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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 S&P500 và Nasdaq lập đỉnh mới nhờ kết quả kinh doanh thuận lợi từ các doanh nghiệp bán lẻ. Theo 

dữ liệu của Refinitiv, hơn 90% trong số các công ty thuộc S&P 500 đã thông báo kết quả tài chính của 

họ trong quý thứ ba và hơn 80% trong số họ báo cáo thu nhập tốt hơn kỳ vọng của Phố Wall.  

 Trong năm nay, các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ đã bổ sung giàn khoan mới với tốc độ chậm 

hơn so với 2 lần gần nhất giá dầu sụp đổ, do đó sản lượng đã bị hạn chế và thúc đẩy giá trong nước 

lên mức cao nhất trong vòng 8 năm. 

 Xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 09/2021 đã tăng lên 6.516 triệu thùng/ngày từ mức 

6.450 triệu thùng/ngày trong tháng 08/2021. Trong khi đó, xuất khẩu các sản phẩm lọc dầu giảm 0.123 

triệu thùng/ngày xuống 1.324 triệu thùng/ngày. 

 Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo cho biết dầu thô sẽ tiếp tục là mặt hàng năng lượng chiếm 

tỷ trọng lớn nhất trong hỗn hợp năng lượng toàn cầu cho đến ít nhất là năm 2045, đáp ứng 28% tổng 

nhu cầu năng lượng. 

 xuất khẩu dầu diesel của Trung Quốc đã giảm trong tháng 10 sau khi các nhà lọc dầu nước này 

chuyển nguồn cung vào thị trường nội địa để bù đắp sự thiếu hụt sau nhiều tháng suy giảm về sản 

lượng. 

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

các kho chứa ngầm của Mỹ tăng 63 tỷ feet khối lên 3,611 tỷ feet khối trong tuần kết thúc ngày 04/11. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá dầu đã lấy lại được hỗ 

trợ và nhiều khả năng sẽ 

phục hồi nhẹ trong ngày hôm 

nay. 

Có thể canh mua khi giá ở 

vùng 80-80.2 và kỳ vọng  sẽ 

tăng trở lại lên mức 81 

USD/thùng trong phiên tối.  

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều rủi 

ro ở vùng giá này,  do đó chỉ 

nên dùng lệnh ngắn và không 

nắm giữ vị thế dài ngày. 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Giá đã quay trở lại lên vùng 

hỗ trợ cứng và trên biểu đồ đã 

xuất hiện cây nến “hammer” 

báo hiệu xác suất giá tăng trở 

lại đang cao dần lên và chấm 

dứt đà giảm trong ngắn hạn.  

Các chỉ số kỹ thuật vẫn 

tương đối tiêu cực, tuy nhiên 

Stoch đã phục hồi trở lại từ 

vùng quá bán. 
 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ DẦU BRENT THÁNG 2 (QOB22)  

Giá dầu tăng nhẹ trở lại ngày hôm qua sau một phiên giao dịch biến động, khi các nhà đầu tư tìm 

hướng đi mới sau một loạt các thông tin về sự hợp tác của các nước để mở kho dự trữ dầu. Kết thúc 

phiên giao dịch hôm qua, giá WTI tăng 0.83% lên 79 USD/thùng, giá Brent tăng 1.2% lên 81.24 

USD/thùng. 

Ngay từ tháng 10 thị trường đã liên tục biến động dựa trên các thông tin xung quanh Nhà Trắng. Và 

mặc dù liên tục gặp các trở ngại, chiến lược gây sức ép của Tổng thống Biden đã thành công trong việc 

hạ giá dầu chỉ bằng các lời nói. Trên thị trường, “tin đồn” đôi khi mang lại hiệu quả nhiều hơn so với 

các thông báo chính thức: Tính từ đầu tháng, giá dầu đã giảm gần 6 USD/thùng xung quanh các thông 

báo từ Nhà Trắng, trong khi Goldman Sachs ước tính việc Mỹ thực sự mở kho dự trữ dầu sẽ chỉ có tác 

động khiến giá giảm 3 USD/thùng.  

Có vẻ như vấn đề còn lại chỉ còn là thông báo chính thức từ phía Nhà Trắng, ít nhất là về các hành 

động của Mỹ. Sau khi đã cam kết với thị trường là nước Mỹ có khả năng để phản ứng lại với các chính 

sách của OPEC+ thông qua các phát biểu chính thức, gần như chắc chắn nước Mỹ sẽ phải đưa ra được 

biện pháp cụ thể để chứng minh năng lực của mình. Quan trọng nhất là khả năng Mỹ và Trung Quốc, 

2 quốc gia tiêu thụ lớn nhất thé giới, bắt tay với nhau để chống lại các thoả thuận của OPEC+. Đây sẽ 

là một yếu tố mà OPEC+ sẽ phải cân nhắc trước thời điểm cuộc họp tiếp theo diễn ra vào ngày 02/12, 

liệu nhóm có muốn tiếp tục “phớt lờ” lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ và chịu rủi ro đẩy các nền kinh tế 

lớn can thiệp vào lĩnh vực làm ăn của mình hay không.  

Lực mua bắt đáy xuất hiện trở lại từ tối qua khi giá chạm mức đáy có thể tạm thời ngăn chặn đà 

giảm trong ngắn hạn của giá dầu. Với nguồn cung thực tế vẫn đang thiếu hụt so với nhu cầu, có thể 

phe mua vẫn sẽ tìm được động lực để đẩy giá phục hồi trong phiên hôm nay.  

 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 
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