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 Phố Wall đồng loạt tăng điểm ngày hôm qua với cả 3 chỉ số tiếp tục lập đỉnh mới. Kết quả kinh doanh 

cao trong mùa báo cáo lần này giúp đẩy lùi lo ngại về dịch COVID-19, hỗ trợ đà tăng trên thị trường 

chứng khoán. Tuy nhiên, các quy định mới của Bắc Kinh về dạy thêm đã tác động tiêu cực đến các 

công ty Trung Quốc chuyên về dạy học trực tuyến niêm yết tại Mỹ. Giá các cổ phiếu công nghệ như 

Alibaba và Baidu cũng giảm theo.  

 Tăng trưởng trong nhập khẩu dầu thô của  Trung Quốc có thể sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 

20 năm. Việc Bắc Kinh trấn áp việc lạm dụng hạn ngạch nhập khẩu kết hợp với tác động của giá dầu 

thô cao có thể khiến cho tăng trưởng nhập khẩu trong năm 2021 giảm mạnh mặc dù tỷ lệ lọc dầu dự 

kiến sẽ tăng trong nửa cuối năm. 

 Theo một số nguồn tin, Chính phủ Nga đã chào bán một số mỏ dầu và khí tự nhiên cho Công ty 

thăm dò tài nguyên thiên nhiên ONGC Videsh của Ấn Độ cũng như bất kỳ tập đoàn tiềm năng nào mà 

họ có thể thành lập cho dự án này. Điều này sẽ phục vụ cho việc thăm dò và sản xuất dầu khí tại Nga, 

các cuộc đàm phán đã bắt đầu mặc dù phạm vi của dự án vẫn chưa được hoàn thiện.T 

 Mỹ và Đức đạt được thỏa thuận để chấm dứt căng thẳng xoay quanh đường ống Nord Stream 2. 

Một quan chức của Bộ Ngoại giao cho biết mặc dù vẫn phản đối đường ống này nhưng Mỹ đã đi đến 

kết luận rằng các lệnh trừng phạt sẽ không thể ngăn chặn hoạt động xây dựng, đồng thời làm suy yếu 

mối quan hệ đồng minh với Đức cũng như các quốc gia châu Âu khác. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   
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Giá dầu thô đang có vài 

phiên giao dịch lình xình với 

khoảng hẹp. Xu hướng này có 

thể tiếp tục trong phiên hôm 

nay. Vì thế, mở các vị thế mua 

hay bán ở giá lưng chừng này 

cũng không hiệu quả. 

Khuyến nghị vẫn nên chờ 

giá lên sát 75.00 hoặc về sát 

66.00 và mở lệnh bán – mua 

cách các giá này khoảng 1 USD. 

Với tin tức hiện nay, khả năng 

lên tới 75 USD sẽ nhỉnh hơn. 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, các mặt hàng dầu thô đóng cửa trái chiều với giá WTI giảm 

0.22% xuống 71.91 USD/thùng trong khi giá Brent tăng 0.54% lên 74.5 USD/thùng.  

Cả WTI và Brent đều chịu lực bán mạnh, khi số liệu cho thấy các quỹ đầu tư bán ra một lượng lớn 

các hợp đồng WTI (tương đương 74 triệu thùng), Brent (51 triệu thùng) trong tuần trước. Đây là tuần 

bán ra mạnh nhất kể từ tháng 7/2018. Dịch COVID-19 gia tăng tại Mỹ và châu Âu đã tác động tiêu cực 

đến triển vọng kinh tế toàn cầu phục hồi và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trên thế giới, thúc đẩy các quỹ 

giảm bớt vị thế mua đang nắm giữ.  

Tuy nhiên, mặc dù tâm lý “bullish” đã giảm bớt, các quỹ cũng không cho rằng giá sẽ giảm sâu, với số 

liệu cho thấy các quỹ chỉ gia tăng vị thế bán thêm 18 triệu thùng. Do đó, có thể xem đây là hành động 

chốt lời trong ngắn hạn. Về trung hạn, giá vẫn sẽ nằm trên ngưỡng 70 USD/thùng. Do đó, lực mua “bắt 

đáy” và giá USD giảm đã giúp cho giá dầu phục hồi trở lại vào cuối phiên. 

Giá WTI chịu tác động mạnh hơn giá Brent khi Mỹ áp dụng trở lại các biện pháp phòng chống dịch. 

New York và California đã yêu cầu nhân viên chính phủ phải tiêm vắc-xin COVID-19 khi số ca nhiễm 

mới gia tăng trong khi tỷ lệ tiêm chủng chậm lại trong những tuần gần đây. Ngoài ra, Mỹ cũng tuyên 

bố không dỡ bỏ các biện pháp hạn chế du lịch đã áp dụng từ năm 2020, dập tắt các triển vọng phục 

hồi ngành du lịch và hàng không. Bên cạnh đó, số liệu cho thấy Doanh số bán nhà mới trong tháng 6 

tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 tháng, cũng tác động tiêu cực đến giá dầu. Số nhà 

bán ra giảm 3 tháng liên tiếp là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang bắt đầu hạ nhiệt. 

Trong ngày hôm nay, không có nhiều lịch báo cáo mới, do đó giá nhiều khả năng sẽ giao động trong 

khoảng hẹp theo các chỉ báo kỹ thuật. Nhiều khả năng giá WTI sẽ test lại mức 73 USD/thùng trong bối 

cảnh USD đang suy yếu. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ WTI 

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


