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 Chứng khoán Mỹ Phố Wall Phố Wall kết thúc trái chiều ngày hôm qua với Nasdaq tăng điểm trong 

khi Dow Jones giảm sau cuộc họp báo của FED.  Quan điểm hiện tại của FED cho rằng COVID-19 không 

còn tác động quá nhiều đến nền kinh tế, khi “chúng ta đã phần nào học cách sống chung với dịch”, tuy 

nhiên vẫn sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến mới. Các thành viên trong cuộc họp nhất trí rằng nền 

kinh tế Mỹ đã mạnh lên, tuy nhiên Chủ tịch Jerome Powell cho biết với thị trường lao động hiện tại, và 

niềm tin rằng lạm phát tăng cao chỉ là tạm thời, FED chưa xem xét đến việc tăng lãi suất sớm hơn dự 

kiến.  

 Venezuela đang phớt lờ các lệnh trừng phạt của Mỹ với việc lập kế hoạch tăng sản lượng lên 1.5 

triệu thùng/ngày vào cuối năm nay, gấp 3 lần sản lượng hiện tại. Do các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ 

được đưa ra vào năm 2019, Venezuela đã không thể sản xuất và xuất khẩu ở mức bình thường, đồng 

thời cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận các sản phẩm cần thiết cho sản xuất. 

 Nhu cầu xăng ở Hoa Kỳ - quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới, đã phục hồi lên gần mức trước đại dịch 

(năm 2019). Nhu cầu xăng ở Mỹ và châu Âu chiếm khoảng 30% tổng tiêu thụ toàn cầu, khiến 2 khu vực 

này trở thành chìa khóa cho sự phục hồi của thị trường dầu thế giới. Tính tới thời điểm hiện tại, nhu 

cầu xăng ở Mỹ và châu Âu đang ở mức cao. Tuy nhiên phục hồi nhu cầu nhiên liệu toàn cầu trong mùa 

hè năm nay có thể chậm lại khi tiêu thụ xăng gặp khó khăn khi đại dịch bùng phát trở lại. 

 Theo dữ liệu chính phủ, nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ trong tháng 06/2021 đạt 15.90 triệu tấn, tăng 

16.3% so với tháng 06/2020 và giảm 7.8% so với tháng 05/2021. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   
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Dầu thô WTI vẫn đang giằng 

co mạnh ở đường trung bình 

động 20 ngày, tương ứng với 

dải giữa của Bollinger Bands. 

Giá nằm trên trendline tăng, 

cùng với các chỉ báo RSI, 

StochF và MACD đều đang 

hướng lên, giúp cho xác suất 

giá tiếp tục hướng về mức 75.0 

đang cao hơn.  

Hôm nay vẫn canh mua ở 

vùng giá 72.0. Chốt lời dự kiến 

74.0 và cắt lỗ tại 71.0 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Giá dầu tăng trở lại ngày hôm qua với giá WTI tăng 1.03% lên 72.39 USD/thùng giá Brent tăng 0.35% 

lên 74.74 USD/thùng sau Báo cáo Dầu khí hàng tuần của EIA xác nhận tồn kho xăng dầu tại Mỹ giảm 

mạnh. 

Tồn kho dầu thô hiện tại đang ở mức thấp nhất từ đầu tháng 01/2020, trong khi tồn kho xăng giảm 

tuần thứ 2 liên tiếp, khi mức di chuyển trong mùa mè tăng lên bất chấp lo ngại gần đây về diễn biến 

dịch COVID-19 tại Mỹ. Tuy nhiên, tồn kho nhiên liệu máy bay tiếp tục tăng cao, cho thấy hàng không 

vẫn là điểm yếu trong ngành giao thông.  

Hoạt động lọc dầu đang gia tăng từ Mỹ đến châu Á, khi các nhà sản xuất muốn tranh thủ biên lợi 

nhuận tốt, hiện giờ đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2019. Tuy nhiên, lo ngại về dịch COVID-19 gia 

tăng đã cản trở các nhà máy gia tăng sản lượng.  

Trong cuộc họp tối qua, chủ tịch FED Jerome Powell tiếp tục bày tỏ tin tưởng nền kinh tế sẽ tiếp tục 

tăng trưởng với dịch COVID-19 đang có ít tác động đến nền kinh tế. Tuy nhiên, chưa có thông báo mới 

nào về việc cắt giảm chương trình mua tài sản hàng tháng được đưa ra. Hiện tại vẫn có thể xem đây là 

tín hiệu tốt với các thị trường, khi các gói hỗ trợ được giữ nguyên trong khi nền kinh tế tiếp tục tăng 

trưởng.  

Đà tăng của giá đang bị cản trở bởi kháng cự ở mức 72.6 USD/thùng. Tuy nhiên với GDP quý II của 

Mỹ được công bố vào tối nay 19h30, giá dầu sẽ có thêm đà để test lại mức kháng cự này. Theo khảo 

sát của Dow Jones, các nhà kinh tế ước ính GDP sẽ tăng 8.4% so với cùng kỳ năm ngoái – mức tăng 

mạnh nhất kể từ 1983. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ WTI 

Kháng cự: 75.00 | 77.00   Hỗ trợ:  72.20 | 70.00 


