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Thứ Ba, 09/11/2021, 8:30 SÁNG  

  

 
 

 

 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Chứng khoán mở đầu tuần mới với cả 3 chỉ số chính tiếp tục tăng điểm. S&P500 và Nasdaq tăng 

8 phiên liên tiếp, lần đầu tiên trong năm. Gói dự chi ngân sách của Tổng tống Joe Biden tạo đà cho 

thị trường đi lên, đặc biệt là các công ty thuộc các lĩnh vực hưởng lợi như ngành công nghiệp và vật 

liệu . Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế do cổ phiếu Tesla suy giảm trong phiên tối, do khả năng cỏ đông 

lớn Elon Musk sẽ bán ra lượng lớn cổ phiếu công ty.  

 Jennifer Granholm, Bộ trưởng Bộ năng lượng của Mỹ, thông báo rằng Tổng thốn Joe Biden, cùng 

nội các đang cố gắng tìm kiếm các giải pháp nhằm giải quyết trình trạng giá xăng tăng cao trong thời 

gian gần đây và có thể đưa ra các biện pháp ngay trong tuần này. 

 S&P Global Platts, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC+) và các đồng minh, hay còn gọi 

là OPEC+, đã tăng sản lượng trong tháng 10/2021 thêm 480,000 thùng/ngày so với tháng 09/2021. 

Tuy nhiên, chỉ có một nửa số thành viên trong liên minh thực sự tăng sản lượng vào tháng trước  

 Nga cho thấy không có dấu hiệu sẽ thực hiện lệnh của Tổng thống Vladimir Putin trong việc vận 

chuyển thêm khí tự nhiên sang châu Âu, làm gia tăng lo ngại về tình trạng nguồn cung thắt chặt trong 

bối cảnh giá cao và sự phụ thuộc nặng nề vào Moscow trước thềm mùa đông. 

 Châu Á khả năng cao sẽ mua đủ số lượng hợp đồng dầu từ Saudi Arabia cho tháng tới, mặc dù 

thông tin mới đây chỉ ra quốc gia Trung Đông này gần đây mới tăng giá bán dầu. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Nhiều khả năng giá sẽ 

chịu áp lực chốt lời trước giờ 

ra báo cáo quan trọng đêm 

nay.  

Do đó có thể canh bán tại 

vùng 82.50 – 82.70 và kỳ 

vọng giá giảm xuống vùng 

82 USD/thùng.   

Vị thế nên mở trong ngày, 

không nên kéo dài sau báo 

cáo. 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Các chỉ số kỹ thuật tiếp tục 

cải thiện sau phiên hôm qua, 

với RSI và Stoch hướng lên trên 

từ vùng trung tính. 

Tuy nhiên,  giá đang gặp áp 

lực tại kháng cự vùng 83 

USD/thùng và Bollinger Bands 

vẫn đang thu hẹp. Khả năng 

cao giá sẽ giảm trong phiên 

hôm nay.  
 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU BRENT THÁNG 2 (QOG22)  

Giá dầu kết thúc đóng cửa trong sắc xanh ngày hôm qua nhờ triển vọng tăng trưởng kinh tế tại 2 

quốc gia đứng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI tăng 0.81% lên 81.93 

USD/thùng trong khi giá Brent tăng 0.83% lên 83.43 USD/thùng. 

Gói dự chi ngân sách cho cơ sở vật chất trị giá 1,200 tỷ USD dự kiến sẽ được Tổng thống Mỹ phê 

chuẩn vào thứ 6 tuần này, trong khi kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 tăng cao hơn 

mức kỳ vọng giúp gia tăng tâm lý tích cực trên thị trường. Nếu gói chi an sinh xã hội “Build Back Better” 

của Joe Biden cũng được thông qua trong năm nay như dự kiến, có thể thúc đẩy chi tiêu tiếp của người 

dân và các hoạt động kinh tế gia tăng mạnh hơn, thúc đẩy nhu cầu cho các sản phẩm xăng dầu và đẩy 

giá năng lượng lên cao trong trung hạn.  

Tuy nhiên, giá xăng dầu lên cao có thể khiến Mỹ lên kế hoạch can thiệp vào thị trường ngay trong 

tuần này, và là yếu tố tác động tiêu cực cho giá dầu trong ngắn hạn. khi đó, ngân hàng Goldman Sachs 

cho rằng kể cả trong trường hợp Mỹ và đồng minh tung ra 60 triệu thùng dầu, giá cũng sẽ chỉ giảm 

khoảng 3 USD/thùng. Trong khi đó, chênh lệch cung-cầu dầu thế giới trong tháng 12 có thể lên tới trên 

2.5 triệu thùng/ngày, tạo tiền đề cho giá tiến tới vùng 90 USD/thùng. 

Do đó, nếu Mỹ thực sự quyết tâm tạo ra tác động lâu dài đến thị trường, các chính sách áp dụng 

như mở kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) phải thật sự mạnh tay. Nếu không, sẽ tạo ra cơ hội mua vào 

và đẩy giá phục hồi chỉ sau vài phiên. Vì vậy, các số liệu trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn 

hạn (STEO) tối nay sẽ cực kỳ quan trọng, do báo cáo phần nào sẽ quyết định liệu Mỹ có thực sự can 

thiệp vào thị trường dầu hay không, và nếu có, thì mức độ tác động sẽ lớn như thế nào. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 83.00 | 84.10   Hỗ trợ:  81.00 | 80.00 


