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 Chứng khoán Mỹ giảm điểm ngay phiên đầu tuần khi các nhà đầu tư lo lắng về kết quả kinh doanh 

quý III. Theo dữ liệu của Reuters, thu nhập của các công ty thuộc S&P500 được dự đoán sẽ tăng 

29.6%. Tuy nhiên, các vấn đề về chuỗi cung ứng và chi phí cao cho năng lượng và hàng hoá khác có 

thể khiến cho lợi nhuận không đạt như kỳ vọng. Giá cổ phiếu các công ty năng lượng giảm bất chấp 

giá dầu WTI tăng lên mức kỷ lục ngày hôm qua, do có khả năng gia tăng chi phí cho doanh nghiệp 

và người tiêu dùng. 

 Một quan chức chức chính phủ Mỹ cho biết, Nhà Trắng kêu gọi các nước sản xuất dầu "làm nhiều 

hơn nữa" để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế toàn cầu, khi giá dầu thô đạt mức cao nhất trong nhiều năm. 

 Saudi Aramco đã đồng ý cung cấp thêm dầu thô cho ít nhất 3 khách hàng châu Á trong tháng 

11/2021 trong khi vẫn cung cấp đủ khối lượng theo hợp đồng cho 4 khách hàng khác. Kuwait cũng 

được cho là sẽ cung cấp đủ lượng dầu thô nhẹ và nặng được mua thêm trong tháng sau. 

 Giá dầu thô Mars giao hàng trong tháng 11/2021 đạt trung bình 1.50 USD/thùng thấp hơn giá WTI 

trong tháng này, giảm 0.8 USD/thùng so với tháng trước. Các nhà máy lọc dầu đang chuyển sang sử 

dụng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược (SPR), các loại dầu thô khác sản xuất trong nước cũng như 

dầu thô nhập khẩu. 

 Giá dầu thô ở mức 80 USD/thùng lại một lần nữa thúc đẩy sự phục hồi hoạt động khai thác dầu 

đá phiến ở mỏ dầu lớn nhất của Mỹ, nơi sản lượng được kỳ vọng sẽ trở lại mức trước đại dịch trong 

vòng vài tuần. 

TIN TỨC MỚI 24 GIỜ   

 KHUYẾN NGHỊ 

Giá đang có sự điều 

chỉnh trong phiên sáng nay. 

Tuy nhiên việc mở bán và 

giữ vị thế lâu sẽ khá rủi ro.  

Trước các báo cáo quan 

trọng liên tiếp trong tuần 

này, nên thận trọng và 

quan sát các diễn biến. 

Hôm nay nên đứng ngoài 

quan sát thị trường, hoặc 

mở bán ngắn với kỳ vọng 

giá sẽ giảm 0.5 – 1.0 USD. 
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Thị trường đang ở trong xu 

hướng tăng trên biểu đồ kĩ 

thuật và chưa có tín hiệu đảo 

chiều.  

Các chỉ báo dao động như 

RSI và StochF đã quá mua sâu 

nhưng thời gian ở vùng quá 

mua khá lâu nên không phải 

tín hiệu sẽ đảo chiều. 

Các mức kháng cự hiện giờ 

đều không quá mạnh. 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT QOB22  

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá WTI tăng 1.47% lên 80.52 USD/thùng, giá Brent tăng 1.53% 

lên 83.65 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên giá dầu thô WTI vượt qua mốc 80 USD/thùng kể từ năm 2014 

tới nay.  

Đà tăng của giá dầu đã kéo dài 3 phiên liên tiếp, thúc đẩy giá WTI bước vào vùng trên 80 USD/thùng 

cùng với giá Brent. Thị trường kỳ vọng tốc độ phát triển của nền kinh tế kết hợp với tiêu thụ năng lượng 

trong mùa đông sẽ kéo theo tiêu thụ dầu tăng cao, trong khi nguồn cung không theo kịp và dẫn đến 

tình trạng thiếu hụt, đẩy giá lên cao.  

Mặc dù giá dầu thô đã đạt đỉnh 7 năm và tăng gần 60% so với đầu năm, nhưng vùng giá hiện tại sẽ 

chưa khiến cho nhu cầu sụt giảm, đặc biệt khi mức tăng của giá dầu vẫn đang thấp hơn đáng kể so với 

các mặt hàng cùng nhóm: Giá than tại Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi, trong khi giá khí tự nhiên tăng 

gần 6 lần tại thị trường châu Âu và châu Á. Do đó, một số nhà phân tích kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tiến đến 

vùng 90 USD/thùng. 

Với diễn biến của thị trường  hiện tại, kịch bản khiến cho giá dầu giảm xuống dưới vùng 80 chỉ có 

thể xảy ra khi sản lượng tăng tương đối hoặc nhu cầu sụt giảm mạnh. Trường hợp sản lượng tăng có 

thể diễn ra nếu OPEC+ đáp ứng lời kêu gọi của Mỹ, tuy nhiên khả năng này cũng không cao khi OPEC+ 

chỉ tăng một lượng không đáng kể trong các cuộc họp gần đây bất chấp các sức ép từ phía đối tác. Về 

nhu cầu, trừ khi đại dịch COVID-19 trở nên đặc biệt nghiêm trọng, nhu cầu sẽ không chịu nhiều ảnh 

hưởng: Ngay cả trong tháng 7 và tháng 8 khi số ca COVID-19 tăng nhanh tại Mỹ, Trung Quốc, tiêu thụ 

xăng dầu vẫn tiếp tục đi lên. Hiện tại, với tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin ở mức cao, xác suất xảy ra sự kiến 

này ngày càng thấp. Nhiều khả năng, giá dầu vẫn sẽ duy trì mức cao trong cuối năm nay. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ BRENT 

Kháng cự: 84.60 | 85.00   Hỗ trợ:  82.20 | 81.30 


