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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 

 

 

Thứ Ba – 12/10/2021 

21:00 | Cơ hội việc làm của JOLTs  

Thứ Tư – 13/10/2021 

18:00 | Báo cáo thị trường dầu thô tháng 10 

của OPEC 

19:30 | Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 

23:00 | Triển vọng Năng lượng ngắn hạn EIA 

Thứ Năm – 14/10/2021 

01:00 | Biên bản họp của FOMC 

03:30 | Báo cáo Năng lượng của API 

15:30 | Báo cáo Thị trường dầu của IEA 

21:30 | Báo cáo Khí tự nhiên của EIA 

22:00 | Báo cáo dầu khí hàng tuần EIA  

Thứ Sáu – 15/10/2021 

19:30 | Doanh số bán lẻ tháng 9 

Thứ Bảy – 16/10/2021 

00:00 | Dữ liệu của Baker Hughes 

LỊCH BÁO CÁO TUẦN NÀY  VỊ THẾ QUỸ ĐẦU CƠ | CFTC 
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Sau chuỗi tăng mạnh tuần 

trước, các chỉ số kỹ thuật đang 

dần bước vào vùng quá mua 

trong khi tại biểu đồ giá xuất hiện 

mô hình nến shooting star, gợi ý 

giá có thể đảo chiều trong ngày 

hôm nay, trước khi các báo cáo 

mới được phát hành.  

Với diễn biến giá hiện tại, có 

thể mở bán tại vùng 83 và kỳ vọng 

giá sẽ giảm khoảng 1 USD/thùng. 

KHUYẾN NGHỊ  PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Giá 2 mặt hàng dầu thô tiếp tục tăng trong tuần vừa rồi, khi nguy cơ thiếu hụt nguồn cung gia tăng 

trên thị trường, đặc biệt sau kết quả cuộc họp của OPEC+. Giá WTI tăng mạnh 4.57% lên 79.35 

USD/thùng, trong khi giá Brent tăng 3.92% lên 82.39 USD/thùng. 

Quyết định giữ nguyên hạn ngạch gia tăng sản lượng ở mức 400,000 thùng/ngày của OPEC+ đúng 

lúc khủng hoảng năng lượng lan rộng trên khắp các thị trường trọng điểm như châu Âu và Trung Quốc 

đã đẩy giá Brent lên mức 80 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2018. Mặc dù chính phủ Mỹ cho biết 

họ sẽ tìm cách để bình ổn lại thị trường xăng dầu, tuy nhiên, đến giờ, vẫn chưa có biện pháp cụ thể 

nào được thông báo chính thức. Các biện pháp như thúc đẩy bên sản xuât gia tăng sản lượng cũng 

khó có thể đem lại hiệu quả cao, khi các công ty năng lượng Mỹ đang thực hiện chiến lược bảo vệ vốn. 

Giá cũng được thúc đẩy bởi đà tăng tại thị trường khí tự nhiên. Hiện tại, khí tự nhiên là một trong 

những nhiên liệu hoá thạch chính được sử dụng rộng rãi nhất để sản xuất điện, với lợi thế lớn là ít gây 

ô nhiễm so với dầu và than. Điều này khiến cho khí tự nhiên trở thành nguồn nhiên liệu “chuyển đổi” 

khi các quốc gia hướng tới mục tiêu năng lượng sạch. Tuy nhiên, việc Nga không tăng sản lượng nhiều 

lên bất chấp nhu cầu ngày càng lớn khiến cho giá khí tự nhiên tăng kỷ lục, thúc đẩy các nước quay trở 

lại việc sử dụng dầu để giảm chi phí đầu vào, với JP Morgan Chase cho biết nhu cầu về dầu thô có thể 

tăng đến hơn 2 triệu thùng/ngày trong cuối năm nay. Nếu dự đoán này thành hiện thực, thế giới sẽ 

quay lại mức tiêu thụ 100 triệu thùng dầu/ngày – ngưỡng trước đại dịch COVID-19, sớm hơn nửa năm 

so với kỳ vọng mà các tổ chức lớn như EIA, IEA, OPEC đưa ra trong báo cáo tháng 9. 

Tuần này sẽ tiếp tục là thời điểm bận rộn với giới đầu tư, khi cả 3 tổ chức năng lượng lớn đều phát 

hành báo cáo mới. Với diễn biến của thị trường năng lượng hiện tại, có khả năng các tổ chức này sẽ 

điều chỉnh dự báo cho thị trường dầu thô. Điều này có thể hỗ trợ cho giá WTI tiến vào vùng 80 

USD/thùng giống Brent. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ WTI 

 
 

Kháng cự: 83.40 | 84.10   Hỗ trợ:  81.80 | 80.80 


