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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  
 

 S&P 500 và Nasdaq tăng trong phiên đầu tuần trong khi Dow giảm điểm. Cổ phiếu của Apple, 

Facebook và Microsoft là một trong những yếu tố thúc đẩy chỉ số S&P 500. Kết quả kinh doanh thuận 

lợi giúp cho cổ phiếu ngành công nghệ bật tăng mạnh mẽ, bất chấp các áp lực dành cho cổ phiếu 

tăng trưởng gần đây. Theo FactSet, trong số 41 công ty thuộc S&P500 đã báo cáo, 80% có kết quả đạt 

kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ các tác động về chuỗi cung 

ứng và lạm phát đến doanh nghiệp Mỹ.  

 Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê, thông lượng dầu thô của Trung Quốc trong tháng 09/2021 

giảm 0.7% so với tháng 08/2021 xuống 13.7 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong vòng 17 tháng.  

 Cuộc khủng hoảng điện của Trung Quốc có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn khi giá than đạt mức cao kỷ 

lục vào thứ Hai sau khi dữ liệu cho thấy nguồn cung nhiên liệu trong tháng 9 giảm, làm tăng thêm lo 

ngại rằng sản lượng trong nước sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng. 

 Theo dữ liệu sơ bộ, tiêu thụ gasoil của Ấn Độ trong nửa đầu tháng 10/2021 đã giảm so với cùng 

kỳ năm ngoái. Doanh số bán gasoil, vốn chiếm khoảng 40% tổng tiêu thụ nhiên liệu tinh chế của Ấn 

Độ, là một dữ liệu quan trọng đối với hoạt động công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ 3 ở châu Á. 

 Theo dữ liệu JODI công bố hôm nay, tổng xuất khẩu dầu của Saudi Arabia, bao gồm dầu thô và 

các sản phẩm lọc dầu, tăng lên 7.90 triệu thùng/ngày trong tháng 08/2021 từ mức 6.65 triệu 

thùng/ngày trong tháng 07/2021. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ  

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá đang có sự điều chỉnh 

trong phiên sáng, tuy nhiên 

vẫn đang nằm trong xu 

hướng tăng.  

Với diễn biến giá hiện tại, 

có thể canh mua tại vùng giá 

82 USD/thùng và nắm giữ vị 

thế vài ngày, kỳ vọng giá tăng 

thêm 1 - 1.5 USD. 

Ở vùng 82 USD/thùng, 

không nên mở vị thế bán, đi 

ngược lại xu hướng lớn. 
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Giá vẫn nằm trong xu 

hướng tăng, tuy nhiên sẽ cần 

thêm thời gian để vượt kháng 

cự tại vùng 84.10. 

StochF và RSI tiếp tục điều 

chỉnh từ vùng quá mua, trong 

khi 2 đường MACD-Signal ngày 

càng thu hẹp khoảng cách, gợi 

ý giá có thể tiếp tục điều chỉnh 

trong phiên hôm nay.    

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT QOB22  

Thị trường dầu diễn biến trái chiều ngày hôm qua, với WTI tăng nhẹ 0.19% lên 82.44 USD/thùng, 

trong khi Brent giảm 0.62% xuống 84.33 USD/thùng. 

Giá Brent vẫn đang cao tương đối so với WTI, do đó Brent chịu nhiều áp lực hơn WTI khi thị trường 

đối mặt với các tin tiêu cực. Bên cạnh đó, việc thất bại trong việc phá kháng cự tại vùng 86 USD cũng 

khiến cho Brent chịu áp lực chốt lời lớn trong phiên hôm qua, dẫn đến diến biến giá ngày hôm qua. 

Sau Trung Quốc, đến lượt sản lượng công nghiệp ở Mỹ xuống thấp hơn mức kỳ vọng, khi thiếu hụt 

nguyên liệu đầu vào buộc các nhà máy giảm công suất. Đây là lần đầu tiên trong năm nay hoạt động 

sản xuất giảm 2 tháng liên tiếp, khiến cho thị trường rơi vào trạng thái lo sợ mức giá cao sẽ gây thiệt 

hại cho tiêu thụ, ít nhất là nhu cầu cho ngành công nghiệp sẽ giảm. 

Điều này có thể khiến các nước gia tăng sức ép cho OPEC+ gia tăng sản lượng khi nhóm gặp mặt 

ngày 04/11. Nhà Trắng ngày càng công khai hơn trong việc kêu gọi OPEC hành động để giải quyết vấn 

đề của thị trường. Nhật Bản đang dựa vào các nhà sản xuất trong nước để giảm thiệt hại, trong khi 

Trung Quốc cũng cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu. Tuy nhiên, khả năng OPEC+ phản hồi lại cũng khó 

xảy ra, khi nhóm tiếp tục thất bại trong việc tăng sản lượng theo hạn ngạch đề ra, khi các thành viên 

như Angola, Nigeria gặp khó khăn trong việc sản xuất. Điều này sẽ là yếu tố hỗ trợ giá trong tuần, bất 

chấp thị trường đang trải qua giai đoạn điều chỉnh. Dầu cũng sẽ nhận được hỗ trợ từ thị trường khí tự 

nhiên: Thông tin mới cho biết phía Nga không có kế hoạch gia tăng sản lượng khí cung cấp cho thị 

trường châu Âu thông qua đường ống dẫn tại Ukraina trong tháng tới, nhiều khả năng sẽ khiến cho 

vấn đề thiếu hụt nguồn cung tại đây thêm nghiêm trọng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang sử dụng 

dầu thô. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

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


