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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  

Thứ Hai -  18/10/2021 

20:15 | Sản lượng Công nghiệp tháng 9 

Thứ Ba – 19/10/2021 

19:30 | Giấy phép xây dựng tháng 9 

Thứ Tư – 20/10/2021 

03:30 | Báo cáo Năng lượng của API 

21:30 | Báo cáo dầu khí hàng tuần EIA  

Thứ Năm – 21/10/2021 

19:30 | Đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu 

22:00 | Doanh số bán nhà tháng 9 

21:30 | Báo cáo Khí tự nhiên của EIA 

Thứ Sáu – 22/10/2021 

22:45 | PMI hỗn hợp tháng 10 

Thứ Bảy – 23/10/2021 

00:00 | Dữ liệu của Baker Hughes 

LỊCH BÁO CÁO TUẦN NÀY  VỊ THẾ QUỸ ĐẦU CƠ | CFTC 

 

 

 KHUYẾN NGHỊ 

Thị trường vẫn ở trong xu 

hướng tăng rất mạnh. Vị thế 

mua sẽ vẫn có xác suất thắng 

cao hơn, nhưng cần tìm điểm 

mua hợp lý khi giá điều chỉnh.  

Đợi mua dầu Brent tháng 2 

QOG ở vùng giá 82.50 và kỳ 

vọng giá sẽ tiếp tục tăng thêm 

ít nhất 1 USD nữa. Hoặc mua 

nếu giá vượt 84 USD và kỳ 

vọng sẽ lên đến 85 USD trong 

2 – 3 phiên tiếp theo 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Giá tiếp tục nằm trong xu 

hướng tăng, nằm trên hỗ trợ 

tại 82 trong khi kháng cự tại 

84.10 không quá mạnh. Xu 

hướng tăng vẫn đang chiếm 

ưu thế trên biểu đồ. 

Các chỉ số MACD và StochF 

tiếp tục nằm trên vùng quá 

mua, trong khi khoảng cách 

giữa 2 đường MACD và Signal 

thu hẹp, có thể sẽ có điều 

chỉnh trong phiên. 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT QOBG22  

Giá dầu tiếp nối dài đà tăng trong tuần vừa rồi, thúc đẩy bởi kỳ vọng tiêu thụ dầu thô sẽ tiếp tục 

tăng trong cuối năm. Kết thúc tuần, giá WTI tăng 3.69% lên 82.28 USD/thùng, tăng 8 tuần liên tiếp trong 

khi giá Brent tăng 3% lên 84.86 USD/thùng, tăng 6 tuần liên tiếp. 

Đà tăng của dầu được củng cố nhờ cả 3 tổ chức năng lượng lớn là EIA, IEA và OPEC đều nâng dự báo 

tiêu thụ dầu trong quý IV năm nay, trong khi không có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ đã tìm ra giải pháp 

để gia tăng nguồn cung: Saudi Arabia từ chối gia tăng sản lượng cao hơn kế hoạch đã định từ trước, 

trong khi các nhà sản xuất nội địa không tỏ ra hào hứng với các cuộc đàm phán với Nhà Trắng.  

Theo các uớc tính hiện tại, nhu cầu dầu có thể tăng trên 500 – 700 nghìn thùng/ngày trong mùa 

đông năm nay, cao hơn mức sản lượng OPEC+ gia tăng. Nhu cầu tăng khiến cho các nước tiêu thụ lớn 

phải cạnh tranh để đảm bảo không bị thiếu hụt trong thời gian tới. Tiêu biểu là Trung Quốc, các nhà 

máy lọc dầu nước này được cho là đang gia tăng thu mua dầu giao trong tháng 11 và tháng 12, sau khi 

đã được chính phủ cấp hạn ngạch thêm hàng triệu tấn và các nhà máy sản xuất điện được phép điều 

chỉnh giá bán lẻ. Chênh lệch giữa Brent – WTI đã giảm từ 3 USD xuống khoảng 2 USD/thùng cho thấy 

các thương nhân đang ưu tiên các sản phẩm có mức giá thấp hơn. Điều này cho thấy nhiều khả năng 

xuất khẩu dầu của Mỹ sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, thúc đẩy giá tăng. Điều này lý giải tại sao các 

quỹ cắt giảm bớt vị thế nắm giữ Brent trong khi gia tăng nắm giữ các hợp đồng WTI. Áp lực dành cho 

chính quyền Mỹ đang tăng dần lên, có thể khiến cho nước này tìm thêm các biện pháp mới để giải 

quyết tình hình. 

Trong tuần này sẽ không có nhiều các báo cáo hay dữ liệu kinh tế mới. Điều này nhiều khả năng sẽ 

tạo ra các phiên điều chỉnh và gia tăng biến động trong phiên. Tuy nhiên, với nguồn cung thắt chặt như 

hiện tại, khả năng giá giảm mạnh tương đối thấp. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

 
 

Kháng cự: 84.10 | 85.00   Hỗ trợ:  82.00 | 80.00 


