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 Phố Wall đồng loạt tăng điểm ngày hôm qua với S&P500 và Dow Jones đạt đỉnh mới khi khi số liệu 

cho thấy GDP quý II của Mỹ vượt qua mức trước đại dịch COVID-19, mặc dù mức tăng không cao như 

kỳ vọng. Kết quả kinh doanh thuận lợi trong mùa báo cáo lần này cũng nâng tâm trạng chung trên sàn 

giao dịch. Lợi tức trái phiếu chính phủ giảm khi các nhà đầu tư vật lộn với những tín hiệu mâu thuẫn 

về phát biểu của Fed và tin tức tích cực về kinh tế và doanh nghiệp.   

 Ấn Độ đã quyết định tư do hóa hơn nữa chính sách đối với tồn kho dầu thô chiến lược của mình 

bằng cách cho phép trao đổi và cho thuê một phần dự trữ. Điều này sẽ giúp họ đạt được hai mục tiêu 

là quản lý rủi ro giá cả tạo ra doanh thu. 

 Việc các công ty dầu mỏ quốc tế (IOC) đang cố gắng dừng hoạt động của họ tại Iraq sẽ khiến nhà 

sản xuất lớn thứ 2 của OPEC gặp thêm khó khăn trong việc duy trì sản lượng tại 1 số mỏ, chưa nói đến 

việc tăng công suất sản xuất dầu lên 7 triệu thùng/ngày trong vài năm tới. 

 Sở Giao dịch Hàng hóa Tokyo (TOCOM) có kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai khí tự nhiên hóa lỏng 

(LNG) được thanh toán bằng tiền mặt dựa trên đồng Yên và sử dụng giá Platts JKM để thanh toán. 

 Theo báo cáo của PJK và Insights Global, trong tuần kết thúc ngày 29/07,tại cụm kho Amsterdam-

Rotterdam-Antwerp (ARA) của Liên minh châu Âu, tồn kho xăng giảm 76 nghìn tấn, tồn kho dầu nhiên 

liệu giảm 133 nghìn tấn, trong khi tồn kho xăng máy bay tiếp tục tăng 30 nghìn tấn. 

 Theo báo cáo tồn kho của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tổng tồn kho khí gas tự nhiên tại 

các kho chứa ngầm của Mỹ tăng 36 tỷ feet khối lên 2,714 tỷ feet khối trong tuần kết thúc ngày 23/07. 
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Biểu đồ kỹ thuật Daily đang 

cho thấy xu hướng tăng hoàn 

toàn áp đảo trong ngắn hạn. 

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch 

giảm dần cảnh báo giá sẽ chưa 

thể vượt qua kháng cự tâm lý ở 

mức 75 USD/thùng. 

Phiên cuối tuần giá có thể sẽ 

tiếp tục tăng nhẹ, nên khuyến 

nghị giao dịch thiên về mở vị 

thế mua với các mức chốt lời và 

cắt lỗ đặt ngắn hơn so với bình 

thường. 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Giá dầu lên mức cao nhất trong 2 tuần ngày hôm qua với giá WTI tăng 1.7% lên 73.62 USD/thùng, 

giá Brent tăng 1.67% lên 75.1 USD/thùng với tâm lý lạc quan lan rộng trên các thị trường. 

Mặc dù GDP quý 2 tăng 6.5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng tăng 8.4% 

của thị trường, tuy nhiên với GDP đạt 19.36 nghìn tỷ USD, nền kinh tế Mỹ đã vượt qua mức trước đại 

dịch COVID-19. Chi tiêu cá nhân tăng 6.1%, mức cao nhất kể từ 1983 cũng nhấn mạnh nhu cầu về dầu 

và các hàng hoá thiết yếu khác. Trong khi đó, đồng USD suy yếu xuống mức thấp nhất trong 1 tháng 

cũng hỗ trợ đà tăng của dầu. 

Bất chấp các lo ngại về chủng Delta tại Mỹ, số liệu thực tế cho thấy mức tiêu thụ xăng dầu tiếp tục 

tăng, các quy định mới chủ yếu chỉ dừng lại ở việc đeo khẩu trang chứ không phải lệnh giãn cách đã 

hỗ trợ tâm lý cho thị trường. Việc Nhà Trắng buộc các nhân viên chính phủ tiêm vắc-xin hoặc trải qua 

các bước đảm bảo an toàn nghiêm ngặt có thể thúc đẩy tiến trình tiêm chủng tăng lên khi khối tư nhân 

đưa ra quy định tương tự.  

Đà tăng của dầu bị hạn chế bởi nhiều yếu tố bất ổn trên thị trường hiện tại. Theo BloombergNEF, 

giao thông tại thủ đô Indonesia, Thái Lan, Singapore đã suy giảm sau một loạt các lệnh phong toả giãn 

cách. Trong khi đó, việc Trung Quốc thắt chặt kiểm soát các nhà máy lọc dầu tư nhân và cắt giảm hạn 

ngạch có thể đẩy nhập khẩu dầu của nước này xuống mức thấp nhất trong 20 năm. Ngoài ra trong 

thời gian tới, có khả năng Iran và Mỹ sẽ đạt được thoả thuận hạt nhân, mở đường cho nước này xuất 

khẩu trở lại với mức 1 triệu thùng/ngày. 

Hôm nay sẽ không có nhiều tin tức mới để hỗ trợ thị trường, do đó thị trường dầu có thể sẽ có phiên 

điều chỉnh nhẹ khi các nhà đầu tư chốt lời trong phiên cuối tuần. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ WTI 

Kháng cự: 75.00 | 77.00   Hỗ trợ:  72.20 | 70.00 


