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 Chứng khoán Mỹ tiếp tục phục hồi nhờ đà tăng của cổ phiếu công nghệ. Kết thúc phiên giao dịch 

ngày thứ Năm, chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà tăng thị trường, tăng 0.36% lên 14,684.60 điểm. Thị trường 

chứng khoán được dẫn dắt bởi những cổ phiếu tăng trưởng cao, với cổ phiếu công nghệ chiếm vị trí  

đầu.  

 Barclays đã điều chỉnh tăng dự đoán giá dầu thô trong năm 2021 thêm 3 – 5 USD/thùng. Ngân hàng 

Anh cho rằng giá dầu vẫn có thể đạt 100 USD/thùng nếu như OPEC+ không tăng nguồn cung nhanh 

chóng cho đến cuối năm, khiến cho thị trường bị thâm hụt đáng kể. Dự đoán giá dầu thô Brent sẽ đạt 

69 USD/thùng trong năm nay, tăng 3 USD/thùng so với dự đoán đưa ra vào trước đó. Trong khi đó, giá 

dầu thô WTI được dự đoán sẽ đạt 67 USD/thùng trong năm 2021, tăng 5 USD/thùng so với dự đoán 

đưa ra trước đây. 

 Theo Bộ Năng lượng Kazakhstan, thông lượng dầu thô của 3 nhà máy lọc dầu lớn Atyrau, Shymkent 

và Pavlodar trong nửa đầu năm 2021 đã tăng 10.3% lên 7.673 triệu tấn từ mức 6.959 triệu tấn trong 

cùng kỳ năm ngoái. 

 Tồn kho sản phẩm lọc dầu của EU giảm trong tuần kết thúc ngày 22/07, với tồn kho xăng máy bay, 

tồn kho dầu khí, xăng, dầu nhiên liệu đều giảm.  

 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 49 tỷ feet khối lên 2,678 tỷ feet khối trong tuần kết thúc ngày 16/07. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   



 

 

 

 HÀNGHÓA247 TRANG 2/2 HOTLINE: 0773633939 
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Giá dầu thô tiếp tục tăng 

đúng như các nhận định trước 

đó và hiện đã vượt đường 

trendline tăng trong trung 

hạn. Tuy nhiên, các chỉ báo kĩ 

thuật chưa mạnh lên nhiều và 

có thể giá sẽ bị kẹt trong 

khoảng 66  - 75 USD/thùng 

trong 3 – 5 phiên tiếp theo. 

Khi giá lên 75.00 hoặc về 

70.00 có thể mở các bị thế 

bán/mua và kì vọng giá sẽ tiếp 

tục giao dịch đi ngang. 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Sau 3 phiên tăng liên tiếp, dầu thô đã tăng vượt mức giảm hôm thứ 2 khi thị trường vượt qua lo ngại 

về dịch COVID-19. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI tăng 2.29% lên 71.91 USD/thùng, giá Brent tăng 

2.12% lên 73.15 USD/thùng. 

Thị trường kỳ vọng gia tăng nhu cầu tại Mỹ, Ấn Độ và châu Âu sẽ tiếp tục thắt chặt nguồn cung. Tiêu 

thụ xăng đã quay trở lại mức bình thường ở một số quốc gia tiêu thụ dầu lớn như Mỹ, đẩy tồn kho tại 

bang dự trữ chiến lược Cushing xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2020, trong khi tồn kho  các sản 

phẩm lọc dầu của châu Âu tiếp tục giảm. Trong khi đó, lưu lượng hàng không tại châu Âu đã đạt gần 

2/3 số chuyến bay cùng kỳ trong năm 2019. Điều này đẩy lo ngại về thiếu hụt nguồn cung lên cao, khi 

con số tăng 400.000 thùng/ngày mà OPEC+ đưa ra sẽ không đủ để bù đắp trong vài tháng tới. Việc 

ngân hàng Barclays nâng dự báo giá thêm 5 USD/thùng cùng với triển vọng giá đạt đến mức 100 

USD/thùng cũng hỗ trợ đà tăng của giá. 

Việc Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tuyên bố sẽ mức lãi suất thấp kỷ lục lâu hơn trong cuộc 

họp ngày hôm qua để chống lại tác động của dịch COVID-19 khi biến thể Delta lan rộng cũng tác động 

tích cực đến tâm lý thị trường, khi các quốc gia thể hiện quyết tâm hỗ trợ thị trường. Các nhà phân tích  

cho rằng trong cuộc họp tuần tới, FED cũng sẽ cho thấy đường lối chính sách thích nghi với  rủi ro hiện 

có trên thị trường, đặc biệt là diễn biến khó lường của COVID-19. Tuy nhiên, Dollar giữ nguyên mức 

cao trong vòng 3 tháng phần nào hạn chế đà tăng của giá dầu. Mặc dù số đơn xin trợ cấp thất nghiệp 

tuần trước cao hơn dự đoán của thị trường, tuy nhiên số liệu lần này vẫn cho thấy thị trường lao động 

dang phục hồi và hỗ trợ giá USD. 

Ngày hôm nay, giá dầu sẽ giao dịch trong khoảng hẹp khi thị trường thiếu đi các thông tin cơ bản. 

Tuy nhiên, việc giá dầu giữ được khoảng giao dịch trên 70 USD/thùng sẽ hỗ trợ tâm lý cho thị trường, 

xác suất giá đóng cửa tăng trong tuần sẽ cao hơn. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ WTI 

Kháng cự: 75.00 | 77.00   Hỗ trợ:  72.20 | 70.00 


