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 Cổ phiếu Mỹ trượt giá hôm thứ Ba trong phiên giao dịch biến động, khi các nhà đầu tư chờ đợi các 

doanh nghiệp báo cáo giá tăng đã tác động đến thu nhập mới nhất của họ như thế nào, trong khi 

lợi suất trái phiếu tăng đột biến và USD ở mức cao phản ánh niềm tin của thị trường rằng chính sách 

tiền tệ sẽ sớm được thắt chặt. 

 Trong ngày hôm qua, một quan chức của Nga cho biết nước này đã bắt đầu sử dụng hàng tồn kho 

của mình để bơm thêm khí tự nhiên vào mạng lưới đường ống, nhằm ổn định thị trường trong bối 

cảnh giá tăng đột biến. 

 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh giảm nhẹ dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2021 

do gián đoạn chuỗi cung ứng gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phục hồi ở các nền kinh tế phát triển 

trong khi khả năng tiếp cận vaccine kém kìm hãm triển vọng của các nền kinh tế mới nổi. 

 Trong ngày hôm nay, Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết mức giá hòa vốn đối với các quốc gia 

vùng Vịnh và các nhà sản xuất Trung Đông khác trong năm 2022 sẽ giảm so với năm 2021 do sản 

lượng dầu và khí tự nhiên tăng lên. 

 Mặc dù giá dầu thô đã tăng lên mức cao nhất trong vòng nhiều năm nhưng vẫn có một số dấu 

hiệu cho thấy nhu cầu tại các quốc gia nhập khẩu hàng đầu châu Á đang phục hồi. Phần lớn các nước 

Trung Đông đã cắt giảm giá OSP cho châu Á giống như Saudi Arabia. 

 Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết, quốc gia này sẽ tự do thương 

mại hóa hoàn toàn giá điện sản xuất từ than đá.  

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá đang tiếp tục xu 

hướng điều chỉnh trong 

sáng nay. Tuy nhiên, thị 

trường đang trong trạng 

thái chờ đợi 2 báo cáo quan 

trọng sẽ phát hành trong 

tối nay của Opec và EIA, vì 

thế việc mở vị thế mới đều 

tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. 

Có thể bán nhanh ở 

vùng giá 83 USD với kỳ vọng 

chốt lời tại 82.5 USD. 
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Giá vẫn đang nằm trên kênh 

tăng, tuy nhiên đà tăng đã có 

dấu hiệu chững lại và có thể 

tạo ra xu hướng đi ngang trong 

ngắn hạn.  

MACD ở cao trên mức 0, và 

khoảng cách với đường Signal 

đang hẹp dần.  

RSI và Stochastic đang đi 

ngang ở vùng quá mua và có 

thể khiến cho đà tăng suy yếu.  

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT QOB22  

Thị trường dầu diễn biến trái chiều ngày hôm qua, khi giá WTI tăng 0.15% lên 80.64 USD/thùng trong 

khi Brent giảm 0.27%  xuống 83.42 USD/thùng. 

Trong phiên, giá cả 2 mặt hàng liên tục giằng co quanh mức tham chiếu, giữa áp lực chốt lời trước 

giờ phát hành báo cáo thị trường tháng 10 của OPEC và EIA. Tuy nhiên, thông tin công ty dầu khí 

Gazprom của Nga đã bắt đầu sử dụng kho dự trữ khí tự nhiên để bình ổn thị trường châu Âu khiến 

cho giá Brent gặp nhiều áp lực hơn về cuối phiên. Giá khí tự nhiên đã là tác nhân chính thúc đẩy đà 

tăng của thị trường dầu, do đó khi nguồn cung khí tự nhiên của thị trường này cải thiện, giá dầu sẽ gặp 

áp lực. 

Giá các mặt hàng năng lượng đồng loạt tăng từ đầu năm là một trong những nguyên nhân chính 

khiến cho Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hạ dự báo tăng trưởng thế giới từ 6% xuống 5.9% trong báo cáo 

World Economic Outlook tháng 10 phát hành tối hôm qua.  

Lạm phát năng lượng đang trở thành một mối đe doạ cho tiến độ phục hồi của nền kinh tế, bên 

cạnh các mối nguy khác như biến thể Delta của dịch COVID-19 và sự gián đoạn của giới cung ứng. Vấn 

đề này xảy ra nghiêm trọng hơn đối với các quốc gia đang phát triển, và có thể gây tổn hại cho nhu cầu 

nhiên liệu nếu giá tiếp tục tăng. 

Vấn đề thiếu hụt nguồn cung sẽ là trọng tâm được thị trường chú ý trong báo cáo của OPEC và EIA 

tối nay. Tuy nhiên, từ động thái mới đây nhất trong cuộc họp tháng 10, có thẻ thấy OPEC sẽ không sẵn 

sàng chủ động giải quyết vấn đề nguồn cung thiếu hụt trong vòng ít nhất vài tháng tới, do đó các dự 

báo của phía OPEC có thể sẽ không điều chỉnh nhiều. Ngược lại, báo cáo của EIA có thể sẽ cho thấy 

nhiều thay đổi hơn. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 84.60 | 85.00   Hỗ trợ:  82.20 | 81.30 


