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 Chứng khoán Mỹ Phố Wall bật băng mạnh mẽ khi cả ba chỉ số thước đo là S&P 500, Dow Jones, 

Nasdaq đều tăng điểm. 10 trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đều chốt phiên trong sắc xanh. 

Năng lượng tăng mạnh nhất, hưởng lợi khi giá dầu tăng nhờ tồn kho tại Mỹ giảm. Hàng loạt số liệu cho 

thấy lạm phát tại Mỹ giảm và nền kinh tế dần bình thường trở lại, ngay cả khi chuỗi cung ứng còn chịu 

áp lực. 

 Theo dữ liệu Tổng cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố hôm nay, sản lượng dầu thô của Trung 

Quốc trong tháng 8 đạt 17.03 triệu thùng/ngày, tăng 2.3% so với tháng 08/2020. Sản lượng dầu thô 

trong 8 tháng đầu năm đạt 133.22 triệu tấn, tăng 2.4% so với cùng kỳ năm ngoái.  

 Pakistan có thể sẽ phải nhập khẩu dầu nhiên liệu lần đầu trong vòng 3 năm khi quốc gia này đang 

tìm cách giảm bớt chi phí nguyên liệu vì giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng cao vào thời điểm nhu 

cầu nhiên liệu từ ngành công nghiệp trong nước tăng mạnh  

 Các nhà máy lọc dầu và các nhà phân tích kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ sớm ban hành một đợt hạn 

ngạch nhập khẩu dầu thô mới cho các nhà máy lọc dầu độc lập. Điều này sẽ thúc đẩy giá dầu trên thị 

trường giao ngay và khiến cho nhập khẩu tổng thể của Trung Quốc từ nay cho đến cuối năm tăng lên. 

Theo dự đoán, đợt hạn ngạch này sẽ được ban hành sớm nhất là trong tháng này hoặc tháng sau.  

 Colonial Pipeline cho biết họ đã nối lại hoạt động của đường ống vận chuyển các sản phẩm lọc dầu 

Line 2 vào sáng sớm ngày 15/09/2021 (theo giờ Mỹ), khôi phục lại toàn bộ hệ thống đường ống lớn 

nhất Hoa Kỳ sau cơn bão Nicholas. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   
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Giá dầu Brent hiện đã vượt 

qua kháng cự trên biểu đồ 

tháng 11, nhưng còn cách mức 

đỉnh 2 tháng khá xa. Giá cần 

phải vượt 76.50 để có tín hiệu 

mua tốt hơn. 

Vì thế, các lệnh mua nên 

chốt lời ở vùng giá 75.5 – 76.0 

và chờ đợi xu hướng rõ ràng 

hơn ở vùng kháng cự tiếp theo 

là 76.40. Không nên vội vàng ở 

vùng giá cao như hiện tại.  

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Giá dầu tăng mạnh ngày hôm qua khi Báo cáo dầu khí hàng tuần của eia cho thấy tồn kho giảm 

mạnh hơn dự kiến tuần thứ 6 liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI tăng 3.05% lên 72.61 

USD/thùng, giá Brent tăng 2.53% lên 75.46 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên từ tháng 7 giá Brent vượt 

qua mốc 75 USD/thùng. 

Thị trường vượt qua lo ngại về rủi ro nhu tăng trưởng kinh tế Trung Quốc suy yếu với số liệu sản 

xuất và doanh số bán lẻ gây thất vọng và tập trung vào yếu tố nguồn cung. Sản lượng dầu thô trong 

tuần kết thúc 10/09 chỉ tăng không đáng kể 100,000 thùng so với kỳ báo cáo trước đó, vẫn thấp hơn 

1.4 triệu thùng so với sản lượng bình thường. Báo cáo tuần này một lần nữa nhấn mạnh tác động của 

bão Ida tới sản xuất dầu tại Mỹ. Cơn bão Nicholas vừa đi qua cũng làm chậm nỗ lực phục hồi sản xuất. 

Do đó, ảnh hưởng của bão Ida vẫn sẽ thể hiện ở các báo cáo tới.  

Theo cảnh báo của IEA, mức gia tăng sản lượng của các thành viên OPEC+ chỉ đủ để bù trừ thiệt hại 

của Ida, do đó, phải đến tháng 10 tình trạng thiếu hụt nguồn cung mới có thể được cải thiện. Điều này 

sẽ là nhân tố chính hỗ trợ cho giá dầu trong tháng 9. 

Mặt khác, vẫn còn có rủi ro giá sẽ điều chỉnh, đặc biệt dưới tác động của các yếu tố vĩ mô. Rủi ro FED 

cắt giảm các gói hỗ trợ kinh tế, thiếu hụt lao động, đề xuất gia tăng thuế,... đều có thể gia tăng sợ hãi 

trên thị trường và thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển sang nắm giữ tiền mặt. Bên cạnh đó, nếu giá lên 

cao trong một thời gian đủ dài, sức ép dành cho các nước tiêu thụ dầu lớn như Mỹ và Trung Quốc, Ấn 

Độ có thể khiến các nước này gia tăng các biện pháp bình ổn giá như mở kho dự trữ chiến lược hoặc 

sử dụng biện pháp ngoại giao để thúc đẩy OPEC+ gia tăng sản lượng. Với các rủi ro này, giá khó thể 

tiếp tục tăng trong một vài phiên tới. 

 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ 

Kháng cự: 76.40 | 77.00   Hỗ trợ:  73.20 | 71.20 


