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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Chứng khoán đã tăng lên mức kỷ lục mới vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang FED đưa ra 

thông báo từ cuối tháng này sẽ dần cắt giảm chương trình mua trái phiếu trị giá 120 tỷ USD mà FED 

duy trì từ lúc bắt đầu dịch COVID-19, với mức giảm 15 tỷ USD mỗi tháng. Các chỉ số chính đều đạt kỷ 

lục mới sau khi ngân hàng trung ương cho biết sẽ không vội vàng tăng lãi suất trong năm sau. Tuy 

nhiên, FED cho biết họ sẵn sàng thay đổi tốc độ cắt giảm theo các thay đổi trong triển vọng kinh tế. 

 Báo cáo Dầu khí hàng tuần tối qua của EIA cho thấy tồn kho dầu tăng mạnh tuần thứ 2 liên tiếp 

ở mức 3.3 triệu thùng, cao hơn nhiều dự đoán tăng gần 2 triệu thùng của thị trường. 

 Trong báo cáo Dầu khí của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ EIA, tuần từ 16/10 đến 

hết 22/10/2021, tồn kho dầu thô tăng 4.3 triệu thùng, cao hơn đáng kể dự báo trước đó.  

 Mỹ và Iran sẽ nối lại các cuộc đàm phán vào ngày 29 tháng 11 về việc khôi phục thỏa thuận năm 

2015 đối với chương trình hạt nhân của Tehran, sau 5 tháng trì hoãn.  

 Nga cho rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và Đồng minh (OPEC+) không nhất định phải 

nâng mức tăng sản lượng lên so với kế hoạch hiện tại sau những lời kêu gọi từ Mỹ vào hội nghị G20 

cuối tuần qua. 

 Venezuela đang tăng cường sản xuất dầu thô và điều đó cho thấy quốc gia này thành công trong 

việc thích ứng với những hạn chế hoạt động do các lệnh trừng phạt kéo dài của Hoa Kỳ. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Xu hướng giảm của thị 

trường có thể sẽ kéo dài 

sang phiên hôm nay, ít nhất 

tới trước cuộc họp của 

nhóm OPEC+. Giá sẽ giảm 

từ 1 – 1.5 USD trước thềm 

cuộc họp. 

Vì thế, mở bán QOG ở 

vùng mở cửa và chờ chốt vị 

thế trước khi cuộc họp 

OPEC+ diễn ra sẽ là lựa chọn 

phù hợp trong hôm nay. 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Thứ Năm, 04/11/2021, 8:30 SÁNG  

 

 

 

 

Các chỉ số kỹ thuật suy yếu 

đáng kể sau phiên giảm mạnh 

hôm qua. Phá vỡ hỗ trợ kĩ 

thuật và trendline tăng. 

Giá đi xuống dưới cạnh dưới 

của dải Bollinger Bands thu 

hẹp, và liên tiếp phá vỡ các hỗ 

trợ mạnh. Trong khi RSI và 

MACD tiếp tục hướng xuống, 

do đó xác xuất giảm sẽ cao 

hơn. 

 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU BRENT THÁNG 2 (QOG22)  

Giá dầu có phiên giảm mạnh nhất trong 3 tháng sau khi Báo cáo Dầu khí hàng tuần của EIA cho biết 

tồn kho dầu tăng mạnh 2 tuần liên tiếp và thoả thuận hạt nhân giữa Iran và Mỹ chính thức nối lại vào 

cuối tháng này. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI giảm 3.63% xuống 80.86 USD/thùng, giá Brent giảm 

3.22% xuống 81.99 USD/thùng. 

Sản lượng dầu đã phục hồi trở lại mức 11.5 triệu thùng/ngày trước khi các cơn bão Ida tàn phá vùng 

Vịnh Mexico trong tháng 9 và khiến cho các giàn khoan ở biển gặp ảnh hưởng. Trong khi đó, dầu ở các 

kho dự trữ chiến lược (SPR) vẫn đang được cung cấp cho các nhà máy lọc dầu theo các thoả thuận để 

đối phó với ảnh hưởng của bão, khiến cho tồn kho dầu thô tăng mạnh: Nếu không tính đến 1.6 triệu 

thùng từ SPR, tồn kho thực chất chỉ tăng khoảng 1.7 triệu thùng, khá tương đồng với diễn biến hàng 

năm, khi tồn kho dầu thường tăng lên trong giai đoạn tháng 10. Tồn kho tại cụm chứa dầu Cushing, 

nơi giao nhận các hợp đồng tương lai WTI tiếp tục giảm 0.9 triệu thùng, xuống mức thấp nhất từ tháng 

10 năm 2018, do xuất khẩu dầu thô của Mỹ duy trì ở mức tương đối cao.  

Việc Iran quay trở lại đàm phán với Mỹ vào cuối tháng 11 cũng khiến tâm lý thị trường suy yếu, bất 

chấp khả năng các bên nhanh chóng đạt được thoả thuận chung là không lớn: Đây là lần đầu tiên sau 

5 tháng trì hoãn các bên thể hiện thiện chí nối lại thoả thuận để đến vòng đàm phán thứ 7. Cả 2 bên 

bày tỏ ý định đạt được bước tiến mới đáng kể và đi đến các thoả thuận mới có ý nghĩa. 

Dầu cũng gặp áp lực trước một loạt thông tin vĩ mô tiêu cực: Phó Thủ tướng TQ cho biết nước này 

đang đối mặt với các áp lực kinh tế mới, khi dịch COVID-19 gia tăng trở lại. Việc FED cắt dần các khoản 

trợ cấp, mặc dù được dự đoán từ trước, cũng phần nào gây áp lực đến tâm lý thị trường dầu, đặc biệt 

do một loạt các tin tiêu cực vừa rồi. 

Với một loạt các thông tin tiêu cực trên thị trường hiện tại, nhiều khả năng giá dầu sẽ tiếp tục gặp 

áp lực trong phiên hôm nay, ít nhất là trước thời điểm OPEC+ họp chính sách tháng 11. OPEC+ được 

kỳ vọng sẽ duy trì mức tăng sản lượng 400,000 thùng/ngày trong tháng tới, tuy nhiên, phần lớn các kỳ 

vọng đã phản ánh vào giá, do đó sẽ không tạo ra được hỗ trợ mạnh trong phiên hôm nay. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 81.00 | 82.00   Hỗ trợ:  78.10 | 79.70 


