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 Chứng khoán Mỹ  đồng loạt tăng trong ngày hôm qua, phục hồi sau chuỗi giảm giá nhiều ngày khi 

một chuỗi báo cáo thu nhập lạc quan và sự lạc quan kinh tế thúc đẩy tâm lý trên thị trường. Cổ phiếu 

ngành vận tải và các lĩnh vực nhạy cảm với kinh tế có mức tăng mạnh nhất. 

 Giá khí tự nhiên giao ngay tăng do lo ngại về thiếu hụt nguồn cung điện. Giá tại các địa điểm giao 

hàng ở Tây Nam Hoa Kỳ đã tăng mạnh do lo ngại về việc nhập khẩu điện sau vụ cháy rừng. Theo các 

nhà phân tích, sự biến động của giá khí tự nhiên giao ngay ở Tây Nam có khả năng sẽ tiếp tục trong 

suốt thời gian còn lại của mùa hè. 

 Nhập khẩu dầu thô từ Saudi Arabia của Trung Quốc trong tháng 06/2021 giảm 19%. Trung Quốc đã 

giảm mua dầu thô trong quý II/2021 trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng và lợi nhuận lọc dầu giảm. 

Nhập khẩu của nước này trong 6 tháng đầu năm 2021 đã giảm lần đầu tiên trong vòng 8 năm. 

 Hôm qua 20/7, Goldman Sachs đã điều chỉnh giảm dự báo giá dầu thô Brent trong quý III/2021 từ 

80 USD/thùng xuống 75 USD/thùng do ảnh hưởng của biến thể virus Delta. Giá dầu thô trong quý 

IV/2021 dự đoán sẽ đạt trung bình 80 USD/thùng. Ngân hàng cho biết dự đoán về tăng trưởng nhu 

cầu trong nửa cuối năm đã giảm do ảnh hưởng của biến thể mới. Từ giờ đến cuối năm nhu cầu sẽ tăng 

ít hơn 1 triệu thùng/ngày so với con số đưa ra trước đó. 

 Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), trong tuần kết thúc ngày 16/07, Tồn kho 

dầu thô thương mại của Mỹ tăng 806,000 thùng so với kỳ vọng của giới phân tích về mức giảm 4.4 triệu 

thùng, tồn kho xăng tăng 3.3 triệu thùng, so với kỳ vọng của giới phân tích về mức giảm 1.0 triệu thùng 
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Giá dầu phá vỡ xu hướng 

tăng trong trung hạn, kết với 

các chỉ báo kĩ thuật yếu đang 

khiến mô hình kĩ thuật 

“bearish” nhất trong nhiều 

tháng.  

Với mô hình và thông tin giá 

như hiện nay, dầu thô có thể 

sẽ test lại tối đa vùng 70 

USD/thùng nhưng sẽ không 

vượt được 70 mà sẽ giao dịch 

với khoảng 66 – 70 USD trong 

ít nhất 1 – 2 tuần tới. 

 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Giá dầu thế giới phục hồi trở lại trong phiên hôm qua sau khi giảm rất mạnh trong phiên giao dịch 

đầu tuần. Từ mức thấp nhất trong vòng 2 tháng, lựa mua bắt đáy và chốt lời của giới đầu tư đã xuất 

hiện, giúp giá WTI tăng 1.28% lên 67.2 USD/thùng và giá Brent tăng 1.06% lên 69.35 USD/thùng. 

Tính từ mức đỉnh 74.69 USD/thùng thứ ba tuần trước, giá WTI hiện đã giảm gần 10% chỉ trong 1 

tuần. Giá dầu giảm liên tiếp trong những ngày gần đây đã thu hút một bộ phận giới đầu tư tham gia 

“bắt đáy”. Các diễn biến từ cuộc họp của OPEC+ cùng với lo ngại khi dịch COVID-19 tăng mạnh do biến 

thể Delta đã tác động tiêu cực đến giá dầu và khiến thị trường trở nên bất ổn. Mặc dù các ngân hàng 

như Goldman Sachs đã hạ dự báo triển vọng giá dầu thô trong quý III, tuy nhiên mức giá kỳ vẫn nằm 

trên mức 70 USD/thùng.  

Ngày hôm qua, một nhóm các nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ đã đề xuất loại bỏ quy định bắt buộc các 

nhà máy lọc dầu phải pha trộn ethanol vào hỗn hợp nhiên liệu. Nếu được thông qua, các nhà máy tại 

Mỹ sẽ được giảm các hỗn hợp trộn và tăng sử dụng dầu thô, do đó đây là tín hiệu tích cực với thị trường, 

mặc dù chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra. 

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu có thể bị cản trở trong ngày hôm nay, khi số liệu từ báo cáo thống 

kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ rạng sáng hôm nay cho thấy tồn kho dầu thương mại Mỹ tăng 806,000 

thùng, ngược lại so với kỳ vọng của giới phân tích về mức giảm 4.4 triệu thùng. Tồn kho xăng cũng tăng 

mạnh 3.3 triệu thùng, ngược với kỳ vọng giảm 1 triệu thùng. Thời gian gần đây báo cáo của API khá 

tương đồng so với số liệu chính thức của EIA phát hành vào tối thứ tư, do đó, đây đang là thông tin tiêu 

cực và khiến giá dầu mở cửa với các mức giảm gần 0.5%. Nếu báo cáo tối nay của EIA xác nhận tồn kho 

xăng 2 tuần liên tiếp, đây có thể được xem là tín hiệu dự báo nhu cầu xăng dầu tại Mỹ bước vào giai 

đoạn giảm dù mùa hè vẫn được xem là “mùa lái xe” tại Mỹ, giá dầu WTI có thể bị tiếp tục bị đẩy xuống 

mức 66 USD/thùng. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ WTI 

Kháng cự: 70.00 | 72.20   Hỗ trợ:  66.00 | 61.60 


