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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 

 

 

Thứ Hai – 26/07/2021 

21:00 | Báo cáo Doanh số bán nhà mới tháng 6 

Thứ Ba – 27/07/2021 

19:30 | Báo cáo Đơn đặt hàng hoá lâu bền  

Thứ Tư – 28/07/2021 

03:30 | Báo cáo Năng lượng của API 

21:30 | Báo cáo Dầu khí của EIA 

Thứ Năm – 29/07/2021 

01:00 | Biên bản họp của FED 

19:30 | GDP quý II của Mỹ 

21:00 | Báo cáo Doanh số nhà chờ bán tháng 6 

21:30 | Báo cáo Khí tự nhiên của EIA 

Thứ Bảy – 31/07/2021 

0:00 | Dữ liệu của Baker Hughes 

LỊCH BÁO CÁO TUẦN NÀY  VỊ THẾ QUỸ ĐẦU CƠ | CFTC 
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Giá dầu đã quay trở lại, lên 

trên đường trendline tăng 

trong trung – dài hạn. Các chỉ 

báo dao rộng như RSI và 

Stochastics hướng lên, tuy 

nhiên các chỉ báo có tính dài 

hạn hơn như MACD vẫn khá 

yếu. 

Tuần này, giá sẽ vẫn trong 

khoảng 66 – 75 và có thể chờ 

mở vị thế bán ở vùng giá 

74.50. Chốt lời dự kiến 70.50. 

Cắt lỗ dự kiến 75.60. 

 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ WTI 

 
 

Kháng cự: 75.00 | 77.00   Hỗ trợ:  70.00 | 66.00 

 

Tuần vừa rồi có thể xem là tuần có biên độ giao dịch rộng nhất từ đầu năm đến giờ, với giá dầu giảm 

rất mạnh vào đầu tuần tuy nhiên lại tăng trở lại vào các phiên sau. Vượt qua lo ngại về dịch COVID-19, 

giá dầu WTI đóng cửa tăng 0.71% lên 72.07 USD/thùng, dầu Brent tăng 0.69% lên 74.1USD/thùng. 

Thông tin OPEC+ tăng dần sản lượng lên 2 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm, kết hợp với khả năng 

Iran quay trở lại xuất khẩu trong trường hợp đạt được thoả thuận hạt nhân mới với Mỹ và biến thể 

Delta của vi-rút COVID-19 lây lan đã khiến cho giá dầu giảm mạnh 7% ngay trong phiên đầu tuần. Tuy 

nhiên tâm lý “bắt đáy” cùng với các chính sách “thích ứng” trong mùa dịch của các ngân hàng trung 

ương đã hỗ trợ cho thị trường, với kỳ vọng nền kinh tế của Mỹ, châu Âu sẽ phục hồi đủ mạnh để thúc 

đẩy tiêu thụ xăng dầu trong năm nay. 

Mặc dù một số ngân hàng như Barclays cho biết triển vọng giá dầu vẫn có thể đạt 100 USD/thùng trong 

năm nay, tuy nhiên ngành hàng không vẫn đang chịu thiệt hại nặng nề trước các lệnh hạn chế di 

chuyển, phong toả, điều này khó có thể xảy ra. Hộ chiếu vắc-xin COVID mà châu Âu đặt nhiều hy vọng 

sẽ thúc đẩy ngành du lịch trong khối phục hồi không đem lại hiệu quả như mong đợi, với các quy định 

chồng chéo trong việc kiểm soát dịch. Theo ước tính, lượng khách quốc tế đến châu Âu từ đầu năm 

đến giờ đã giảm gần 70% so với năm 2019. Tình hình tại Mỹ cũng không quá lạc quan, khi các chuyến 

bay quốc tế chỉ đạt khoảng 60% so với trước kia. Trước khi đại dịch bắt đầu, nhu cầu xăng dầu của 

ngành hàng không chiếm đến gần 8% tổng lượng tiêu thụ toàn cầu. Thiếu đi tiến triển đáng kể tại lĩnh 

vực này, triển vọng giá chạm 80 USD/thùng vẫn rất khó xảy ra.  

Trong tuần này thị trường dầu sẽ không có nhiều tin tức cơ bản. Do đó, giá dầu trong các phiên giao 

dịch trong ngày sẽ chịu ảnh hưởng từ các thông tin vĩ mô, như kết quả cuộc họp của FED và con số 

GDP quý II của Mỹ. Với quý II được kỳ vọng là thời điểm tăng trưởng kinh tế Mỹ đạt đỉnh, khả năng giá 

dầu sẽ tiếp tục tăng trong tuần này. 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT KHUYẾN NGHỊ 


