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 Phố Wall bật tăng sau khi Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đứng trước Thượng viện và thông báo 

thỏa thuận về nâng trần nợ, giúp chính phủ Mỹ tránh nguy cơ vỡ nợ. Số liệu khả quan từ Bộ Lao động 

Mỹ cũng giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Trong tuần trước, chương trình trợ cấp thất nghiệp bổ sung 

của chính phủ trong đại dịch đã hết hạn, số người xin trợ cấp mất việc làm giảm nhiều nhất trong ba 

tháng, cho thấy sự phục hồi của thị trường lao động sau một đợt suy thoái gần đây. 

 Một số nhà nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới đang giảm đơn hàng do giá 

tăng 500% trong vòng 1 năm, khiến cho các nhà sản xuất lớn lo lắng về khả năng nhu cầu sẽ sụt giảm 

trong dài hạn. 

 Theo các nguồn tin thương mại, giá dầu thô ESPO Blend của Nga tải hàng trong tháng 12/2021 có 

thể sẽ tăng hơn nữa nhờ nhu cầu mùa đông của châu Á và các công ty giao dịch cũng như lợi ích về 

mặt giá cả nếu so sánh với dầu thô đến từ các khu vực xa hơn. 

 Theo một số nguồn tin trong ngành, Bắc Kinh có khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm xuất khẩu xăng, 

gasoil và nhiên liệu máy bay và loại bỏ hoàn toàn xuất khẩu các mặt hàng này vào năm 2025 để đảm 

bảo rằng nước này đạt được mục tiêu về giảm thiểu phát thải carbon. 

 Shell cho biết công ty này sẽ báo cáo mức giảm từ 5 – 7% đối với sản lượng dầu và khí tự nhiên ở 

thượng nguồn trong quý III/2021, phản ánh ảnh hưởng của cơn bão Ida đến hoạt động ở Vịnh Mexico. 

 Trung Quốc đang thúc giục các nhà kinh doanh khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu thêm để 

khắc phục cuộc khủng hoảng năng lượng, trong khi chỉ hỗ trợ một ít về mặt tài chính 
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Trước diễn biến hôm qua, 

có thể thấy thị trường vẫn 

chưa xác định được hướng đi 

và rất dễ chịu tác động từ các 

tin “leak”.  

Hôm nay việc mở vị thế sẽ 

rất rủi ro do thị trường sẽ biến 

động bất thường trước kỳ nghỉ 

cuối tuần. Tạm thời chưa có 

điểm vào hợp lý, nên chờ đợi 

đến phiên tối để có tín hiệu 

giao dịch tốt nhất. 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Giá dầu phục hồi trở lại sau một hiên giao dịch đầy biến động xung quanh khả năng Mỹ mở kho dự 

trữ chiến lược để bình ổn thị trường. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI tăng 1.12% lên 78.3 USD/thùng, 

giá Brent tăng 1.07% lên 81.95 USD/thùng. 

Trong phiên hôm qua, giá dầu biến động gần 3.5 USD/thùng, khi thị trường dao động xung quanh 

khả năng Bộ Năng lượng Mỹ liệu có thật sự áp dụng biện pháp mở kho dự trữ chiến lược hay cấm xuất 

khẩu để bình ổn thị trường không. Các nguồn tin đối lập nhau khiến thị trường chật vật tìm hướng đi 

mới trong bối cảnh các chính phủ gia tăng can thiệp vào thị trường năng lượng. 

Tuy nhiên, theo nhận định của Goldman Sachs, dù Mỹ mở kho dự trữ chiến lược hay cấm xuất khẩu 

dầu thì phương án đấy cũng chỉ có tác dụng trong ngắn hạn, và cũng không đủ bù đắp lượng thiếu hụt 

tại thị trường nội địa. Hiện Mỹ sản xuất khoảng 11.3 triệu thùng dầu thô/ngày, trong khi tiêu thụ các 

sản phẩm từ dầu luôn duy trì ở mức trên 18 triệu thùng/ngày. Do đó, hiện tại, khi OPEC+ không tăng 

sản lượng, lựa chọn còn lại có thể là thúc giục các nhà sản xuất trong nước gia tăng sản lượng, dù đi 

ngược lại chính sách “năng lượng xanh” đầu năm nay của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, các công 

ty dầu khí Mỹ cũng đang trong xu hướng bảo vệ vốn, và cắt giảm các khoản chi dành cho giếng dầu: 

Số lượng giếng đã khoan nhưng chưa đào (DUC), vốn được xem như công suất “dự trữ” của các công 

ty dầu tại Mỹ đã giảm gần 40% kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu, chỉ còn khoảng 10,000 giếng. Theo 

Công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy, trong số đó sẽ có một vài nghìn chiếc không còn khả 

năng phục hồi do đã để trống quá lâu. Do đó, khả năng Mỹ thành công trong việc điều tiết thị trường 

cũng không quá chắc chắn. 

Trong môi trường hiện tại, thị trường dầu sẽ còn chứng kiến các phiên biến động mạnh tương tự, 

và thị trường dễ bị tác động bởi các yếu tố mới. Tối nay sẽ có báo cáo Bảng lương Phi Nông nghiệp của 

Mỹ, nếu số lượng việc làm mới tốt hơn mức 500,000 được kỳ vọng, USD có thể sẽ tăng trở lại và gây áp 

lực lên giá dầu. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ 

Kháng cự: 82.00| 84.10   Hỗ trợ:  80.60 | 80.00 


