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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 

 

 

 Phố Wall phục hồi trở lại sau khi lo ngại về vụ vỡ nợ của Evergrande của Trung Quốc giảm bớt, với 

các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi các tín hiệu chính sách từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang FED. 

S&P500 và Dow Jones có mức tăng mạnh khi Evergrande cho biết họ đã đàm phán một thỏa thuận với 

các trái chủ để giải quyết các khoản thanh toán lãi suất cho một trái phiếu trong nước, xoa dịu lo ngại 

về một vụ vỡ nợ sắp xảy ra, giảm thiểu rủi ro hệ thống cho hệ thống tài chính. 

 Theo các nguồn tin thương mại, các công ty lọc dầu hàng đầu như Sinopec, PetroChina và các công 

ty lọc dầu tư nhân như Hengli Petrochemical và Zhejiang Petrochemical sẽ tham gia phiên đấu giá dầu 

thô từ kho dự trữ chiến lược của Trung Quốc lần đầu tiên vào ngày thứ Sáu tới đây.  

 Theo ông Ryan Lance, Giám đốc Điều hành của ConocoPhillips, nhu cầu dầu thô sẽ quay trở lại mức 

trước đại dịch vào đầu năm 2022 trong khi nguồn cung sẽ vẫn bị hạn chế. Lance nói với Bloomberg 

rằng nhu cầu sẽ được cải thiện vào quý IV/2021 hoặc quý I/2022 và thị trường đang tương đối cân 

bằng. 

 Giá khí tự nhiên tăng mạnh trên toàn cầu đang thúc đẩy một số công ty sử dụng nhiều năng lượng 

phải cắt giảm sản lượng và xu hướng này sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng trong một số lĩnh vực, đồng 

thời có thể khiến cho người tiêu dùng phải gánh chịu gia tăng trong chi phí. 

 Shell đang đàm phán với Iraq về việc tăng công suất xử lý của Tập đoàn Basra Gas (BGC) lên 2 tỷ 

feet khối/ngày trong tương lai gần trong bối cảnh nhà sản xuất lớn thứ 2 của Tổ chức Các nước Xuất 

khẩu Dầu mỏ (OPEC) gia tăng sản xuất khi hạn ngạch tăng. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   
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Khuyến nghị mua trước đó 

đã chốt lời. Và đà tăng có thể 

sẽ tiếp tục kéo dài sang ngày 

hôm nay. Nên quan sát thêm ở 

vùng 76 USD để đưa ra quyết 

định mua bán, không nên quá 

vội vàng. 

Xu hướng tăng đang mạnh 

hơn, nhưng chưa có điểm mở 

vị thế phù hợp ở vùng kháng 

cự quan trọng này. 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Giá dầu tăng mạnh trong phiên hôm qua, khi thị trường vượt qua lo ngại về khủng hoảng nợ tại 

Trung Quốc và tồn kho dầu giảm tuần thứ 7 liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch, WTI tăng 2.47% lên 

72.23 USD/thùng, Brent tăng 2.47% lên 75.39 USD/thùng. 

Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ EIA ngày hôm qua, tồn kho dầu trong 

tuần kết thúc 17/09 giảm mạnh 3.48 triệu thùng, cao hơn so với kỳ vọng của thị trường. Như vậy, hiện 

tồn kho dầu thô xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2018. Đã hơn 3 tuần kể từ khi cơn bão Ida đi 

qua, tuy nhiên sản lượng dầu thô vẫn chỉ đạt 10.6 triệu thùng, thấp hơn gần 900,000 thùng/ngày so 

với mức bình thường.  

Thị trường đang rất tập trung vào yếu tố cơ bản là cán cân cung-cầu thắt chặt hiện tại, với khả năng 

cao nhu cầu sử dụng sẽ tăng mạnh trong cuối năm nếu mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường. 

Ngân hàng Goldman Sachs cho biết, giá có thể đạt 90 USD/thùng trong năm nay, trong khi ngân hàng 

Bank of America dự báo giá có thể đạt 100 USD/thùng trong vòng 6 tháng tới. Trong khi đó, nguy cơ 

nguồn cung gặp gián đoạn vẫn tiếp tục. Syncrude Canada Ltd., nhà sản xuất dầu thô nhẹ tại Canada, 

cho biết có thể cắt giảm sản lượng tới 20% trong tháng 9. Theo Cơ quan Điều tiết Năng lượng Alberta, 

sản lượng của Syncrude đạt mức trung bình 275,000 thùng/ngày trong giai đoạn tháng 1-tháng 5. 

Giá dầu giữ được đà tăng bất chấp USD tăng mạnh 0.28% sau phát biểu của FED về khả năng cắt 

giảm các gói mua tài sản trong năm nay khi nguy cơ nguồn cung thiếu hụt tăng dần. Dầu thô cũng 

được hưởng lợi từ tâm lý tích cực của thị trường chứng khoán, khi thị trường cho rằng tình hình tại 

Evergrande sẽ không gây ra tác động tiêu cực đến sức khoẻ tài chính, kinh tế toàn cầu. 

Với các dữ liệu hỗ trợ tích cực ngày hôm qua, giá dầu nhiều khả năng sẽ được hỗ trợ trong 1-2 phiên 

tới để đạt mức cao hơn và thoát khỏi khoảng giao dịch 73-75 USD/thùng. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ 

Kháng cự: 76.20 | 77.20   Hỗ trợ:  73.00 | 70.60 


