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 S&P500 và Dow Jones giảm  khi khi doanh số bán lẻ tăng bất ngờ củng cố đà phục hồi của nền kinh 

tế, thúc đẩy lợi suất trái phiếu tăng và tác động tiêu cực đến cổ phiếu các ngành tăng trưởng cao như 

cổ phiếu công nghệ. Cổ phiếu năng lượng và kim loại đồng loạt giảm khi đà tăng ở thị trường hàng 

hoá suy yếu. Trong khi đó, các lĩnh vực gắn với sức khoẻ của nền kinh tế như vận tải tăng điểm. Thị 

trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn sau khi tăng kỷ lục trong tháng 8 và gia tăng lo ngại rằng sự 

phục hồi kinh tế có thể mất đi vào cuối năm. 

 Theo Tập đoàn Dầu khí Nhà nước (NOC), hoạt động xuất khẩu tại 3 cảng dầu quan trọng của Libya 

là Es Sider, Ras Lanuf và Marsal el-Hariga đã trở lại bình thường trong ngày hôm nay sau nhiều tuần 

biểu tình. Tuy nhiên, các nguồn tin trong ngành cho rằng rất có khả năng gián đoạn nguồn cung sẽ 

quay trở lại do cuộc tranh chấp giữa Bộ Dầu mỏ và NOC.  

 Theo dữ liệu chính thức JODI công bố hôm nay, xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 

07/2021 tăng 0.362 triệu thùng/ngày so với tháng 06/2021, lên mức 6.327 triệu thùng/ngày. Xuất khẩu 

dầu thô và các loại sản phẩm lọc dầu đạt tổng cộng 6.65 triệu thùng/ngày. 

 Trong tháng 08/2021, Trung Quốc đã tiếp tục dầu thô vào kho dự trữ sau 4 tháng liên tiếp sử dụng 

dầu thô từ đây. Tuy nhiên, đây là một dấu hiệu cho thấy tỷ lệ hoạt động của các nhà máy lọc dầu thấp 

hơn là tín hiệu gia tăng trong nhu cầu. 

 Theo dữ liệu sơ bộ, tiêu thụ gasoil của Ấn Độ trong nửa đầu tháng 09/2021 đã chậm lại và thấp hơn 

mức trước đại dịch khi mưa gió ảnh hưởng đến khả năng di chuyển và nhu cầu nhiên liệu. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   
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Đà tăng của giá Brent đã có 

dấu hiệu chững lại và khả năng 

giá vượt được kháng cự tại 

vùng 76.4 là khá thấp. Tâm lý 

chốt lời trong phiên giao dịch 

cuối tuần có thể tiếp tục gây áp 

lực lên giá.  

Tuy nhiên, tỷ lệ lợi 

nhuận/rủi ro ở thời điểm này là 

không lớn, do đó không có 

điểm vào-ra phù hợp. 

 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Đà tăng của giá dầu suy yếu trong ngày hôm qua, với WTI đóng cửa không đổi so với phiên trước, 

trong khi Brent tăng nhẹ 0.28% lên 75.61 USD/thùng. Tâm lý thị trường suy yếu dần khi giá dầu tăng 

cao 4 phiên liên tiếp. 

Bão Nicholas nhanh chóng suy yếu giúp cho các công ty năng lượng Vùng Vịnh khôi phục nhanh hệ 

thống điện và đường ống dầu, tập trung vào sữa chữa các thiệt hại do bão Ida gây ra hồi đầu tháng. 

Giá đã tăng mạnh khi số liệu của EIA cho thấy tác động của bão khiến cho sản xuất thiệt hại nặng nề 

và nguồn kho sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó, giá Brent liên tục được hỗ trợ theo nhu cầu gia tăng tại 

châu Âu: tồn kho khí tự nhiên xuống kỷ lục trong khi nguồn cung tại Nga không theo kịp gia tăng nhu 

cầu nhập khẩu khiến các nhà máy điện chuyển sang sử dụng các nhiên liệu thay thế. 

Tuy nhiên, tập đoàn dầu khí Nga Gazprom vừa cho biết đã khắc phục được sự cố hoả hoạn và thúc 

đẩy sản lượng. Nếu tốc độ gia tăng sản lượng được giữ vững, tổng sản lượng dầu trong tháng này có 

thể lên mức cao nhất trong năm nay. Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo với mức giá hiện tại, các 

nhà máy có thể buộc phải chuyển sang sử dụng than để giảm giá đầu vào. Vì vậy, trong thời gian tới 

giá khó có thể duy trì đà tăng sau khi các yếu tố hỗ trợ này biến mất.  

Dollar Index tăng vọt 0.41% làm gia tăng chi phí nắm giữ của các loại hàng hoá định giá bằng đồng 

bạc xanh, do đó tác động tiêu cực đến dầu thô. Tăng trưởng doanh số bán lẻ tháng 8 tại Mỹ bất ngờ 

tăng mạnh trở lại sau con số tháng 7 ảm đạm giúp USD tăng giá sau 2 phiên giảm liên tiếp. 

Hôm nay sẽ là một ngày ít thông tin cơ bản, do đó nhiều khả năng giá dầu sẽ đi theo tín hiệu kỹ 

thuật. Giá dầu có thể sẽ điều chỉnh nhẹ do tâm lý chốt lời kết hợp với áp lực từ các kháng cự mạnh. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ 

Kháng cự: 76.40 | 77.00   Hỗ trợ:  73.20 | 71.20 


