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 Trong báo cáo mới nhất, IEA cho biết nhu cầu dầu sẽ vượt quá mức trước đại dịch vào năm 2022, 

tăng 3.3 triệu thùng/ngày lên 99.6 triệu thùng/ngày. Tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2021 và 

2022 đều được điều chỉnh tăng lần lượt 170,000 thùng/ngày và 210,000 thùng/ngày so với dự báo 

đưa ra vào tháng trước.  

 Theo báo cáo tồn kho mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tổng tồn kho khí gas 

tự nhiên tại các kho chứa ngầm của Mỹ tăng 118 tỷ feet khối lên 3,288 tỷ feet khối.  

 Tồn kho dầu thô tại Mỹ vào cuối tuần 08/10/2021 bất ngờ tăng mạnh 6.08 triệu thùng, lên mức 

426.9 triệu thùng, mức tăng mạnh hơn so với dự báo của các tổ chức khác. Tồn kho xăng giảm gần 

2 triệu thùng, xuống còn 223.1 triệu thùng. 

 Lãnh đạo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Saudi Arabia, đã bác bỏ lời kêu gọi 

tăng thêm sản lượng dầu và nói rằng nỗ lực của liên minh này cho tới hiện tại là đủ bảo vệ thị trường 

dầu khỏi sự biến động mạnh như trên thị trường khí tự nhiên và than. 

 Các nguồn tin thị trường nói với Argus Media rằng các nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ đã tăng 

tỷ lệ vận hành trong tháng 10/2021 vì nhu cầu nhiên liệu được dự đoán sẽ tăng trong quý IV/2021. 

 Phó Thủ tướng Alexander Novak nói rằng Nga có khả năng dự phòng để tăng sản lượng dầu thô 

thêm nữa nếu như thị trường yêu cầu vì sản lượng nước này có thể đạt đỉnh ở mức 11.3 – 11.4 triệu 

thùng/ngày. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   

 KHUYẾN NGHỊ 

Thị trường vẫn tiếp tục 

tăng trong sáng nay, nhưng 

giá Brent tháng 2 QOB có 

thể sẽ có sự điều chỉnh vào 

tối nay ở vùng 83 

USD/thùng, do tâm lý chốt 

lời ngắn hạn của giới đầu 

cơ. 

Giao dịch trong ngày với 

lệnh bán ở vùng 83 USD và 

chốt lời ngắn chỉ 0.5 hoặc 

0.7 USD. 
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Giá vẫn đang ở trên đường 

xu hướng tăng điểm, ở cao 

trên mức hỗ trợ 80 và trên đà 

vượt kháng cự 83. 

Các chỉ báo dao động như 

RSI và StochF đều quá mua 

sâu, và đã ở trên vùng này 

trong 1 khoảng thời gian khá 

dài. 

Xu hướng tăng vẫn đang 

mạnh hơn trên biểu đồ kĩ thuật 

Daily. 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT QOBG22  

Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên hôm qua bất chấp số liệu của EIA tối qua cho thấy tồn kho dầu tại 

Mỹ tăng mạnh hơn so với dự báo. Đóng cửa, giá WTI tăng 1.08% lên 81.31 USD/thùng, giá Brent tăng 

0.99% lên 84 USD/thùng. 

Thị trường vẫn giữ được đà tăng từ phiên sáng nhờ có các hỗ trợ mạnh từ Báo cáo thị trường tháng 

10 của các tổ chức dầu lớn. Trong báo cáo chiều qua, IEA nâng dự báo nhu cầu dầu thô thêm 400,000 

thùng/ngày trong quý IV nhờ đà tăng lan rộng từ thị trường khí tự nhiên, đồng quan điểm với EIA trong 

báo cáo trước đó. Việc 2 tổ chức dầu lớn đồng loạt nâng dự báo tiêu thụ dầu cuối năm đã tạo ra lực 

mua mạnh. Điều này giúp cho dầu thô giữ được đà tăng bất chấp tồn kho dầu tăng mạnh hơn dự đoán, 

ở mức 6 triệu thùng. Bên cạnh đó, ngân hàng UBS Group AG và Citigroup Inc. trong tuần này cũng đã 

nâng dự báo giá dầu do nhu cầu cao trong mùa đông, khi các nước chuyển từ tiêu thụ khí sang dầu. 

Xu hướng này đã diễn gia ở một số nước châu Á và vùng Trung Đông, như Ấn Độ và Pakistan. 

Giá cũng được hỗ trợ khi Saudi Arabia từ chối nâng sản lượng cao hơn kế hoạch. Theo bộ trưởng 

năng lượng nước này, hành động của OPEC+ nhằm bảo vệ thị trường dầu thô khỏi các cú sốc điều 

chỉnh giống thị trường khí tự nhiên và than. Bất chấp Nhà Trắng cho biết họ đang nỗ lực đàm phán với 

OPEC+ để bình ổn thị trường, có vẻ như các nỗ lực ngoại giao không đạt được nhiều bước tiến mới. 

Như vậy, khả năng điều tiết giá của của Chính phủ Mỹ hiện giờ sẽ phụ thuộc nhiều vào các thoả thuận 

đối với nhà sản xuất trong nước, tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo điều này có thể cũng gặp khó khăn 

do các chính sách hà khắc Tổng thống Biden đề xuất từ đầu năm.  Điều này sẽ tiếp tục củng cố đà tăng 

của thị trường trong thời gian tới. 

Trong sáng nay, giá dầu đang tiếp tục đà tăng dựa vào các kỳ vọng về nhu cầu. Tuy nhiên, số liệu 

tồn kho lớn ở Mỹ sẽ vẫn là thông tin tiềm ẩn có thể làm chậm hoặc đảo chiều đà tăng này.  

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 83.00 | 85.00   Hỗ trợ:  80.00 | 77.70 


