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 hìm trong sắc đỏ khi cả ba chỉ số thước đo là S&P500, Dow Jones, và Nasdaq đồng loạt giảm mạnh. 

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên 1.54% khiến cho nhóm các cổ phiếu công 

nghệ bị ảnh hưởng nặng nề vì mức lợi suất cao hơn khiến cho lợi nhuận trong dài hạn của các công ty 

này ít có giá trị hơn, giá cổ phiếu theo đó cũng giảm mạnh. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng ngân sách 

ở Washington cũng đè nặng lên tâm lý của các nhà đầu tư. 

 Trung Quốc hy vọng sẽ tăng sản lượng dầu và khí tự nhiên trong vòng vài năm tới để đáp ứng nhu 

cầu nội địa ngày càng tăng và giảm nhập khẩu. Rystad Energy dự đoán rằng chi tiêu sẽ tăng mạnh cho 

đến năm 2025 khi nước này khoan thêm tổng cộng 118,000 giếng để đáp ứng nhu cầu nội địa từ các 

nguồn cung trong nước . 

 Nhập khẩu dầu thô của châu Á được dự đoán sẽ giảm trong tháng 09/2021 khi khu vực nhập khẩu 

hàng đầu thế giới tiếp tục chứng kiến nhu cầu phục hồi chậm hơn các châu lục khác. Theo dữ liệu do 

Kpler tổng hợp, nhập khẩu đường biển của châu Á dự kiến sẽ giảm xuống 31.71 triệu thùng/ngày từ 

mức 32.34 triệu thùng/ngày trong tháng 08/2021 

 Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay tại châu Á dự kiến sẽ tăng mạnh hơn nữa trong mùa đông 

năm nay và có thể phá vỡ kỷ lục được thiết lập trong năm ngoái do tồn kho vẫn ở mức thấp và các nhà 

sản xuất vẫn chưa bổ sung nguồn cung.  

 Nhật Bản có kế hoạch dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp để đối phó với Covid-19 ở tất cả các khu 

vực vào ngày 30/09/2021 do số ca nhiễm đã sụt giảm với xu hướng ổn định. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   
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Giá dầu Brent đảo chiều 

giảm ở kháng cự 80 USD quan 

trọng, kết hợp với tồn kho dầu 

thô của Mỹ có thể sẽ có tuần 

tăng đầu tiên kể từ cuối tháng 

7 tới nay. Hôm nay có thể sẽ là 

1 phiên giảm của giá dầu thô 

với mức giảm từ 1 – 1.5 USD. 

Mở vị thế bán ở 78.50 và kỳ 

vọng giá sẽ giảm xuống vùng 

77 USD để chốt lời. 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Đà tăng của giá dầu chững lại do áp lực chốt lời sau khi giá chạm mức đỉnh 3 năm. Kết thúc phiên 

giao dịch, giá Brent giảm 0.47% xuống 78.35 USD/thùng, giá WTI giảm 0.21% xuống 75.29 USD/thùng. 

Các nhà đầu tư tiến hành chốt lời sau khi giá đã gần chạm đến mức 80 USD/thùng trong phiên tối. 

Dầu cũng chịu ảnh hưởng theo sự suy yếu của thị trường chứng khoán trong bối cảnh thiếu hụt các tin 

tức cơ bản hỗ trợ. Lo ngại về nợ công tại Mỹ tăng dần do 2 đảng Dân chủ và Cộng hoà chưa thống nhất 

được kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, tâm lý người tiêu dùng tiếp tục xuống thấp 2 tháng liên tiếp, do lo 

ngại vè dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế trong ngắn hạn. Đồng Dollar tăng giá 

mạnh cũng góp phần tác động tiêu cực đến giá dầu.  

Bên cạnh đó, tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng năng lượng tại Trung Quốc đang khiến một 

số nhà đầu tư lo ngại giảm tốc trong hoạt động sản xuất cuối năm nay sẽ gây áp lực cho nhu cầu dầu 

của quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.  

Ngày hôm nay, nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục giảm, khi các yếu tố hỗ trợ gần đây đang suy yếu dần. 

Báo cáo rạng sáng nay của Viện Dầu khí Mỹ API cho thấy tồn kho dầu thô tăng mạnh 4.1 triệu thùng, 

ngược với dự đoán giảm 1.7 của thị trường trong khi tồn kho xăng tăng tuần thứ 2 liên tiếp.  

Thực chất, tiêu thụ xăng dầu của Mỹ đã hạ dần từ mức đỉnh trong mùa hè, do đó các yếu tố khiến 

cho tồn kho giảm trong 7 tuần vừa qua là sản xuất giảm do bão Ida và xuất khẩu tăng. Tuy nhiên, hiện 

tại, chênh lệch giữa giá WTI, Brent và các sản phẩm khác đang rất cao và có thể sẽ khiến sản lượng 

xuất khẩu giảm. Giá Murban của UAE, giá Arab Light của Saudi Arabia, giá Urals của Nga đều đã hạ khi 

chính phủ các nước này tăng sản lượng, giảm thuế xuất khẩu nhằm tăng sức cạnh tranh. Điều này có 

thể sẽ phản ánh trong Báo cáo Dầu khí hàng tuần tối nay của EIA, tiếp tục gây áp lực đến giá dầu. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ 

Kháng cự: 79.50 | 80.00   Hỗ trợ:  76.20 | 75.00 


