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 S&P500 và Dow Jones tăng điểm trở lại, phá vỡ chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp khi các nhà đầu tư tập 

trung vào việc thông tin tăng thuế doanh nghiệp và dữ liệu kinh tế sắp tới. Trong số 11 lĩnh vực chính 

trong S&P 500, cổ phiếu năng lượng là ngành tăng mạnh nhất, thúc đẩy bởi giá dầu thô. Nasdaq tiếp 

tục giảm khi các nhà đầu tư ưu tiên các cổ phiếu hưởng lợi từ nền kinh tế phục hồi hơn là cổ phiếu 

tăng trưởng. 

 Theo S&P Global Platts, Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) đã giảm giá bán chính thức (OSP) đối 

với các loại dầu thô xuất khẩu đến châu Á trong tháng 10/2021 từ 0.9 USD đến 1.20 USD/thùng so với 

OSP tháng 09/2021. 

 Trong báo cáo hàng tháng công bố hôm nay, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã điều 

chỉnh giảm dự báo tiêu thụ dầu thô toàn cầu trong quý IV/2021 do ảnh hưởng của biến thể Delta. 

OPEC cho biết phục hồi sẽ bị trì hoãn 1 phần cho đến năm sau và khí đó nhu cầu sẽ vượt quá mức 

trước đại dịch. 

 Trong ngày hôm nay, Bank of America Global Research (BofA) cho biết giá dầu thô có thể đạt mức 

100 USD/thùng trong khoảng thời gian từ 6 tháng tới cho đến giữa năm 2022 nếu như mùa đông năm 

nay lạnh hơn bình thường.  

 Văn phòng Quản lý Năng lượng Hóa thạch và Carbon của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) thông báo 

rằng hợp đồng đã được trao cho 8 công ty từ đợt bán dầu thô từ kho dự trữ chiến lược (SPR). Vào ngày 

23/08/2021, DOE đã ban hành thông báo bán dầu thô lên tới 20 triệu thùng từ SPR. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   
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Giá dầu thô Brent hiện 

không có điểm mở vị thế phù 

hợp giống như dầu WTI. Xu 

hướng có thể tăng, nhưng mua 

ở vùng giữa của khoảng 71 – 75 

không có tỉ lệ lợi nhuận/rủi ro 

tốt. 

Hiện tại, nên chờ giá lên tới 

vùng 75 USD/thùng. Nếu xu 

hướng trong phiên không quá 

mạnh, có thể mở vị thế bán ở 

vùng này. 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Giá dầu tiếp tục tăng ngày hôm qua do lo ngại về sụt giảm nguồn cung tại Mỹ khi một cơn bão mới 

tiến vào Vịnh Mexico và triển vọng lạc quan tại Báo cáo Thị trường dầu của OPEC. Kết thúc phiên giao 

dịch, giá WTI tăng 1.05% lên 70.45 USD/thùng, Brent tăng 0.81% lên 73.51 USD/thùng. 

Theo thông báo mới nhất của Cục Thực thi An toàn và Môi trường, 44% sản lượng dầu thô tại Vịnh 

Mexico, tương đương khoảng 800,000 thùng/ngày vẫn đang chịu thiệt hại từ cơn bão Ida. Trong khi đó, 

cơn bão nhiệt đới Nicholas đang tiến tiến vào Texas và Louisiana, đe doạ gây ngập lụt một số khu vực, 

gây khó khăn cho công tác khôi phục hoạt động sản xuất tại Vịnh. Một số công ty đã bắt đầu cho di tản 

nhân công khỏi các cơ sở ngày hôm qua. 

Trong khi đó, mặc dù OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu trong quý IV năm nay xuống mức 99.7 triệu 

thùng/ngày, thấp hơn 110,000 thùng/ngày so với báo cáo trước, tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ dầu cả 

năm vẫn tăng 5.96 triệu thùng/ngày so với 2020. Tiêu thụ trong năm 2022 điều chỉnh tăng từ 3.28 lên 

4.15 triệu thùng/ngày. Theo đó, nhu cầu dầu thế giới quay trở lại mức 100 triệu thùng/ngày, mức trước 

đại dịch COVID-19 vào quý II, sớm hơn so với dự báo tháng 8. Thông tin này cũng củng cố đà tăng của 

dầu thô, giúp giá đóng cửa 2 mặt hàng tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 tuần.  

Như vậy, 2 tổ chức năng lượng lớn OPEC và EIA đều đã thể hiện quan điểm tích cực về thị trường 

dầu trong cả báo cáo tháng 9. Có thể thấy, nhiều khả năng cho đến hết năm nay, thị trường dầu vẫn 

sẽ duy trì tình trạng nguồn cung thiếu hụt so với nhu cầu, nhất là khi sản xuất có nguy cơ gặp gián 

đoạn trong thời gian tới. Các nhà đầu tư sẽ chờ đợi báo cáo chiều nay của IEA để tiếp tục đánh giá triển 

vọng của thị trường. Trong tháng trước, IEA đã giảm mạnh dự báo trong cuối năm và nửa năm sau, 

ngược lại với quan điểm của OPEC. Nếu IEA điều chỉnh các nhận định theo hướng tích cực, đà tăng của 

dầu có thể tiếp tục được giữ vững trong tuần này. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ WTI 

Kháng cự:  75.20 | 76.50   Hỗ trợ:  73.00 | 71.20 


