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 Phố Wall đồng loạt giảm điểm trong phiên đầu tuần khi các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu các công 

ty công nghệ lớn và các cổ phiếu tăng trưởng khác do lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, trong khi lo ngại 

về khả năng chính phủ Mỹ không thể vỡ nợ cũng gây sức ép lên tâm lý chung. Thị trường nhận định, 

đây là một phần của giai đoạn điều chỉnh trong ngắn-trung hạn, khi lợi suất thực đang dần trở về đúng 

thực tế. 

 Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC+) cho biết liên minh này sẽ duy trì kế hoạch tăng sản 

lượng thêm 400,000 thùng/ngày trong tháng 11/2021 bất chấp yêu cầu của người tiêu dùng trong việc 

tăng sản lượng thêm nữa để hạ nhiệt thị trường. 

 Theo 4 nguồn tin trong ngành, Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra các nghi ngờ về việc thao túng giá năng 

lượng tham chiếu của S&P Global Platts, mở rộng cuộc đàn áp đối với các hành vi sai trái trên thị trường 

hàng hóa toàn cầu. 

 Các thị trường khí tự nhiên nội địa Mỹ đang chứng kiến giá tăng lên vào thời điểm giá khí tự nhiên 

toàn cầu tăng lên mức cao kỷ lục. Điều này cho thấy rằng đà tăng của giá khí tự nhiên tại châu Á và 

châu Âu sẽ sớm ảnh hưởng đến Mỹ. 

 Bộ trưởng Dầu mỏ Mohammed al-Rumhi nói với S&P Global Platts rằng Oman gần như trở lại bình 

thường chưa đầy một ngày sau khi cơn bão Shaheen đổ bộ vào nước này, khiến cho hoạt động tải khí 

tự nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu thô bị gián đoạn. Cảng Sohar cũng đã nối lại các hoạt động hàng hải 

trong ngày hôm nay và không có báo cáo nào về thiệt hại cơ sở hạ tầng hay thương tích. 

 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   
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Các chỉ số kỹ thuật đều tạo 

ra tín hiệu mua tương đối 

mạnh và nhiều khả năng đà 

tăng sẽ tiếp tục trong phiên 

hôm nay. Kết quả cuộc họp 

của OPEC+ sẽ là yếu tố thúc 

đẩy giá tăng trong ít nhất 1-2 

phiên tới. 

Có thể canh mua tại vùng 81 

khi giá có sự điều chỉnh và kỳ 

vọng chốt lời khi giá tăng trở lại 

1 – 1.5 USD 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Giá dầu bật tăng mạnh trong phiên tối khi OPEC+ quyết định giữ nguyên hạn mức sản lượng cho 

tháng 11. Kết thúc phiên giao dịch, WTI tăng 2.29% lên 77.62 USD/thùng, lên mức đỉnh 7 năm trong khi 

Brent tăng 2.5% lên 81.26 USD/thùng, lên mức đỉnh 3 năm. 

Quyết định OPEC+ đưa ra đúng lúc tồn kho dầu của Mỹ đã xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm, 

trong khi tồn kho các mặt hàng nhiên liệu khác như khí tự nhiên cũng đang ở mức thấp. Điều này làm 

tăng lo ngại trên thị trường về thiếu hụt nguồn cung trong mùa đông, tạo đà cho giá các mặt hàng 

nhiên liệu bật tăng. Với kết quả cuộc họp ngày hôm qua, giá dầu chính thức vượt mức kháng cự 80 

USD/thùng sau 1 thời gian dài giằng co.  

Trong môi trường này, thị trường dầu mỏ tìm kiếm giải thích từ phía OPEC+, nhưng không có cuộc 

họp báo chí nào sau cuộc họp chính sách. Trước đó, đã có những kỳ vọng OPEC+ sẽ tăng sản lượng 

gấp đôi lên 800,000 thùng/ngày.  

Giá dầu cũng được hỗ trợ nhờ đà tăng của khí tự nhiên. Giá khí tự nhiên tăng cao  khiến cho việc 

chuyển đổi sản xuất điện từ khí sang các nhiên liệu khác trở nên hấp dẫn đối với với các nhà sản xuất. 

So với đầu năm, giá khí tự nhiên tại châu Dutch TTF Âu đã tăng 300%, giá khí tại Mỹ tăng hơn 125%, 

trong khi giá Brent tăng 56%.  

Với tình hình hiện nay, có thể kỳ vọng giá dầu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Goldman Sachs đã 

dự đoán nhu cầu dầu sẽ tăng thêm 900,000 thùng/ngày trong mùa đông và khiến cho cán cân cung-

cầu ngày càng bó hẹp. Do đó, giá dầu vẫn còn có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Điều này có thể 

thúc đẩy một loạt giá các hàn hoá liên quan như kim loại tăng theo, khi các mặt hàng này cần sử dụng 

rất nhiều năng lượng. Giá các hàng hoá dùng để chế tạo nhiên liệu sinh học như dầu đậu tương, ngô 

cũng sẽ được hỗ trợ. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ 

Kháng cự: 82.70| 84.10   Hỗ trợ:  80.6 | 80.00 


