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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 Các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh với sự thúc đẩy lớn nhất từ lĩnh vực công 

nghệ và chăm sóc sức khỏe. Các nhà đầu tư dường như đang đặt cược rằng các báo cáo thu nhập sẽ 

tạo ra cú hích cho thị trường. Trọng tâm hiện giờ không còn là tăng trưởng mà là thu nhập thực tế, 

do đó các thông tin về tỷ suất lợi nhuận và GDP kỳ vọng. 

 Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), trong tuần kết thúc ngày 15/10, tồn 

kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng 3.29 triệu thùng so với mức dự đoán tăng 1.9 triệu thùng của 

giới phân tích. Tồn kho xăng giảm 3.5 triệu thùng, so với dự đoán giảm 1.3 triệu thùng của giới phân 

tích. 

 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của châu Á trong năm 

2021. Một làn sóng Covid-19 mới, gián đoạn chuỗi cung ứng và áp lực lạm phát là những nguyên 

nhân chính triển vọng tăng trưởng suy yếu. 

 Thư ký Dầu mỏ Tarun Kapoor cho biết Ấn Độ đang thành lập một nhóm các nhà máy lọc dầu để 

cùng tìm kiếm các hợp đồng nhập khẩu có giá tốt hơn, nhằm mục đích cắt giảm chi phí trong bối cảnh 

giá toàn cầu tăng vọt. 

 Theo báo cáo hàng tháng của chính phủ được công bố hôm qua, sản lượng dầu tại cơ sở sản 

xuất dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ dự kiến sẽ tăng trong tháng 11/2021 nhưng vẫn thấp hơn mức 

cao kỷ lục trong tháng 03/2020. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Vị thế mua hôm qua đã 

đúng xu hướng, tuy nhiên 

chúng tôi đánh giá thị trường 

sẽ khó duy trì được đà tăng 

khi API dự báo tồn kho dầu sẽ 

tăng mạnh. Nếu báo cáo tối 

nay của EIA tiếp tục tăng tồn 

kho, giá dầu hoàn toàn có thể 

đảo chiều giảm lại trong 1 – 2 

phiên. Khi đó có thể mở bán 

ở vùng 83.7 USD và kỳ vọng 

giá sẽ giảm ít nhất 1 USD 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
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Giá đang chuyển dần vào xu 

hướng đi ngang, với kháng cự 

tại 84.10 vẫn đang cản trở đà 

tăng, trong khi hỗ trợ tại vùng 

82 ngăn giá giảm mạnh. 

RSI và Stoch đều đang ở 

trong vùng quá mua. MACD 

đang có xu hướng di chuyển 

xuống dưới, gợi ý giá có thể 

giảm điều chỉnh trong phiên 

hôm nay.   

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT QOB22  

Giá dầu lấy lại được sắc xanh trong ngày hôm qua, với WTI tăng 0.63% lên 82.96 USD/thùng trong 

khi giá Brent 0.89% lên 85.08 USD/thùng. Giá tiếp tục được hỗ trợ nhờ tâm lý tích cực chung trên thị 

trường năng lượng. 

Dầu thô đang nhận được hỗ trợ từ các mặt hàng khác trong nhóm: Giá than tại Trung Quốc đã tăng 

lên mức kỷ lục 300 USD/tấn chỉ trong vòng một vài tháng. Các khu vực phía Bắc Trung Quốc đã đang 

đón nhận đợt lạnh sớm, khiến cho nước này gia tăng thu mua các chuyến hàng nhiên liệu để đảm bảo 

nguồn cung trong mùa đông. Trong khi đó giá khí tự nhiên tại châu Âu tăng gần 5 lần so với đầu năm, 

thúc đẩy các nước chuyển sang sử dụng dầu thô làm nhiên liệu thay thế cho các máy sưởi và máy phát 

điện. Xuất khẩu khí tự nhiên từ Nga cho châu Âu tính đến giữa tháng 10 đang xuống mức thấp nhất kể 

từ năm 2014, khiến cho tồn kho sụt giảm mạnh. Hiện tại, tồn kho khí châu Âu ở mức 2912 tỷ feet khối, 

thấp hơn gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Nhu cầu đi lại gia tăng trong dịp lễ cuối năm cũng đang thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ xăng dầu và nhiên 

liệu máy bay. Việc Mỹ và Anh nới lỏng các quy định kiểm soát dịch trong tháng tới sẽ giúp nhu cầu du 

lịch phục hồi trở lại.  

Giá đang bước dần vào giai đoạn đi ngang, khi thị trường giằng co giữa nhu cầu gia tăng trong mùa 

đông và các tác động tiêu cực của giá năng lượng cao đến tăng trưởng kinh tế. Nhiều khả năng áp lực 

chốt lời sẽ xuất hiện trở lại trong hôm nay, với số liệu của Viện Dầu khí Mỹ API cho thấy tồn kho tăng 

mạnh hơn kỳ vọng của thị trường. Các số liệu của API gần đây khá sát so với số liệu chính thức của Cơ 

quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ, do đó có thể kỳ vọng báo cáo tối nay của EIA cũng sẽ cho thấy 

tồn kho dầu tăng tuần thứ 4 liên tiếp.   

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

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


