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 Phố Wall tiếp tục tăng điểm ngày hôm qua khi các nhà đầu tư vượt qua lo ngại về dịch COVID-19. 

Các chỉ số chính đã lấy lại được mức giảm mạnh trong phiên thứ 2 đầu tuần, khi lợi nhuận vượt kỳ 

vọng trong quý II hỗ trợ tâm lý ưa thích rủi ro trên thị trường. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đang chú 

ý đến các số liệu vĩ mô, đặc biệt là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và doanh số bán nhà ngày hôm nay. 

 Các nhà phân tích của JP Morgan cho rằng nhu cầu trong tháng 08/2021 sẽ tăng lên 99.6 triệu 

thùng/ngày và nhu cầu trong quý IV/2021 sẽ tăng 330.000 thùng/ngày so với mức trước đại dịch do 

thời tiết lạnh hơn ở Bắc bán cầu và mùa du lịch cao điểm đang đến gần. 

 Platts Analytics ước tính nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong quý IV/2021 sẽ đạt mức cao kỷ 

lục và nhập khẩu trong cả năm 2021 sẽ tăng 1% so với năm 2020, lên mức trung bình 11 triệu 

thùng/ngày.  

 Theo dữ liệu sơ bộ của Tổng cục Dầu khí Na Uy (NPD), sản lượng khai thác dầu thô và khí tự nhiên 

của Na Uy trong tháng 06/2021 thấp hơn mức kỳ vọng. NPD cho rằng cho rằng các vấn đề kỹ thuật 

và việc ngừng bảo trì là nguyên nhân chính dẫn đến sản lượng thấp hơn dự kiến.  

 Các nhà điều hành cho biết nhà máy lọc dầu lớn nhất Nam Phi SPREF sẽ bắt đầu khởi động lại vào 

thứ Tư (21/07) sau khi tạm thời đóng cửa do làn sóng cướp bóc tràn qua nước này. Việc khởi động lại 

sẽ mất từ 7 – 10 ngày để hoàn thành. 

 Báo cáo của EIA trong tuần kết thúc ngày 09/07 cho thấy tồn kho dầu thô thương mại Mỹ tăng 2.1 

triệu thùng, tồn kho xăng giảm 0.1 triệu thùng, tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 1.3 triệu thùng. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   



 

 

 

 HÀNGHÓA247 TRANG 2/2 HOTLINE: 0773633939 
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Giá đảo chiều tăng trở lại 

đúng ở mức hỗ trợ 66.00 cho 

thấy các mức giá quan trọng 

trên biểu đồ đang có nhiều 

ảnh hưởng tới lực mua – bán. 

Việc giá quay trở lại trên 

trendline tăng điểm sẽ giúp lực 

mua mạnh hơn so với hôm 

qua, và có thể sẽ hình thành 

khoảng giao dịch 66 – 75 trong 

ngắn hạn. Giá đang ở giữa 

khoảng giao dịch nên không có 

điểm vào hợp lý. 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Tâm lý chấp nhận rủi ro được cải thiện đang hỗ trợ đà tăng trên các thị trường. Kết thúc phiên giao 

dịch, giá dầu WTI tăng mạnh 4.61% lên 70.3 USD/thùng, dầu Brent tăng 4.16% lên 71.63 USD/thùng. 

Đà tăng trên thị trường chứng khoán cũng tác động tích cực đến tâm lý chung trên thị trường hàng 

hoá. Kết quả kinh doanh quý II tại các doanh nghiệp Mỹ tốt hơn mong đợi dẫn đến tiền mặt của các 

công ty S&P500 tăng đến 400 tỉ so với trước đại dịch hứa hẹn một khoản chi trả lớn cho cổ đông, trong 

khi các nhà phân tích dự đoán Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ gia tăng các gói thu  mua tài sản 

trong cuộc họp tuần này, nhằm hỗ trợ nền kinh tế khi COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại. 

Số liệu tồn kho dầu thô tăng lên đến 2.1 triệu thùng trong tuần vừa rồi được giải thích phần nào khi 

lượng dầu nhập khẩu tăng vọt dù xuất khẩu giảm do chênh lệch giá Brent – WTI xuống mức thấp nhất 

trong nhiều tháng làm giảm sức hấp dẫn của dầu WTI với khách hàng nước ngoài, khiếncác nhà sản 

xuất trong nước gia tăng nhập khẩu các loại dầu có giá cả và chất lượng phù hợp hơn với dây chuyền 

sản xuất thay vì dầu nội địa. Trong khi đó, lượng sản phẩm cung cấp trung bình 4 tuần (products 

supplied) – số liệu thường dùng để báo hiệu mức tiêu thụ, đạt 20.6 triệu thùng – khá tương đồng với 

số liệu tuần kết thúc 12/7/2019 - thời điểm trước đại dịch, phần nào cho thấy nhu cầu xăng dầu tại Mỹ 

vẫn đang phục hồi. Ngoài ra, bất chấp nguồn cung gia tăng từ phía OPEC+, thị trường dầu vẫn đang 

thiếu hụt khoảng 2 triệu thùng/ngày. Các nhà phân tích tại Ngân hàng JP Morgan cho rằng nhu cầu 

trong quý IV/2021 sẽ tiếp tục tăng thêm 330.000 thùng/ngày so với mức trước đại dịch khi thời tiết lạnh 

hơn ở Bắc bán cầu.  Do đó, giá dầu vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản.  

Trong tuần này giá có khả năng sẽ giữ được mức 70 USD/thùng, khi các nhà đầu tư vượt qua được 

lo ngại về dịch COVID-19. Giá đang được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô, do đó các nhà đầu tư cần chú ý 

thêm về kết quả cuộc họp ECB cũng như số liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ tối nay. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ WTI 

Kháng cự: 72.20 | 75.00   Hỗ trợ:  70.00 | 66.00 


