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 Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi Thượng viện Mỹ tiến gần hơn đến thoả thuận chung để 

giải quyết tình trạng nợ công. Lãnh đạo Đảng Cộng hoà tại Thượng viện Mitch McConnel cho biết ông 

sẽ ủng hộ việc tạm thời gia hạn trần nợ công trong tháng 12. Thông tin này kết hợp với số liệu tích cực 

của công ty cung cấp dịch vụ nhân sự ADP khiến cho thị trường đảo chiều từ mức giảm nhẹ đầu phiên 

đến mức đóng cửa tăng.  

 Ấn Độ đã bắt đầu bán dầu thô từ kho dự trữ xăng dầu chiến lược (SPR) cho các nhà máy lọc dầu 

nhà nước, một động thái sẽ giúp họ đạt được mục tiêu kép là giảm bớt tác động từ việc giá dầu thô 

tăng cao và tạo ra thêm không gian trong kho dự trữ để cho thuê. 

  Bộ trưởng Năng lượng Mỹ  Jennifer Granholm cho biết nước này đang cân nhắc sử dụng kho dự 

trữ chiến lược để điều tiết giá xăng dầu. Bà cũng cho biết cũng không loại trừ lệnh cấm xuất khẩu dầu 

thô để ổn định giá xăng dầu. 

 Fatih Birol, Giám đốc Điều hành của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho biết nhu cầu dầu toàn 

cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng và phục hồi trở lại mức trước đại dịch vào cuối năm 2022.  

 Tổng thống Nga Putin đã đề nghị giúp ổn định tình hình giá năng lượng tại châu Âu. Ông nói, Nga 

có khả năng tăng xuất khẩu khí đốt trong năm nay. Theo Phó Thủ tướng Nga, việc cấp phép nhanh 

chóng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 sẽ là một cách để đạt được điều này. 

 Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq cho biết họ đang đàm phán với các công ty dầu mỏ quốc tế (IOC) về việc 

nâng công suất lọc dầu của nước này lên 8 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2027.  
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Dầu thô sẽ chịu sức ép lớn 

từ báo cáo tồn kho tăng lên tại 

Mỹ. Trong khi các thông tin 

“bullish” trước đó đã hấp thụ 

vào giá, dầu thô ít nhất cũng sẽ 

trải qua vài phiên có sự điều 

chỉnh giảm. 

Canh bán ở vùng 81.50, 

hoặc bán nếu giá giảm xuống 

dưới 79.90. Kỳ vọng giá dầu có 

thể giảm từ 1 – 1.5 USD từ các 

vùng mở bán. 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Giá dầu chịu áp lực ngày hôm qua do khả năng nguồn cung tăng lên. Kết thúc phiên giao dịch, giá 

WTI giảm 1.9% xuống 77.43 USD/thùng, giá Bren giảm 1.79% xuống 81.08 USD/thùng. 

Đà tăng trong phiên sáng của dầu thô bị xoá sạch sau khi nguồn cung có khả năng tăng lên từ phía 

Mỹ và Nga – 2 nước có sản lựng và dự trữ năng lượng lớn đủ để ổn định thị trường. Theo Báo cáo Dầu 

khí hàng tuần của EIA hôm qua, tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ trong tuần kết thúc 01/10 đồng loạt 

tăng mạnh, khi sản xuất tại khu vực Vịnh Mexico gần như đã quay trở lại bình thường, trong khi nhập 

khẩu ròng cũng tăng. Có thể thấy mức giá cao của WTI trong thời gian gần đây đã khiến cho các nhà 

sản xuất dần ưa thích sản phẩm nhập khẩu, để tranh thủ mức giá tốt hơn. Bên cạnh đấy, nước Mỹ vẫn 

đang sử dụng dầu từ kho dự trữ chiến lược (SPR) để đảm bảo sản xuất sau tác động của Ida từ tháng 

9, khiến cho giá tăng mạnh. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết Mỹ có khả năng giải phóng tồn kho ở 

quy mô lớn hơn để bình ổn thị trường. Thông tin này, kết hợp với diễn biến tại thị trường khí tự nhiên, 

gây áp lực lớn đến giá các mặt hàng năng lượng. 

Ngay trong lúc giá khí tự nhiên tại thị trường châu Âu và Mỹ tăng mạnh do thiếu hụt nguồn cung, 

Tổng thống Nga Putin lại đề xuất khả năng cung cấp thêm lượng lớn khí để ổn định thị trường, mặc dù 

ông cũng nêu ra một số điều kiện cần thiết. Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm mạnh 10% sau thông tin này. 

Mặc dù OPEC đóng vai trò quan trọng trong thị trường năng lượng hiện tại, tuy nhiên, không thể 

loại trừ ảnh hưởng của các nước khác trong việc tác động đến thị trường, đặc biệt khi giá dầu thô và 

năng lượng luôn đi kèm với tác động chính trị, đặc biệt ở các nước tiêu dùng lớn như Mỹ. Giá xăng dầu 

luôn là vấn đề với tổng thống Mỹ, do có tác động lớn đến ví tiền người dân, với hoá đơn năng lượng 

chiếm trung bình đến 12% chi tiêu hàng tháng. Như vậy, với diễn biến mới này, đà tăng 1 chiều của thị 

trường kéo dài từ tháng 9 đến này đã chấm dứt, thị trường trong tháng 10 từ nay sẽ chứng kiến nhiều 

biến động hơn. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ 
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