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Thứ Sáu, 29/10/2021, 8:30 SÁNG  

  

 
 

 

 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Phố Wall đồng loạt tăng điểm, với Nasdaq đạt mức cao kỷ lục trong phiên hôm qua, dẫn dắt bởi 

đà tang của cổ phiếu các công ty vốn hóa lớn như Apple, Amazon.com và Tesla. Mười trong số 11 chỉ 

số phụ thuộc S&P tăng điểm, với nhóm công nghệ đạt mức cao nhất mọi thời đại trong khi ngành 

hàng tiêu dùng không thiết yếu tăng hơn 1%. 

 Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia liên minh dường như sẽ tiếp tục kế 

hoạch tăng sản lượng thêm 400,000 thùng/ngày trong tháng 12/2021 sau khi ủy ban cố vấn cho biết 

không có sự thay đổi lớn trong cung – cầu trên thị trường bất chấp những lời kêu gọi của những người 

tiêu dùng lớn trong việc tăng thêm sản lượng hơn nữa để kìm chế đà tăng của giá dầu. 

 TotalEnergies cho biết giá khí tự nhiên cao ở châu Âu và châu Á có thể kéo dài sang mùa xuân 

năm sau khi tập đoàn năng lượng Pháp báo cáo thu nhập quý III/2021 tăng mạnh do giá điện tăng.  

 Trong ngày hôm nay, một quan chức của công ty dầu khí nhà nước PetroChina cho biết nhu 

cầu khí tự nhiên của Trung Quốc trong mùa đông năm nay sẽ tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái 

lên 180 tỷ mét khối.  

 Theo báo cáo tồn kho của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tổng tồn kho khí gas tự 

nhiên tại các kho chứa ngầm của Mỹ tăng 87 tỷ feet khối lên 3,548 tỷ feet khối trong tuần kết thúc 

ngày 22/10. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá đang trên đà phục hồi 

sau khi giảm mạnh tối hôm 

qua và lực mua bắt đáy đã 

xuất hiện trở lại, do đó, khả 

năng cao giá sẽ tăng trong 

phiên hôm nay, tuy nhiên 

mức tăng sẽ bị hạn chế. 

Có thể mở vị thế mua tại 

vùng 82.50 với kỳ vọng giá 

có thể sẽ tăng nhẹ 0.5 hoặc 

0.7 USD. Vị thế này sẽ không 

kéo dài. 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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RSI và MACD, Stoch đều 

đang hướng xuống xuống. Các 

chỉ số kỹ thuật suy yếu đáng kể 

sau 2 phiên giảm mạnh liên 

tiếp. 

Dù vậy, giá đã phục hồi trở 

lại từ vùng 82 và đang thách 

thức lại kháng cự phía trên. Do 

đó, xác xuất giá tăng sẽ cao 

hơn. 
 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT QOB22  

Giá dầu kết thúc trái chiều ngày hôm qua, với WTI tăng nhẹ 0.18% lên 82.81 USD/thùng còn 

Brent giảm 0.25% xuống 83.66 USD/thùng. 

Cả 2 loại dầu thô đều giảm rất mạnh trong phiên sáng, tuy nhiên đã phục hồi trở lại vào phiên 

tối nhờ lực mua bắt đáy. Thị trường vẫn được hỗ trợ rất nhiều từ các yếu tố căn bản, như nguồn 

cung thu hẹp so với nhu cầu. Theo ước tính của Ủy ban Kỹ thuật chung OPEC+, tồn kho dầu thế 

giới sẽ tiếp tục giảm 1.1 triệu thùng/ngày trong quý IV, so với dự báo trước đó ở mức giảm 670,000 

thùng/ngày, do nhu cầu nhiên liệu tăng lên trong khi mức tăng sản lượng của các nhà sản xuất 

không thuộc OPEC+ thấp hơn kỳ vọng. Khả năng Iran đạt được đàm phán hạt nhân với Mỹ và được 

phép dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu cũng không hoàn toàn chắc chắn. Trên hết, với thời điểm hiện tại, 

khả năng Iran có thể quay trở lại xuất khẩu trong cuối năm nay là không lớn. Hiện tại hợp đồng 

WTI chiếm tỷ trọng giao dịch trên 55% so với tổng các hợp đồng dầu tương lai, do đó, trong phiên 

giá WTI biến động mạnh hơn và lực mua cuối phiên có phần nhỉnh hơn so với Brent, giúp giá đóng 

cửa trong sức xanh. 

Giá dầu cũng được hỗ trợ khi đồng USD suy yếu, làm tăng sức hấp dẫn của các mặt hàng định 

giá bằng đồng bạc xanh. Tâm lý tích cực lan rộng từ thị trường chứng khoán khi các chỉ số chính 

tại thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng cũng hỗ trợ giá các mặt hàng trên thị trường hàng 

hoá nói chung. 

Sự phục hồi của giá dầu trong cuối phiên hôm qua cho thấy thị trường đã vượt qua được lo ngại 

về phía Iran, và tâm lý đang ổn định trở lại. Khả năng cao giá sẽ tiếp tục tăng, khi thị trường hướng 

sự chú ý đến các tin tức mới về cuộc họp của OPEC+ tuần sau ngày 4/11. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 83.50 | 84.10   Hỗ trợ:  82.00 | 80.00 


