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 Phố Wall tiếp tục đi lên khi những lo lắng xoay quanh tập đoàn bất động sản Evergrande của Trung 

Quốc lắng dịu phần nào. Phố Wall tiếp tục đi lên khi những lo lắng xoay quanh Evergrande của Trung 

Quốc lắng dịu phần nào khi chủ tịch công ty hứa sẽ ưu tiên cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc Fed 

tạm giữ nguyên chính sách tiền tệ nới lỏng cũng kích thích tâm lý chung. Thị trường giao dịch tích cực 

ngay cả sau khi Bộ Lao động Mỹ thông báo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần 18/9 lên tới 351,000, 

lớn hơn dự báo 320,000 của Dow Jones. 

 Theo một nguồn tin trong ngành, Syncrude Canada, nhà sản xuất dầu thô nhẹ thuộc sở hữu của 

Suncor Energy đã phải cắt giảm nguồn cung trong tháng 09/2021 do sự cố máy móc tại một địa điểm 

khai thác dầu cát của họ. Tình trạng bất khả kháng đã được công bố vào đầu tháng 9 và khách hàng 

được thông báo rằng nguồn cung có thể bị cắt giảm lên đến 20% trong tháng. 

 Theo báo cáo Interfax đưa ra trong ngày hôm nay, sản lượng khí tự nhiên ngưng tụ của Nga trong 

tháng 08/2021 giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức 2.47 triệu tấn. Theo 3 nguồn tin, 

Gazprom đã hủy xuất khẩu khí tự nhiên ngưng tụ trong tháng trước sau khi vụ cháy tại nhà máy chế 

biến Urengoy đã hạn chế xuất khẩu qua đường ống Yamal – Europe.  

 Theo báo cáo tồn kho của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tổng tồn kho khí gas tự nhiên tại 

các kho chứa ngầm của Mỹ tăng 76 tỷ feet khối lên 3,082 tỷ feet khối trong tuần kết thúc ngày 17/09. 

 Theo báo cáo của PJK và Insights Global, tồn kho xăng và dầu khí của Liên minh châu Âu tại cụm 

kho Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) tiếp tục giảm trong tuần kết thúc ngày 23/09. 
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Xu hướng tăng của dầu thô 

Brent đang khá rõ ràng và giá 

có thể sẽ hướng đến vùng 78 – 

80 USD trong vài ngày tới. 

Với diễn biến hiện nay, có 

thể chờ mua dầu Brent tháng 

12 ở vùng giá 76.30 – 76.50. Kỳ 

vọng giá sẽ lên 1.5 USD – 2 USD 

trong 1 – 2 phiên tới. 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Dầu thô kéo dài 3 phiên tăng mạnh tiếp nhờ nguy cơ nguồn cung dầu thắt chặt, khiến cho giá tăng 

lên mức đỉnh hơn 2 tháng. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI tăng 1.48% lên 73.3 USD/thùng, Brent tăng 

1.42% lên 76.46 USD/thùng. 

Gần 1 tháng sau khi cơn bão đi qua, tổng thiệt hại do bão đã lên đến 30.1 triệu thùng dầu, khiến Ida 

trở thành cơn bão gây thiệt hại lớn nhất đối với các hãng sản xuất dầu tại Mỹ trong vòng 13 năm. Hiện 

tại, vẫn còn 31 cơ sở phải đóng cửa, và gần 1/6 sản lượng dầu tại Vịnh vẫn chưa được phục hồi. Trong 

khi đó, giao thông đường bộ tại Mỹ dần trở về với mức trước đại dịch, kết hợp với triển vọng phục hồi 

của ngành hàng không, thúc đẩy giá dầu tăng. 

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan trên thị trường chứng khoán. Các chỉ số chính trên 

phố Wall mạnh 2 phiên liên tiếp, khi các nhà đầu tư tin tưởng nhận định của FED là nền kinh tế Mỹ vẫn 

đang đi đúng hướng dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Trong khi đó, USD đang dần suy yếu, hỗ trợ 

cho giá các hàng hoá. 

Các dự đoán lạc quan về triển vọng thị trường đang quay trở lại. Các công ty năng lượng như Vitol 

Group, Trafigura đều giữ nhận định giá sẽ đạt mức 80 USD trở lên trong mùa đông này. Viễn cảnh giá 

dầu tiến đến vùng 90-100 USD/thùng vẫn có thể xảy ra, nếu cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu 

lan đến Mỹ: Tồn kho dầu và khí tự nhiên tại Mỹ đã xuống mức thấp nhất trong vòng 1-2 năm trở lại, 

trong khi khả năng nguồn cung gặp gián đoạn vẫn còn khá lớn: một số thành viên OPEC+ gặp khó khăn 

trong việc gia tăng sản lượng theo hạn ngạch, do thiếu các khoản đầu tư để bảo trì và nâng cấp hệ 

thống. 

Với các yếu tố hỗ trợ mạnh, dầu thô nhiều khả năng sẽ duy trì ở vùng giá cao trong tháng này. Tuy 

nhiên, trong 1-2 phiên tới, xác xuất giá giảm điều chỉnh sẽ cao hơn, do áp lực chốt lời gia tăng trên thị 

trường. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ 

Kháng cự: 77.20 | 78.0   Hỗ trợ:  75.00 | 73.20 


