm với mức tăng gấp đôi vào tháng 12. Động thái này của Fed đã thúc 

đẩy các nhà đầu tư tìm đến những công cụ “an toàn” hơn tiền điện tử.
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Bitcoin
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Cung và cầu

Dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch toàn cầu tiếp tục giảm 

kể từ mức cao nhất ghi nhận vào tháng 1 năm 2022. Dự trữ 

tăng rất nhẹ trong tuần cuối cùng của năm, có thể sau khi 

các nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng về một đợt phục hồi vào dịp 

Giáng sinh. Số lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch thấp hơn 

có thể dẫn đến thiếu hụt nguồn cung và khiến giá dễ dàng bị 

các nhà tạo lập thị trường thao túng. Dữ liệu được trình bày 

bên dưới cho thấy con số này đã liên tục giảm kể từ mức 

cao nhất mọi lịch sử ghi nhận vào tháng 1 năm 2022.

Sau sự kiện FTX phá sản và các bài báo gần đây đưa tin về 

việc Binance không tiết lộ thông tin tài chính quan trọng về 

hoạt động của công ty, hiện tượng rút tiền từ nhiều sàn giao 

dịch đã tăng lên mức chưa từng có. Lượng tiền nắm giữ trên 

các sàn giao dịch đã giảm đáng kể, thậm chí ở mức thấp 

nhất kể từ tháng 3 năm 2018. Sự sụt giảm này có thể ám chỉ 

rằng những người nắm giữ tiền điện tử muốn đưa tiền ra khỏi 

sàn giao dịch nhằm phòng tránh nguy cơ một sàn giao dịch 

khác phá sản. Họ muốn giữ tiền của họ trong ví ngoại tuyến.
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Tỷ lệ băm (hashrate - đơn vị đo lường khả 
năng giải thuật toán của thiết bị đào tiền 
mã hóa) đã đạt được một số cột mốc cao 
ấn tượng trong tháng 12, nhưng tỷ lệ này 
thậm chí đã tăng lên vào những ngày cuối 
năm và duy trì ở mức cao hơn so với tháng 
10 – mặc dù giá đã giảm xuống dưới 
$17.000 vào cùng thời điểm. Điều này cho 
thấy có nhiều máy khai thác đang hoạt 
động để duy trì hệ thống, khiến Bitcoin trở 
nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư tổ 
chức tiềm năng.

https://studio.glassnode.com/metrics?a=BTC&category=&chartStyle=line&ema=0&m=distribution.BalanceExchanges&mAvg=0&mMedian=0&s=1519866000&u=1672610399&zoom=


Bitcoin: Mean Hash Rate (14d Moving Average)
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Nguồn: glassnode.com

Những tiến bộ công nghệ trong phần cứng của máy 
đào Bitcoin và việc sử dụng các nguồn năng lượng 
thay thế làm cho việc khai thác Bitcoin trở thành một 
“khoản đầu tư” tốt hơn cho những người khai thác số 
lượng tiền nhỏ hơn so với thông thường trong những 
năm gần đây; hiện tại, nhiều công cụ khai thác tạo ra 
lợi nhuận dễ dàng hơn so với năm 2021 hoặc đầu 
năm 2022.
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Bất chấp nỗi đau khó chấp nhận mà các 
nhà đầu tư tiền điện tử phải đối mặt vào 
năm 2022, dữ liệu lịch sử đã đưa ra một 
mô hình dự báo các mức đáy trong chu 
kỳ. Điểm cực trị của chỉ báo hoàn toàn 
trùng khớp với mức thấp nhất của giá.
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Từ góc độ kỹ thuật, giá đã dao động trong một 
phạm vi nhất định trong hai tháng qua sau khi 
mất gần 25% giá trị trong một tuần vào đầu 
tháng 11, sau sự sụp đổ của FTX. Giá đã phục 
hồi một chút vào giữa tháng 12, nhưng sau đó 
tiếp tục xu hướng giảm.

Góc nhìn kỹ thuật
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Dải bollinger thu hẹp lại cho thấy độ biến động đã giảm 

đáng kể, và đã không có bất kỳ biến động lớn nào trong 

những tháng cuối năm. Hiện tại, giá đang giao dịch dưới 

mức Fibonacci thoái lui 23,6% và dưới mức trung bình 

động 20 và 50 ngày.



Chỉ báo Stochastic không cho thấy bất kỳ tình trạng quá 

mua hoặc quá bán nào, gợi ý rằng giá có thể sẽ tiếp tục 

giao động trong vùng này vào đầu năm 2023.
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Sau hai quý giảm giá mạnh và đều đặn, hiệu suất hoạt động của 
vàng trong quý 4 năm 2022 khá khả quan. Tốc độ thắt chặt tiền tệ 
của Fed trong quý trước đã chậm lại, và những người tham gia thị 
trường bắt đầu kỳ vọng những hành động tiết chế hơn từ ngân hàng 
trung ương quan trọng nhất thế giới, tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu 
lãi suất tại Mỹ có thể duy trì ở mức khoảng 5% trong bao lâu.



Tại thời điểm viết bài này vào đầu tháng 1, khả năng lãi suất điều 
hành đạt 5,25 - 5,5% trong quý này bằng không. Như đã lưu ý trong 
phần tổng quan, lạm phát đang tiến triển theo chiều hướng tích cực: 
đó là kết quả của việc giá dầu giảm và tình hình kinh tế kém tích cực 
hơn ở nhiều quốc gia, cũng như hành động tăng lãi suất nhanh 
chóng của Fed vào năm ngoái.

Vàng
Terget Rate Probabilities for 22 Mar 2023 FED Meeting

Nguồn: CME FedWatch Tool

Current target rate is 425-450

Pr
ob

ab
ili

ty

40%

0

20%

60%

80%

100%

475-500450-475 500-525

Target rate in (bps)

13.5%

68.4%

18.0%



26

Kể từ thời điểm lạm phát phi lõi so với cùng kỳ năm ngoái 
của Mỹ đạt đỉnh vào tháng 6 năm 2022 ở mức 9,1%, con số 
này đã giảm trung bình khoảng 0,4% mỗi tháng. Nếu mức 
trung bình đó được giữ vững, lạm phát sẽ trở lại mục tiêu 
truyền thống là 2% vào khoảng thời gian này năm sau. Tuy 
nhiên, lạm phát giảm liên tục vẫn chưa chứng tỏ điều gì rõ 
ràng, một phần do Fed đã bắt đầu giảm tốc độ tăng lãi suất, 
nhưng một phần cũng do việc Trung Quốc mở cửa nền kinh 
tế có thể sẽ đẩy giá dầu tăng trở lại (xem phần phân tích về 
dầu bên dưới). Chắc chắn đà giảm của lạm phát sẽ rất khó 
duy trì ổn định.
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Lý do chính khiến Fed dường như cảnh giác với việc tăng lãi suất 

quá cao hoặc giữ mức lãi suất cao đó quá lâu không phải là lo 

ngại về những thiệt hại có thể xảy ra cho nền kinh tế. Ngược lại 

và như đã lưu ý trong phần tổng quan, FOMC dường như mong 

muốn duy trì một nền kinh tế yếu hơn vì điều đó có thể giúp kiềm 

chế lạm phát.



Thay vào đó, một trong những vấn đề chính với lãi suất cao là 

mức nợ kỷ lục tại Mỹ đối với cả quốc gia và lĩnh vực tư nhân. Con 

số mới nhất về nợ quốc gia của Mỹ trong tháng 12 năm 2022 là 

gần $31,42 nghìn tỷ - mức cao nhất từng được ghi nhận. 

Lãi suất điều hành tăng nhanh vào năm ngoái khiến chính phủ 

gặp khó khăn đáng kể trong việc xử lý khoản nợ khổng lồ này.



Trong khi đó, các ngân hàng trung ương trên thế giới đang 

mua vàng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 50 năm qua. Vàng 

được dự đoán sẽ diễn biến tích cực trong bối cảnh quá trình 

phi đô la hóa đang diễn ra ở một số quốc gia và khả năng cao 

lạm phát vẫn tăng cao hơn đáng kể so với tỷ lệ lạm phát ghi 

nhận ở mọi nền kinh tế phát triển trong năm nay.
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Góc nhìn kỹ thuật
Bức tranh kỹ thuật của vàng nhìn chung là tích 
cực. Sau khi tạo ba đáy vào đầu quý 4 năm 
ngoái, giá vàng nhìn chung đã đạt được mức 
tăng ổn định và gần đây kiểm tra mức đỉnh trong 
bảy tháng. Tuy nhiên, những tín hiệu quá mua rõ 
ràng từ Dải bollinger và chỉ số stochastic chậm 
đã xuất hiện, do đó các nhà giao dịch dài hạn 
đang có ý định mua vào thường sẽ muốn chờ 
đến khi giá xuống thấp hơn.

28

2120.000

2040.000

2000.000

1960.000

1920.000

1874.326
1874.126

2080.000

1840.000

1800.000

1720.000

1680.000

1640.000

1600.000

1760.000

1560.000

100.00

75.00

50.00

25.00

0.000
40.000

30.000

20.000

2023DecOctSepAugJulMayApr Jun FebNov

Gold vs US Dollar   1D                   0   H   L   C1870.477 1877.221 1867.789 1874.126  +3.636 (+0.19%)
1(2072.465)

0.786(1976.927)

0.618(1901.925)

0.5(1849.245)

0.382(1796.565)

0.236(1731.385)

0(1626.026)



Các vùng kháng cự chính được chú ý vào lúc này là mức thoái lui 
Fibonacci tuần 61,8% và 78,6%. Có lẽ sẽ rất khó để giá vượt qua 
$2.000 – một ngưỡng tâm lý quan trọng, vì vậy khả năng giá kiểm tra 
lại mức đóng cửa cao nhất từng ghi nhận năm 2020 (khoảng $2.070) 
có vẻ khó xảy ra, ít nhất là trong quý này.



Ngược lại, khả năng quay trở lại dưới mức $1.700 dường như không 
khả thi vào thời điểm hiện tại, dựa trên quan sát từ đồ thị và từ các 
yếu tố cơ bản. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho những 
điều bất ngờ: kỳ vọng về lãi suất điều hành có thể thay đổi rất nhanh. 
Thị trường cũng có xu hướng phản ứng thái quá với những thông tin 
bất ngờ từ lạm phát hàng tháng trong vài quý vừa qua.
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Dầu
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Nguồn cung

Sau cuộc họp của OPEC+ vào ngày 5 tháng 

10 với thông báo cắt giảm nguồn cung 2 

triệu thùng mỗi ngày bắt đầu có hiệu lực vào 

tháng 11, chúng ta có thể quan sát thấy sản 

lượng của Ả Rập Xê Út giảm gần nửa triệu 

thùng mỗi ngày trong tháng 11 sau khi giảm 

nhẹ vào tháng 10. 
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Nguồn: Trading Economics/OPEC


Bộ trưởng phụ trách mảng năng lượng của Ả Rập Saudi gần 

đây đã phủ nhận những tin đồn tăng nguồn cung. Ông nói 

rằng đây là thông tin sai lệch và tuyên bố rằng nước này sẽ 

tuân thủ cam kết ban đầu của OPEC+ về cắt giảm nguồn 

cung, cũng như nhiều khả năng tiến hành cắt giảm sản 

lượng mạnh hơn nữa chứ không gia tăng sản lượng.

10468

10957

1104111051

10815

10646

10538

10441

10300

10225

10145

10002



32

Khi chiến tranh giữa Ukraine và Nga chưa chấm dứt, 
nguồn cung dầu thô của Nga (là đồng minh của OPEC) 
cũng giảm hơn 100.000 thùng mỗi ngày trong tháng 8. 
Các đường ống dẫn dầu đóng một vai trò quan trọng 
trong kết quả của cuộc chiến này. Đâu đó đã xuất hiện 
những ý định phá hoại đường ống dẫn dầu trong nỗ lực 
làm suy yếu sức mạnh của Nga.9800
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Đây cũng là quý khi các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với 

dầu của Nga bắt đầu có tác dụng:



Dữ liệu nhập khẩu dầu thô của EU thường được công bố rất 

muộn, nhưng từ đồ thị trên, chúng ta có thể kết luận rằng các 

lệnh trừng phạt đối với Nga chắc chắn đã gây thiệt hại cho 

xuất khẩu của Nga sang châu Âu. Trong khi Nga đã thay thế 

các khách hàng EU của họ và chuyển sang bán dầu cho các 

nước châu Á như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, thì EU 

đang tìm kiếm các giải pháp thay thế bằng cách tăng nguồn 

cung từ Trung Đông, Tây Phi, Na Uy, Brazil và Guyana, theo IEA 

cho biết. Mỹ và Kazakhstan cũng có thể là những nguồn cung 

thay thế tiềm năng cho khoảng 1,1 triệu thùng dầu mỗi ngày 

của Nga sẽ bị cắt sau tháng 12.
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Nguồn: Trading Economics/Eurostat
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Nỗi lo về suy thoái tăng mạnh trong những quý cuối năm sau 
những đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Fed, lạm phát gia tăng 
trên toàn thế giới và cuộc chiến với Ukraine vẫn đang tiếp diễn 
chưa có dấu hiệu kết thúc. Không có bằng chứng nào có thể 
phủ nhận rằng một cuộc suy thoái đang đến gần, nhưng nhiều 
nhà phân tích vẫn đang tranh luận về những tác động tiêu cực 
đối với tăng trưởng kinh tế và chúng sẽ tiếp diễn như thế nào 
trong năm 2023.



Vào quý cuối cùng của năm 2022, chính phủ Mỹ thông báo 
rằng họ sẽ bắt đầu mua tích trữ dầu để bổ sung cho SPR (dự 
trữ xăng dầu chiến lược). Số lượng ban đầu được ấn định là 

ba triệu thùng – con số này vẫn chưa được xác nhận – và các 
hợp đồng mua dầu sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2023. Gia tăng 
nhu cầu đối với vàng đen có thể sẽ làm tăng giá hàng hóa trong 
ngắn hạn.



Các hạn chế nhằm chống lại Covid ở Trung Quốc đang được nới 
lỏng đáng kể. Khởi động lại nền kinh tế của một trong những 
quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất nhiều khả năng sẽ tạo ra những 
biến động lớn trên đồ thị. Sự gia tăng nhu cầu từ Trung Quốc rất 
có thể sẽ đẩy giá dầu lên cao, tạo ra động lực tăng giá lớn cho 
các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng ta không thể chắc chắn thông 
tin này có thể phản ánh vào giá ở mức độ nào.
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Nhu cầu và định giá



Góc nhìn kỹ thuật
Theo quan điểm kỹ thuật, giá dầu đã chuyển động 
với đà giảm tương đối ổn định và mất khoảng 6% 
giá trị trong quý trước. Trong các phiên ngay trước 
thời điểm viết bài, chúng tôi quan sát thấy một mô 
hình nhấn chìm giảm (bearish engulfing) đang hình 
thành. Tuy nhiên, khả năng đảo chiều/điều chỉnh 
theo xu hướng giảm có thể không tiếp tục do đây 
là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mạnh, bao gồm ngưỡng 
thoái lui Fibonacci ngày 23,6% và đường trung bình 
động 20 ngày.
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Với các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu dầu được 


đề cập ở trên, xu hướng tăng giá có thể tiếp tục với 

mức kháng cự chính là $80+. Mức kháng cự này 

được hình thành từ ngưỡng thoái lui Fibonacci 50%, 

dải trên của Dải Bollinger, đường trung bình động 

100 ngày và đường xu hướng giảm theo ngày.
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Như đã thảo luận trong các phần trước, hoạt động trên thị trường forex 
có thể sẽ tăng tốc trong quý này do Fed giảm tốc độ tăng lãi suất – ít 
nhất ở một mức độ nào đó, trong khi hầu hết các ngân hàng trung ương 
lớn khác tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ một cách dứt khoát. Tuy 
nhiên, nhìn chung điều kiện kinh tế dường như tồi tệ hơn ở EU so với 
Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Anh.



Tình trạng này kết hợp với thực tế là hiếm khi nào chúng ta có thể xác 
định các xu hướng dài hạn rõ ràng của các cặp tiền tệ chính khiến cho 
các quyết định giao dịch dài hạn trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, khả 
năng đồng Đô la Mỹ yếu hơn và hầu hết các đồng tiền mạnh khác phục 
hồi (có thể không lớn) dường như đang được duy trì ở thời điểm hiện tại.

Forex
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Dựa trên dữ liệu, một trong những lựa chọn tối ưu hơn 

có thể là đồng Đô la Canada. Lãi suất qua đêm mục 

tiêu của Ngân hàng Canada ở mức 4,25% nằm trong 

cùng vùng lãi suất điều hành của Fed, trong khi tình 

hình lạm phát ở Canada dường như tương đồng với 

Mỹ. Khác biệt chính là thị trường việc làm của Canada 

mạnh hơn nhiều so với Mỹ theo dữ liệu gần đây:

-200

-400

0

200

400

Jan 2022 Jul 2022Apr 2022 Oct 2022

Số liệu việc làm theo tháng của Canada. 


Nguồn: Trading Economics/Statistics Canada


-200.1

-39.7-30.6-43.2

39.8 21.1

108.3

10.1

104

15.3

72.5

336.6



Số liệu việc làm tăng thêm của Canada trong 
tháng 12 đạt 104.000 vào ngày 6 tháng 1, gấp 
hơn 12 lần so với mức dự báo đồng thuận. Tỷ lệ 
thất nghiệp ở Canada cũng đã giảm xuống còn 
5% - gần mức thấp kỷ lục. Thị trường việc làm 
đặc biệt mạnh mẽ, đặt trong tình huống hiện tại, 
cho thấy rằng Ngân hàng Trung ương Canada sẽ 
cần tiếp tục tăng cường kiểm soát lạm phát và 
có thể gây ra 'sự suy giảm kinh tế cần thiết'. Tuy 
nhiên, hành động này có thể thúc đẩy đồng Đô la 
Canada tăng giá trong vài tháng tới.
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Mặc dù cặp Đô la Mỹ/ Đô la Canada có vẻ như là một ứng cử 
viên tồi cho quyết định bán ngắn hạn tại thời điểm viết bài (tuần 
thứ hai của tháng 1), khả năng cao là nó sẽ giảm xuống thấp 
hơn trong tương lai xa hơn. Giá đang ở gần mức cao nhất trong 
vùng giá của nó trên đồ thị tuần và duy trì trong phạm vi trên 
dưới 5 cent so với mức cao nhất ghi nhận vào tháng 10 năm 
2022 – gần sát $1,40, trong khi mức thấp nhất của năm 2021 
rơi vào khoảng $1,20 – thấp hơn khá nhiều.



Ý tưởng bán ra ở đây, dựa trên các yếu tố cơ bản, dường như 
được hỗ trợ bởi đồ thị với giá đã rơi xuống dưới đường SMA 50 
và 100. Tuy nhiên, chuyển động giá giảm ngay lập tức dường 

như khó xảy ra nếu nhìn vào tín hiệu quá bán từ chỉ số stochastic 
chậm. Do đó, việc thiết lập giới hạn cho thời điểm bán ra lâu dài 
hơn hoặc đơn giản là chờ đợi một mức giá bán tốt hơn nên được 
cân nhắc.



Những cảnh báo rõ ràng về kịch bản này và những kịch bản tương 
tự khác đối với việc bán đồng Đô la Mỹ để đổi lấy các đồng tiền 
chính khác cũng giống như đối với vàng ở trên: những gì thị trường 
kỳ vọng Fed sẽ làm có thể thay đổi rất nhanh và những người tham 
gia đã nhiều lần phản ứng thái quá với những bất ngờ trong dữ liệu 
lạm phát kể từ đó năm ngoái.
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Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với chúng tôi!




Truy cập liên kết dưới đây và để lại phản hồi 

của bạn đối với bài viết này.

Việc này sẽ không mất quá hai phút.

Thông tin trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được hiểu là có chứa lời khuyên đầu tư hoặc lời đề nghị chào mời 
giao dịch các công cụ tài chính. Cả người viết và Exness đều không tính đến các mục tiêu đầu tư cá nhân hoặc tình hình tài chính của bạn và không 
chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, kịp thời hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp, cũng như bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ thông 

tin nào được cung cấp. Mọi ý kiến được đưa ra trong bài viết hoàn toàn là quan điểm cá nhân của người viết và có thể không phản ánh quan điểm của 
Exness. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. Hãy tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Thông tin trong tài 

liệu này chỉ có thể được sao chép khi có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Exness.



Cảnh báo rủi ro: CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp (CFD) được giao dịch bên ngoài sàn giao dịch. Các sản phẩm này tiềm ẩn nguy cơ khiến nhà 
đầu tư mất tiền nhanh do đòn bẩy, và do đó không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trong mọi trường hợp, Exness sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm 
pháp lý nào trước bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào về mọi tổn thất hoặc thiệt hại, toàn bộ hoặc một phần, gây ra bởi, xuất phát từ hoặc liên quan đến 

bất kỳ hoạt động đầu tư nào.


ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

https://exnesspremier.typeform.com/to/LL1dGtWz

