
 

 

 

 HÀNGHÓA247 TRANG 1/2 HOTLINE: 0773633939 
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 Phố Wall sụt giảm mạnh trong phiên đầu tuần do lo ngại ảnh hưởng từ sự sụp đổ tiềm tàng của 

Evergrande của Trung Quốc đã thúc đẩy một đợt bán tháo trên diện rộng để chuyển sang nắm giữ các 

tài sản trú ẩn như USD. Tất cả 11 ngành chính của S&P 500 đều giảm, trong đó nhóm nhạy cảm về 

kinh tế như năng lượng giảm nhiều nhất. Các nhà đầu tư cũng lo lắng trước cuộc họp chính sách của 

Cục Dự trữ Liên bang FED trong tuần này. FED được kỳ vọng sẽ thông báo cơ sở cho việc cắt giảm 

chương trình mua tài sản trong cuộc họp lần này, mặc dù giới phân tích cho rằng thời điểm bắt đầu 

thực tế sẽ được thông báo trong tháng 11 hoặc tháng 12. 

 Giá năng lượng tăng cao ở châu Âu đang bắt đầu ảnh hưởng đến các hoạt động công nghiệp, đe 

dọa đến sự phục hồi hậu Covid-19 ở các nền kinh tế trong khu vực. Ba yếu tố chính ảnh hưởng đến 

kinh tế châu Âu là sức mua của người tiêu dùng giảm, sụt giảm trong sản xuất công nghiệp và chi phí 

hoạt động cao hơn. 

 Tập đoàn Dầu mỏ Kuwait (KOC) đã bắt đầu hoạt động tại một trung tâm thu gom dầu thô mới có 

thể xử lý lên tới 100,000 thùng/ngày khi nhà sản xuất thuộc OPEC tiến hành kế hoạch mở rộng năng 

lực sản xuất.  

 Theo dữ liệu Tổng cục Thống kê công bố hôm nay, sản lượng dầu thô và khí tự nhiên ngưng tụ của 

Kazakhstan trong 8 tháng đầu năm 2021 đã giảm 4.1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 56 triệu tấn. 

 Trong tháng trước, Saudi Arabia đã duy trì vị trí là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Trung Quốc 

trong tháng thứ 9 liên tiếp khi các nhà sản xuất lớn nới lỏng cắt giảm nguồn cung. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   
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Vị thế bán dầu Brent hôm 

qua đã chốt lời thành công ở 

vùng giá 73 USD/thùng.  

Giá hiện đã về mức hỗ trợ 

quan trọng. Các chỉ báo dao 

động đi xuống, nhưng 

Bollingerbands bó hẹp lại, cho 

thấy xu hướng giảm có thể sẽ 

không mạnh lên đáng kể trong 

hôm nay. Vì thế hôm nay nên 

đứng ngoài quan sát thị 

trường. 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Giá dầu đồng loạt giảm trước tâm lý lo ngại gia tăng trên thị  trường và đồng USD tăng giá. Kết thúc 

phiên giao dịch, giá WTI giảm 2.13% xuống 70.29 USD/thùng, Brent giảm 0.86% xuống 73.92 

USD/thùng. 

Không có nhiều thông tin cơ bản trong ngày hôm qua, do đó thị trường dầu thô phiên tối đã biến 

động theo thị trường chứng khoán. Cả 3 chỉ số chính tại Phố Wall đồng loạt giảm điểm khi thị trường 

rơi vào trạng thái bán tháo, do lo ngại công ty bất động sản Evergrande vỡ nợ. Từ 1 tháng nay, đã có 

nhiều đồn đoán Evergrande sẽ trở thành Lehman Brothers thứ 2: Sự sụp đổ của nó có thể kéo theo 

suy yếu của một loạt các định chế khác như ngân hàng, các công ty tài chính, nhà thầu phụ,…. Và cuối 

cùng là phá huỷ niềm tin vào hệ thống tài chính, tín dụng. Trong khi đó, chính phủ chưa có động thái 

gì để “giải cứu” Evergrande. Nếu kinh tế Trung Quốc thực sự bước vào suy thoái, điều này sẽ khiến cho 

nhu cầu tiêu thụ, nhập khẩu dầu sụt giảm. 

Nhiều nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường và chuyển sang nắm giữ các tài sản trú ẩn an toàn như 

USD. Sau 3 phiên tăng liên tiếp, hiện Dollar Index đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 1 tháng. Điều 

này khiến cho việc nắm giữ các tài sản định giá bằng đồng bạc xanh trở nên kém hấp dẫn, gây sức ép 

lên giá dầu. 

Mặt khác, đà giảm được hạn chế khi tập đoàn dầu khí Royal Dutch Shell cho biết sản lượng của hãng 

sẽ giảm khoảng 250,000 thùng/ngày trong vòng vài tháng do tác động kéo dài của bão Ida.  

Bất chấp phiên giảm điều chỉnh ngày hôm qua, các yếu tố cơ bản hiện tại trên thị trường như nguồn 

cung sụt giảm, dự báo nhu cầu tăng từ cả 3 tổ chức dầu lớn, cũng như tồn kho sụt giảm trong suốt 

năm vẫn đang hỗ trợ cho thị trường. Giá có thể sẽ phục hồi nhẹ trong ngày hôm nay, khi lực bắt đáy 

xuất hiện. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ 

Kháng cự: 75.20 | 76.20   Hỗ trợ:  72.80 | 70.60 


