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Thứ Hai – 27/09/2021 

19:30 | Đơn đặt hàng hóa lâu bền tháng 8 

Thứ Ba – 28/09/2021 

21:00 | Niềm tin tiêu dùng của CB tháng 9 

Thứ Tư – 29/09/2021 

03:30 | Báo cáo Năng lượng của API 

21:30 | Báo cáo dầu khí hàng tuần EIA  

21:45 | Chủ tịch FED phát biểu 

Thứ Năm – 30/09/2021 

19:30 | GDP Mỹ quý II 

19:30 | Đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu 

21:30 | Báo cáo Khí tự nhiên của EIA 

Thứ Sáu – 01/10/2021 

19:30 | Chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE tháng 8 

21:00 | Kỳ vọng tiêu dùng Michigan tháng 9 

Thứ Bảy – 02/10/2021 

0:00 | Dữ liệu của Baker Hughes 

LỊCH BÁO CÁO TUẦN NÀY  VỊ THẾ QUỸ ĐẦU CƠ | CFTC 
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Xu hướng tăng vẫn khá rõ 

ràng khi các chỉ báo kỹ thuật 

đều đang thiên về “bullish”. 

Nhiều khả năng giá Brent sẽ 

tiếp tục hướng tới mốc 80 

USD/thùng trong tuần này.  

Với các vị thế đã mở tại 76.3 

- 76.5 như đã khuyến nghị 

trước đó, có thể chốt lời một 

phần ở mức 2 USD/thùng. 

Phần còn lại có thể nâng kỳ 

vọng lên mốc 79.5. 

KHUYẾN NGHỊ  PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

Tuần vừa rồi, giá dầu thô đồng loạt tăng nhờ nguồn cung suy yếu và nhu cầu tiếp tục tăng. Cụ thể, 

giá WTI tăng 3.01% lên 73.98 USD/thùng, tăng 5 tuần liên tiếp trong khi  giá Brent tăng 3.58% lên 77.23 

USD/thùng, tăng 3 tuần liên tiếp. 

Giá được hỗ trợ nhờ nguồn cung suy yếu tại Mỹ do tác động lâu dài từ bão Ida và Nicholas kể từ 

cuối tháng 8. Thị trường đang định giá dầu theo triển vọng nguồn cung tiếp tục suy yếu và gián đoạn, 

khiến cho tồn kho rơi xuống mức thấp. Các chuyên gia cảnh báo tồn kho của Mỹ và thế giới có thể giảm 

mạnh trong thời gian tới. Ít nhất 300,000 thùng dầu/ngày sẽ chịu thiệt hại trong các tháng cuối năm 

khi giàn khoan West Delta-143 của tập đoàn dầu khí Shell Plc chưa khôi phục hoạt động. Nguồn cung 

từ phía OPEC+ cũng khó có thể bù đắp, khi các thành viên, tiêu biểu là Angola và Nigeria gặp khó khăn 

trong việc duy trì sản xuất theo hạn ngạch. Trong khi đó, hầu như các cơ hội cho Iran quay trở lại thị 

trường quốc tế trong cuối năm đã biến mất, khi thoả thuận hạt nhân với Mỹ không đạt được tiến triển 

nào trong nhiều tháng. 

Ở chiều ngược lại, gần như chắc chắn nhu cầu dầu thô sẽ tăng mạnh trong 3 tháng cuối năm theo 

đà của khí tự nhiên. Hiện tại, chi phí sử dụng dầu để sản xuất điện vẫn đang rẻ hơn tương đối so với 

khí tự nhiên tại cả 3 thị trường chính là Mỹ, châu Á, châu Âu, thúc đẩy các nhà sản xuất và cả người tiêu 

dùng chuyển sang sử dụng dầu để tiết kiệm chi phí. Kết hợp với việc Mỹ và châu Âu thúc đẩy du lịch 

quốc tế nhờ tác dụng của chiến dịch tiêm chủng COVID-19, nhu cầu dầu có thể tăng đến gần 900,000 

thùng/ngày.  

Hai yếu tố căn bản trên đã thúc đẩy đà tăng của dầu thô trong tháng này trong khi triển vọng kinh 

tế vĩ mô suy yếu đang khiến cho thị trường chứng khoán sụt giảm, mặc dù 2 thị trường này thường có 

mối liên hệ chung, với diễn biến tại Phố Wall nhiều khi tác động đến thị trường dầu trong phiên tối. Có 

thể thấy tâm lý “bullish” trên thị trường dầu đang khá mạnh, và trừ khi có các sự kiện thảm hoạ nào 

xảy ra, như chính phủ Mỹ không nâng trần nợ công trong tháng tới, đà tăng của giá dầu vẫn sẽ tiếp tục 

trong thời gian tới. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN   

DẦU THÔ WTI 

 
 

Kháng cự: 79.50 | 80.00   Hỗ trợ:  76.20 | 75.00 


