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 Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm vào thứ Ba khi cổ phiếu công nghệ thị trường Mỹ và 

châu Âu phục hồi. Hầu hết các chỉ số chứng khoán chính của 2 thị trường này đều tăng hơn 1%, trong 

khi lợi suất trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, một thước đo cho tâm lý nhà đầu tư, tăng trên 

1.5%. Trong khi đó, giá các mặt hàng năng lượng tăng tiếp tục gây lo ngại lạm phát. 

 Trung Quốc cho biết sẽ ngăn chặn nghiêm ngặt việc sử dụng quỹ ngân hàng và bảo hiểm để đầu cơ 

hàng hóa nhằm duy trì trật tự thị trường và ổn định giá cả. Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng 

Trung Quốc kêu gọi các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác tăng cường tài trợ cho các công ty 

điện và than để đảm bảo sản xuất và cung cấp năng lượng ổn định, 

 CEO của các công ty kinh doanh hàng hóa như Vitol, Gunvor Groupvaf Trafigura cho biết việc nguồn 

cung bị thắt chặt và thiếu đầu tư vào thượng nguồn có thể sẽ tác động đến thị trường và hỗ trợ giá 

dầu. Theo đó, dầu thô có thể đạt từ 75 đến 90 USD/thùng vào tháng 10. 

 Theo 4 nguồn tin trong ngành,công ty thương mại Vitol đã bắt đầu nhận dầu thô từ Rosneft, nhà 

sản xuất dầu thô hàng đầu của Nga dưới một thỏa thuận cung cấp dài hạn mới. Vào tháng 09/2021, 

Vitol đã ký hợp đồng để mua 9 triệu tấn Urals và ESPO, Sokol từ Rosneft hàng năm. Đây là khối lượng 

tương đương với 180,000 thùng/ngày. Cả Vitol và Rosneft đều từ chối bình luận về thông tin trên. 

 Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, các nhà lãnh đạo của EU sẽ thảo luận về 

các lựa chọn trong việc thiết lập một kho dự trữ khí tự nhiên trong khu vực do giá tăng cao kỷ lục. Hội 

nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 22/10/2021.  

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   
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Giá vẫn nằm trong kênh 

tăng và các tín hiệu kỹ thuật 

đều chỉ ra rằng xu hướng này 

sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, giá có 

thể gặp áp lực do báo cáo tồn 

kho hôm nay.  

Hôm nay là phiên giao dịch 

tương đối quan trọng, có thể 

sẽ xuất hiện diễn biến bất ngờ 

do có báo cáo Tồn kho. Vì thế, 

nên cần chờ đợi thêm các tín 

hiệu rõ ràng hơn. 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Giá dầu tăng phiên thứ 5 liên tiếp và đạt mức đỉnh 7 năm nhờ tác động cuộc họp của OPEC+ và đà 

tăng từ khí tự nhiên. Cụ thể, giá WTI tăng 1.69% lên 78.93 USD/thùng, giá Brent tăng 1.6% lên 82.56 

USD/thùng. 

Mặc dù Ủy ban Kỹ thuật chung OPEC+ kỳ vọng thị trường sẽ thiếu hụt 1.1 triệu thùng/ngày trong 

năm nay, tuy nhiên nhóm vẫn không có động thái tăng nào giúp cân bằng thị trường. Trong khi đó, đà 

tăng của giá khí tự nhiên trong mùa đông có thể khiến cho nhu cầu dầu tiếp tục tăng mạnh, khiến cho 

cán cân cung-cầu ngày càng chênh lệch. Goldman Sachs dự đoán nhu cầu dầu chạy máy phát điện có 

thể tăng thêm 650,000 thùng/ngày do ảnh hưởng từ thị trường khí. 

Ngày hôm qua, giá khí tự nhiên tại Mỹ đã tăng rất mạnh 9.47% USD/MMBTu và vượt qua mốc 6 

USD/MMBTU, mức đỉnh trong vòng 12 năm. Các nhà sản xuất phía Nam Vịnh Mexico tiến hành bảo trì 

hệ thống khiến cho sản lượng dự kiến sẽ sụt giảm từ thứ 3 cho đến hết tuần, trong bối cảnh nhu cầu 

xuất khẩu tăng mạnh do nhu cầu tại châu Á và châu Âu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đà tăng 

có thể còn tiếp tục nếu nếu mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường. 

Báo cáo tối qua của Viện Dầu khí Mỹ API cho thấy tồn kho dầu thô tăng nhẹ 951,000 thùng, trong 

khi tồn kho xăng tăng mạnh 3.68 triệu, ngược với kỳ vọng tồn kho giảm nhẹ của giới phân tích. Thị 

trường sẽ chờ đợi thông tin tối nay của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng EIA để xác nhận dữ liệu 

này. Nếu EIA đưa ra dữ liệu tương đồng với API, đây có có thể tạo thành lý do để một bộ phận thị 

trường tiến hành chốt lời và tạo áp lực cho giá dầu. Tuy nhiên, với các yếu tố cơ bản vững mạnh hiện 

tại, mức giảm, nếu có cũng sẽ không lớn. Giá vẫn còn triển vọng tiếp tục tăng trong các phiên còn lại 

trong tuần. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ 

Kháng cự: 84.10| 85.80   Hỗ trợ:  82.00 | 80.60 


