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 Chứng khoán Mỹ giảm điểm ngày hôm qua khi cả ba chỉ số thước đo của thị trường đồng loạt quay 

đầu giảm. Dow Jones đóng cửa giảm 0.24%, S&P 500 giảm 0.47% trong khi Nasdaq đóng cửa với mức 

giảm 1.47%, kết thúc chuỗi 6 phiên liên tiếp tăng điểm. Trong thời gian sắp tới, thị trường có thể tiếp 

tục biến động phức tạp, và tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi sự thay đổi chính sách của các quốc gia và mối đe 

dọa đến từ sự lây lan mạnh mẽ của biến thể Delta. 

 Theo S&P Global Platts, Thông lượng dầu thô trong tháng 07/2021 của Trung Quốc đã giảm do giới 

hạn hạn ngạch. Bốn công ty dầu khí nhà nước - Sinopec, PetroChina, CNOOC và Sinochem, có kế hoạch 

xử lý tổng cộng 32.06 triệu tấn dầu thô, tương đương 7.58 triệu thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với 

công suất thiết kế là 9.24 triệu thùng/ngày. 

 Ấn Độ sử dụng dầu thô trong kho dự trữ chiến lược để hạn chế giá tăng, tương tự những gì mà Nhật 

Bản và Hàn Quốc đã làm. Trong tuần trước, Reuters đưa tin rằng Ấn Độ - nhà nhập khẩu lớn thứ 2 thế 

giới, có mục tiêu thương mại hóa 50% lượng dự trữ xăng dầu trong kho dự trữ chiến lược (SPR). 

 Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã nâng dự báo lượng dầu thô Murban có thể xuất 

khẩu trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 cho đến tháng 07/2022, trong khi đó khối lượng xuất 

khẩu trong tháng 8 và tháng 9 năm nay vẫn được giữ nguyên. 

 Theo EIA, xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ trong nửa đầu năm tăng lên mức cao kỷ lục. 

Những nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng trong xuất khẩu là giá tham chiếu quốc tế, giá giao ngay 

ở châu Á và châu Âu tăng do thời tiết lạnh hơn bình thường. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   
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Thị trường vẫn giao dịch với 

khoảng hẹp, và chưa tăng 

được như các dự báo đưa ra 

hôm qua. Tuy nhiên, khoảng 

giao dịch 70.00 – 77.00 sẽ là 

khoảng giao dịch lớn và việc 

mua ở gần 70.00 sẽ không 

mang đến nhiều rủi ro. 

Hôm nay có thể chờ mở vị 

thế mua ở vùng giá 71.50, xác 

định để vị thế dài ngày. Chốt lời 

dự kiến 75.50. Cắt lỗ dự kiến 

69.50. 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Giá dầu tiếp tục giảm nhẹ ngày hôm qua, với giá WTI giảm 0.36% xuống 71.65 USD/thùng, giá Brent 

giảm 0.03% xuống 74.48 USD/thùng khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Mỹ. 

Số ca nhiễm mới tăng trở lại buộc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC khuyến 

nghị những người đã tiêm vắc-xin quay trở lại đeo khẩu trang trong không gian kín, khi tỷ lệ người tiêm 

đầy đủ 2 mũi vắc-xin chưa đủ cao. Trong khi đó, chính quyền Mỹ - nhà tuyển dụng lớn nhất đất nước - 

đang cân nhắc yêu cầu toàn bộ nhân viên phải tiêm chủng vắc-xin. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ 

công bố “các bước tiếp theo” vào thứ 5. Thị trường dầu đang tỏ ra rất nhạy cảm với các thông tin về 

COVID-19, đặc biệt là khi không có nhiều thông tin cơ bản hỗ trợ.  

Tuy nhiên, giá phục hồi trở lại với lực “bắt đáy” tại vùng giá 71 USD/thùng. Bên cạnh đó, Dollar Index 

giảm phiên thứ 2 liên tiếp khi số liệu Đơn đặt hàng hoá lâu bền không tăng như kỳ vọng cũng hỗ trợ 

giá dầu phục hồi. 

Ngày hôm nay, giá nhiều khả năng sẽ tăng lên khi số liệu của Viện Dầu khí Mỹ cho thấy tồn kho dầu 

thô giảm đến 4.7 triệu thùng, trong khi tồn kho xăng cũng giảm 6.23 triệu thùng – mức giảm mạnh 

nhất từ tháng 3 đến giờ. Nếu báo cáo tối nay của EIA xác nhận lại các số liệu của API, giá WTI có thể sẽ 

chạm mức 73 USD/thùng.  

Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến diễn biến cuộc họp chính sách của FED. Có nhiều dự đoán FED 

sẽ không đưa ra thay đổi nào trong lần này, tuy nhiên nếu các phát biểu đi theo hướng hỗ trợ thị 

trường, tâm lý của các nhà đầu tư sẽ được cải thiện và tạo cơ sở đề giá dầu bứt lên vùng mới. Trường 

hợp FED bày tỏ quan điểm thắt chặt tiền tệ, thị trường có thể sẽ giảm trong ngắn hạn. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ WTI 

Kháng cự: 72.20 | 75.00   Hỗ trợ:  70.00 | 68.80 


