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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Nasdaq tăng nhẹ vào ngày hôm qua, thúc đẩy bởi báo cáo kết quả kinh doanh của Microsoft và 

Google. Tuy nhiên, S&P500 và Dow Jones giảm từ đỉnh do giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, 

gây áp lực cho các cổ phiếu có tính chu kỳ. Lo ngại về thời điểm tăng lãi suất lại nổi lên trước cuộc 

họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới cũng khiến giới đầu tư dịch chuyển sang các cổ 

phiếu công nghệ có tăng trưởng cao. 

 Iran cho biết họ đã đồng ý với Liên minh châu Âu để khởi động lại các cuộc đàm phán giữa các 

cường quốc nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trước cuối tháng 11 và ngày chính xác 

bắt đầu đàm phán sẽ được công bố trong tuần tới,  

 Trong báo cáo Dầu khí của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ EIA, tuần từ 16/10 đến 

hết 22/10/2021, tồn kho dầu thô tăng 4.3 triệu thùng, cao hơn đáng kể dự báo trước đó.  

 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết các chính sách đột xuất do nhóm 20 nền kinh tế dẫn đầu đưa 

ra và vaccine cho Covid-19 đang tạo tiền đề cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các biến thể 

virus mới, tỷ lệ lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng gây ra những rủi ro không đáng có. 

 Theo dữ liệu sơ bộ do Bộ Dầu mỏ Ấn Độ công bố, xuất khẩu xăng nước này giảm 2.6% từ mức 

246,000 thùng/ngày trong tháng 08/2021 xuống 240,000 thùng/ngày. Đây là mức giảm 13.5% so với 

tháng 09/2020 và giảm 25% so với tháng 09/2019. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá dầu gặp áp lực lớn 

sau các thông tin tiêu cực 

mạnh ngày hôm qua, tuy 

nhiên vẫn đang được trợ 

giúp từ các hỗ trợ mạnh. 

Khả năng cao giá sẽ giao 

dịch theo khoảng hẹp. 

Hiện tại, có thể đợi giá 

phục hồi lên vùng 82.5 – 

82.7 USD rồi mở vị thế bán, 

kỳ vọng sau đó giá sẽ giảm 

trở lại xuống 81.5. 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Các chỉ số kỹ thuật suy yếu 

đáng kể sau phiên giảm mạnh 

hôm qua. RSI và Stoch đã di 

chuyển xuống từ vùng quá 

bán, trong khi MACD cắt xuống 

phía dưới đường Signal, do đó 

xác xuất giảm sẽ cao hơn. 

Dù vậy, giá vẫn đang được 

hỗ trợ tại vùng 82 USD, do đó 

mức giảm sẽ được hạn chế.  

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT QOB22  

Giá dầu giảm trong phiên hôm qua, khi triển vọng nguồn cung tăng dần lên làm suy yếu tâm lý thị 

trường. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI giảm 2.35% xuống 82.66 USD/thùng, giá Brent giảm 2.11% 

xuống 84.58 USD/thùng. 

Dầu thô chấm dứt chuỗi tăng 4 ngày sau một loạt các thông tin tiêu cực ngày hôm qua: Theo báo 

cáo của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng EIA tối qua, tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng mạnh 4.3 triệu 

thùng, cao hơn đáng kể so với con số 2.3 triệu thùng mà Viện Dầu khí Mỹ đưa ra trước đó. Nhu cầu 

tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu, thể hiện qua số liệu tổng sản phẩm cung cấp ra thị trường (products 

supplied) giảm mạnh 2 triệu thùng, khi nhu cầu tiêu thụ xăng nội địa sụt giảm do di chuyển có xu 

hướng thấp dần vào cuối năm, trong khi dự báo mùa đông năm nay ấm hơn khiến cho lực mua nhiên 

liệu chưng cất suy yếu. Xuất khẩu dầu thô cũng giảm khoảng 200,000 thùng/ngày so với kỳ trước, khi 

chênh lệch giữa WTI và dầu các nước Trung Đông lớn, khiến cho các sản phẩm của Mỹ kém hấp dẫn.  

Cuộc họp hôm qua giữa Iran và các nước EU kết thúc thuận lợi, mở đường cho đàm phán hạt nhân 

quay trở lại sau khi rơi vào trạng thái trì hoãn từ tháng 6, khiến cho khả năng Iran quay trở lại xuất 

khẩu trong cuối năm tăng dần lên, gây áp lực cho tâm lý thị trường. Iran được cho là đang duy trì lượng 

dầu lớn tương đương 60 triệu thùng tại các kho trên biển, gần phía các thị trường tiêu thụ chính tại 

châu Á như Trung Quốc. Nếu các lệnh cấm xuất khẩu dầu được dỡ bỏ, lượng dầu này có thể nhanh 

chóng được vận chuyển đến người mua. 

Mặc dù việc Iran có quay trở lại xuất khẩu dầu cho thế giới vẫn chưa chắc chắn, tuy nhiên, khả năng 

này cũng đủ để tạo ra áp lực cho thị trường, đặc biệt tại vùng giá cao hiện tại. Giá dầu có thể sẽ tiếp 

tục suy yếu trong 1-2 phiên tới. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 84.10 | 85.00   Hỗ trợ:  82.00 | 80.00 


