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 Phố Wall diễn biến trái chiều khi chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm. Biên bản cuộc họp tháng 9 Ủy 

ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy FED có thể cắt giảm quy mô thu mua trái phiếu trong 

tháng 11 hoặc tháng 12 của năm nay.  

 Theo dữ liệu Tổng cục Hải quan, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 09/2021 giảm 

15.3% so với cùng kỳ năm ngoái khi các công ty trong nước sử dụng hàng tồn kho trong bối cảnh giá 

dầu thế giới tăng và hạn ngạch nhập khẩu bị hạn chế. 

 Trong báo cáo hàng tháng mới nhất công bố hôm nay, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) 

đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2021 nhưng giữ nguyên dự báo cho 

năm 2022, đồng thời cho biết rằng đà tăng của giá khí tự nhiên có thể thúc đẩy nhu cầu khi người 

tiêu dùng chuyển sang sử dụng dầu để tiết kiệm chi phí. 

 Trong ngày hôm nay, Zhao Chenxin, một quan chức từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia 

(NDRC) cho biết nước này sẽ đảm bảo nguồn cung năng lượng trong mùa đông năm nay nhưng vẫn 

sẽ đáp ứng các mục tiêu về khí hậu. 

 Theo dữ liệu văn phòng thống kê thương mại BAFA công bố hôm nay, nhập khẩu khí tự nhiên của 

Đức trong 8 tháng đầu năm 2021 giảm 0.8% so với 8 tháng đầu năm 2020 nhưng kim ngạch nhập 

khẩu lại tăng 55.5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 Theo dữ liệu Cơ quan Kế hoạch và Phân tích Dầu mỏ (PPAC) công bố hôm nay, nhu cầu nhiên liệu 

của Ấn Độ trong tháng 09/2021 đã tăng 5.2% so với cùng kỳ năm ngoái. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   

 KHUYẾN NGHỊ 

2 báo cáo hôm qua 

không tạo ra xu thế đủ 

mạnh để giá vượt qua khỏi 

khoảng giao dịch, do đó 

trong các phiên tới nhiều 

khả năng giá sẽ tiếp tục dao 

động với biên độ 82 – 84. 

Lệnh bán ngắn hôm qua 

đã mang lại hiệu quả. Có 

thể tiếp tục bán ở vùng giá 

83.5 với kỳ vọng giá điều 

chỉnh về vùng 82 USD.  
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Giá vẫn đang nằm trên kênh 

tăng, tuy nhiên đà tăng đã có 

dấu hiệu chững lại và đang tạo 

ra xu hướng đi ngang trong 

ngắn hạn.  

MACD ở cao trên mức 0, và 

khoảng cách với đường Signal 

tiếp tục thu hẹp dần.  

RSI và Stochastic đang đi 

ngang ở vùng quá mua và có 

thể khiến cho đà tăng suy yếu.  

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT QOB22  

Giá dầu giảm nhẹ ngày hôm qua do sức ép chốt lời của giới đầu tư, bất chấp cả 2 tổ chức là OPEC 

và EIA đều tăng dự báo tiêu thụ dầu trong quý IV năm nay. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI giảm 0.25% 

xuống 80.44 USD/thùng, giá Brent giảm 0.29% xuống 83.18 USD/thùng. 

Mặc dù OPEC hạ dự báo tiêu thụ dầu năm 2021, nhưng con số này chủ yếu do nhóm hạ ước tính 

tiêu thụ trong 3 quý đầu năm, trong khi nhu cầu trong quý IV tăng 120,000 thùng/ngày. EIA nâng kỳ 

vọng tiêu thụ 3 tháng cuối năm lên hơn 200,000 thùng/ngày, trong khi sản lượng dầu của Mỹ cuối năm 

bị điều chỉnh giảm so với báo cáo tháng trước, chủ yếu do tác động của bão Ida. Như vậy, cán cân cung 

cầu sẽ tiếp tục bị thắt chặt, và trở thành yếu tố hỗ trợ giá dầu trong trung và dài hạn. 

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá dầu vẫn chịu sức ép chốt lời, do tâm lý lo sợ lạm phát năng lượng lan 

rộng có thể gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế thế giới, khi cả IMF lẫn các tổ chức khác như ngân hàng 

Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ và nhóm nước phát triển do giá nhiên liệu cao. Số liệu 

CPI tháng 9 tối qua thể hiện lạm phát tại Mỹ cao nhất trong vòng 1 thập kỷ cũng gây sức ép lên tâm lý 

thị trường chung. EIA dự đoán, chi phí nhiên liệu của các hộ gia đình Mỹ có thể tăng đến 43% so với 

năm ngoái. Theo ước tính của Bộ Lao động Mỹ, trung bình hoá đơn năng lượng chiếm đến gần 7-8% 

thu nhập của người dân, do đó đà tăng của giá dầu, khí tự nhiên, than hiện tại sẽ gây sức ép không 

nhỏ đến sức mua hàng hoá cuối năm. 

Như vậy, có thể thấy giá dầu vẫn đang duy trì xu hướng tăng, tuy nhiên thị trường sẽ đối mặt với 

sức ép ngày càng lớn trong ngắn hạn. Điều này có thể gia tăng lực bán trong ngày hôm nay, nhất là khi 

Viện Dầu khí Mỹ vừa cho biết tồn kho dầu tăng trong tuần vừa rồi.   

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 84.60 | 85.00   Hỗ trợ:  82.20 | 81.30 


