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 BẢNG GIÁ ĐÓNG CỬA  

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 

 

 

 Phố Wall diễn biến trái chiều với S&P500 và Dow Jones giảm phiên thứ 4 liên tiếp, Nasdaq tăng nhẹ 

trở lại nhờ vào lực bắt đáy mạnh đối với các cổ phiếu công nghệ lớn như Apple. Thị trường tăng tốt 

vào đầu phiên, nhưng không thể giữ được sắc xanh khi đóng cửa bởi các nhà đầu tư vẫn tỏ ra rất thận 

trong trước thềm buổi họp tháng 9 của FED diễn ra vào thứ 5 tuần này. Những lo ngại về việc FED cắt 

giảm quy mô mua trái phiếu trị giá 120 tỷ USD mỗi tháng khiến cho các nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ 

tiền mặt để tránh khỏi các biến động của thị trường.  Khủng hoảng nợ của tập đoàn bất động sản 

Trung Quốc Evergrande cũng là một yếu tố khiến cho tâm lý thị trường thêm phần tiêu cực. 

 Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail al-Mazrouei nói rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ 

(OPEC+) nên duy trì thỏa thuận tiếp tục tăng sản lượng dầu thô hàng tháng và thị trường đang ở một 

trạng thái tốt. 

 Theo dữ liệu Tổng cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố hôm qua, Trung Quốc đã duy trì sản lượng 

ổn định đối với 6 sản phẩm dầu mỏ trên 71% trong tháng 08/2021 mặc dù thông lượng dầu thô trong 

tháng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 15 năm. 

 Theo báo cáo của TASS, Nga đã điều chỉnh tăng dự báo xuất khẩu dầu thô trong năm 2022 thêm 

6.7% so với dự báo trước đó, lên mức 273.8 triệu tấn. Trong khi đó, dự báo xuất khẩu khí tự nhiên 

trong năm 2022 được điều chỉnh giảm 3.3% xuống 230.5 tỷ mét khối. 

 Theo Rystad Energy, nỗ lực toàn cầu hướng tới điện khí hóa các phương tiện giao thông đường bộ 

để giảm khí thải carbon có thể cắt giảm 1 nửa nhu cầu đối với công suất lọc dầu vào năm 2050. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   
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Thị trường đang có hỗ trợ 

khá cứng ở vùng 72.50. Xu 

hướng giảm đã bị chặn lại. 

Hiện nay nên giao dịch theo 

2 phương án. Nếu giá giảm lại 

vùng 73.20 sẽ mở vị thế bán. 

Chốt lời 1 – 1.5 USD.  

Tuy nhiên, xác suất của vị 

thế mua sẽ tốt hơn. Mua nếu 

giá vượt 73.80. Chốt lời 1 – 1.5 

USD. 

KHUYẾN NGHỊ  

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Giá dầu thô tăng nhẹ sau 1 phiên giao dịch đầy biến động. WTI tăng nhẹ 0.5% lên 70.49 USD/thùng, 

Brent tăng 0.68% lên 73.57 USD/thùng khi thị trường tập trung vào nguồn cung thắt chặt tại Mỹ. 

Dầu thô tăng mạnh ngay khi mở cửa nhưng lại gặp áp lực trong phiên Mỹ theo ảnh hưởng của thị 

trường chứng khoán. Lo ngại về khả năng Evergrande vỡ nợ kết hợp với khả năng Cục Dự trữ Liên bang 

FED cắt giảm gói mua tài sản trị giá 120 tỷ USD/tháng tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường.  

Tuy nhiên, khả năng nguồn cung không theo kịp nhu cầu giúp cho giá lấy lại mức tăng. Các nhà sản 

xuất tại Vịnh Mexico, Mỹ vẫn chưa phục hồi được hoạt động sản xuất như bình thường, trong khi tại 

OPEC, nhiều thành viên không thể đảm bảo sản lượng theo hạn ngạch đề ra.  

Hơn 3 tuần sau khi bão Ida đi qua, khoảng 18% sản lượng dầu tại Vịnh và 27% sản lượng khí tự 

nhiên vẫn chưa được khôi phục. Tồn kho khí tự nhiên xuống thấp ngay trước thời điểm mùa đông bắt 

đầu khiến cho các nhà sản xuất dần cân nhắc sử dụng dầu làm nhiên liệu thay thế để sản xuất điện. 

Goldman Sachs dự báo nhu cầu cho dầu thô có thể tăng đến 900,000 thùng/ngày nếu mùa đông năm 

nay lạnh hơn bình thường, khiến nhu cầu sưởi tăng. Trong khi đó, theo công ty tư vấn năng lượng 

Energy Aspects Ltd., việc Mỹ dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với châu Âu và Anh có thể làm tăng nhu cầu 

nhiên liệu máy bay lên tới 200.000 thùng/ngày. 

Theo báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ API sáng nay, tồn kho dầu thô giảm 6.1 triệu thùng trong tuần 

kết thúc 17/09. Nếu báo cáo tối nay của EIA xác nhận lại số liệu này, đây sẽ tuần thứ 7 liên tiếp tồn kho 

giảm và là thông tin hỗ trợ cho giá dầu. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến kết quả cuộc họp 

của FED vào 1h sáng mai. Các nhận định của FED về triển vọng kinh tế cũng như lộ trình cắt giảm gói 

mua tài sản sẽ có ảnh hưởng lớn lên USD và tác động trở lại vào thị trường dầu. Nếu FED vẫn duy trì 

chương trình mua trái phiếu để hỗ trợ thị trường lao động, USD có thể sẽ hạ nhiệt và hỗ trợ giá dầu. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ 

Kháng cự: 75.20 | 76.20   Hỗ trợ:  72.80 | 70.60 


