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Tổng quan
2022 là một năm đầy sự kiện nổi bật: lạm phát gia tăng, căng thẳng địa chính trị leo 
thang, giá năng lượng lên cao và suy thoái kinh tế diễn ra tại Mỹ cũng như trên thế 
giới. Thị trường đã chao đảo trong ba quý đầu năm, tuy nhiên tâm lý hoảng loạn hay 
tuyệt vọng vẫn chưa xuất hiện. Hành động giá của các tài sản chu kỳ (bao gồm chỉ 
số chứng khoán, vàng, tiền điện tử) đôi khi không rõ ràng nhưng chủ yếu là tiêu cực.



Đồng Đô la Mỹ được hưởng lợi lớn nhất từ tình trạng hỗn loạn này khi tăng giá so với 
đồng euro, yên và các đồng tiền khác. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm của 
Mỹ đã đạt mức cao nhất vượt lên trên 3,7%.



Fed đang theo đuổi chính sách diều hâu: chủ tịch Jerome Powell đã gửi đi thông 
điệp nước Mỹ sẵn sàng sống chung với suy thoái và tuyên bố rằng việc giữ giá cả ổn 
định còn quan trọng hơn tăng trưởng kinh tế. Từ "suy thoái" đã được thay thế bằng 
các cụm từ như "suy giảm kinh tế cần thiết" hoặc từ ngữ tương tự.
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Trong tháng 9 năm 2022, thị trường nợ châu  u 

chứng kiến những sự kiện đáng lo ngại: lãi suất 

trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh đã tăng lên 

4,5%, buộc BoE phải can thiệp để đưa thị trường 

trở lại ổn định.



Hãy cùng nghiên cứu hiệu suất của các chỉ số 

cơ bản quan trọng và từ đó suy ra tình hình hiện 

tại của nền kinh tế.
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Lạm phát
Chúng ta sẽ bắt đầu với lạm phát. Lạm phát nhìn 
chung đã giảm xuống kể từ tháng 6, nhưng chỉ số 
giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ trong tháng 8 lại tăng lên, 
gây ra mối lo ngại lớn đối với các nhà đầu tư: họ 
nhanh chóng bắt đầu tích lũy Đô la Mỹ, chuyển 
sang mua các công cụ phòng thủ như trái phiếu và 
bán cổ phiếu và vàng.



Mức tăng CPI không đáng kể nhưng khá bất 
thường đối với tháng 8 – vốn được biết đến với 
hoạt động kinh tế tương đối trầm lắng. Đó là lý do 
tại sao phản ứng của thị trường lại rõ ràng như vậy. 
Lạm phát tại Mỹ đã tăng lên 8,3% so với năm ngoái 
và cao hơn mức dự đoán 8,1%.


CPI for All Urban Consumers (CPI-U)



1-Month Percent Change

Series Id: CUSR0000SA0

Seasonally Adjusted

Series Title: All items in U.S. city average, all urban consumers, seasonally adjusted

Area: U.S. city average

Item: All items

Base Period: 1982-84=100
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Thị trường lao động nhìn chung vẫn tăng trưởng mạnh, nhưng tỷ lệ 

thất nghiệp bắt đầu tăng nhẹ sau một thời gian dài suy giảm. Số 

liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 yếu hơn so với dự đoán.



Dấu hiệu cơ bản thường được dùng để xác nhận suy thoái là chỉ số 

GDP suy giảm trong hai quý liên tiếp. Tăng trưởng GDP điều chỉnh 

cho quý II là -0,6% - trùng khớp với dự báo đồng thuận.



Nhìn chung, suy thoái không còn là câu hỏi mà đã trở thành thực 

tế; tuy nhiên, chỉ số PMI của Mỹ vẫn đang giữ trên mức 50. Điều đó 

cho thấy sự khỏe mạnh tương đối của nền kinh tế số 1 thế giới, và 

đây là một dấu hiệu tốt bất chấp tín hiệu suy thoái về mặt kỹ thuật.


Các chỉ số kinh tế khác

5



Triển vọng lãi suất
Fed có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất lên cao hơn 
nữa nhằm mục đích kiềm chế lạm phát càng 
sớm càng tốt và ổn định nhu cầu tiêu dùng. Hiện 
tại, xác suất tăng lãi suất trong năm nay cho thấy 
lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm có thể tăng 
lên tới khoảng 4%.


Target Rate Probabilities for 14 Dec 2022 FED Meeting

Target Rate (in bps)

Current target rate is 300-325
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Forex

Nó sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm: căng 

thẳng địa chính trị leo thang hoặc lắng dịu, giá năng 

lượng, lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Hiện tại, chúng 

tôi nhận thấy nhu cầu tích trữ tài sản chu kỳ và tâm lý 

“tìm nơi trú ẩn an toàn” đang giảm dần. Mỗi ngày chúng 

ta đều nhận được một số tin tức u ám về tình hình chiến 

tranh Nga-Ukraine và khả năng leo thang của cuộc 

khủng hoảng năng lượng, căng thẳng Trung Quốc-Mỹ, 

căng thẳng Armenia-Azerbaijan, v.v.

Điều đó có nghĩa là đồng 
Đô la Mỹ đã đạt đỉnh?
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Mùa báo cáo kết quả kinh doanh trong tháng 10 cũng có thể cung cấp 

một số thông tin mới cho các nhà đầu tư, giúp họ đánh giá xem liệu lợi 

nhuận của công ty có sát với kỳ vọng hay không.



Một trong những tin tích cực là đại dịch Covid-19 đang dần chuyển thành 

một căn bệnh lưu hành: hầu hết các quốc gia đang mở cửa trở lại và 

không còn yêu cầu kiểm dịch, xét nghiệm PCR hoặc tiêm chủng khi nhập 

cảnh. Điều đó có khả năng cải thiện tình hình gián đoạn chuỗi cung ứng, 

giảm áp lực lên lạm phát và lợi suất trái phiếu.



Thị trường vẫn chưa xuất hiện tâm lý hoảng loạn và tuyệt vọng, và các kịch 

bản khác nhau đều có khả năng xảy ra. Thế giới đã bước vào một giai 

đoạn hỗn loạn, đồng nghĩa với việc tâm lý trên thị trường tài chính có thể 

thay đổi hoàn toàn từ sợ hãi tột độ sang hưng phấn và ngược lại.


Đó vẫn là mối quan tâm hàng đầu – đặc biệt là đối 


với châu  u – nơi đang đến gần với mùa đông trong 

bối cảnh thiếu khí đốt tự nhiên. Liệu chúng ta có thể 

chứng kiến một sự thay đổi trong tương lai 


gần không?



Hiện tại, mọi dữ kiện vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên 

chúng ta có thể nghiên cứu một số yếu tố có khả 

năng khiến thị trường tích cực trở lại.



Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là diễn biến trên thị 

trường nợ. Nếu tỷ lệ lạm phát và kỳ vọng về mức lợi 

tức trái phiếu trở nên ổn định, tâm lý trên thị trường cổ 

phiếu và tiền điện tử sẽ trở nên tích cực hơn. 



Thị trường chứng khoán đã phải chịu áp lực đáng kể 

bắt đầu từ nửa cuối năm nay, kể từ khi Mỹ công bố GDP 

quý II, chính thức khẳng định một cuộc suy thoái. Nhìn 

chung, chỉ số S&P 500 và Nasdaq có mối tương quan 

nghịch chiều với đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc 

kỳ hạn 30 năm do lo ngại về mức độ nghiêm trọng của 

cuộc suy thoái này.



Hành động giá thường biến động mạnh trong thị trường 

gấu. Đó chính xác là những gì chúng tôi quan sát thấy 

sau sự phục hồi của thị trường vào tháng 6 khi Fed hỗ 

trợ đẩy giá cổ phiếu bằng một cam kết chống lạm phát.
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Forex
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Hầu hết các lĩnh vực trên thị trường 

chứng khoán đều chịu áp lực trong 

tháng 8 và tháng 9 năm 2022, bao 

gồm cả lĩnh vực năng lượng – chính là 

đường màu cam trên đồ thị bên dưới.

Lĩnh vực trên thị trường 
chứng khoán
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Lạm phát và suy thoái vẫn là những tác nhân chính đã đẩy tất cả 

các lĩnh vực và ngành trên thị trường chứng khoán trên toàn thế 

giới, đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ, lao dốc.



Bắt đúng đáy trong thị trường giảm giá thường không hề dễ dàng 

chút nào, nhưng đôi khi các nhà quản lý danh mục đầu tư mua/

bán danh mục đầu tư để thu lợi từ chênh lệch giữa hiệu suất hoạt 

động của các cổ phiếu khác nhau. Bán cổ phiếu có thể không 

phải là chiến lược tốt nhất cho các nhà giao dịch CFD bởi sự gia 

tăng biến động của giá cổ phiếu xung quanh vùng đáy.

Câu chuyện chủ đạo
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Forex

Các kịch bản có thể xảy ra đối 
với thị trường chứng khoán

Có ba tình huống cơ bản mà các nhà giao 

dịch cần lưu ý khi giao dịch cổ phiếu. 

Chúng ta hãy cùng xem xét từng trường 

hợp trong số này.

Khả năng xảy ra kịch bản này không quá cao, vì các đợt sụt 

giảm mạnh thực sự của thị trường khá hiếm khi xảy ra so với 

tần suất xảy ra các đợt điều chỉnh đáng kể. Nếu nhìn vào VIX – 

chỉ số đo lường biến động của S&P 500, chúng ta thấy rằng có 

rất ít thời điểm trong lịch sử chứng kiến VIX vượt qua ngưỡng an 

toàn và đạt đến các giá trị từ 50-60 trở lên. Khi điều đó xảy ra, 

cổ phiếu thường sẽ giảm giá đáng kể.

Tâm lý tuyệt vọng bao trùm và biến động gia tăng1
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ForexForex

Forex
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Một số nhà phân tích cho rằng thị trường đang ở 

bên bờ vực sụp đổ, nhưng xác suất xảy ra điều đó 

là khá thấp mặc dù nền kinh tế Mỹ ít nhất cũng 

đang trải qua một cuộc suy thoái về mặt kỹ thuật. 

Chỉ số PMI và thị trường lao động nhìn chung khá 

mạnh, và có khả năng chúng ta sẽ thấy mức độ 

biến động giảm xuống và giá cổ phiếu phục hồi.
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Forex

Một kịch bản khác có thể xảy ra là giá cổ 

phiếu sẽ giảm nhẹ. Hiện tại kịch bản này 

dường như thực tế hơn so với kịch bản giảm 

mạnh. Tâm lý thị trường vẫn tiêu cực và khẩu 

vị rủi ro đối với các tài sản chu kỳ đã giảm 

đáng kể, do đó lực mua đơn giản là không đủ 

để duy trì xu hướng tăng.

Giảm nhẹ2
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Forex

Trong trường hợp này, giá thường dao 

động lên xuống trong một vùng giá hẹp 

và áp lực giảm có thể lớn hơn đôi chút. 

Kiểu hành động giá này đi kèm với mức 

độ biến động và nhịp độ tương đối thấp. 

Không dễ để giao dịch trong những tình 

huống này, vì vậy các nhà giao dịch có 

thể tập trung quan sát các chuyển động 

ngắn hạn trong một hoặc hai ngày.

Forex
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Forex

Mặc dù không có nhiều khả năng xảy ra, nhưng chúng ta cũng 

không thể loại trừ kịch bản này. Thay đổi tâm lý đột ngột có thể 

khiến giá cổ phiếu và chỉ số tăng cao hơn, mặc dù hiện tại kịch 

bản này không mấy thực tế - nếu xét đến các xu hướng kỹ thuật 

đã được xác nhận hoặc các điều kiện thị trường cơ bản. Điều đó 

khiến người mua e ngại bước vào thị trường.

Giá thoái lui tăng3

Tóm lại, chúng ta nên xem “giảm nhẹ” là kịch bản chủ đạo 

hoặc nhiều khả năng xảy ra nhất trên thị trường sắp tới. 

Nhưng ngay cả khi điều này trở thành hiện thực, chúng ta 

vẫn có thể tìm ra một số cơ hội giao dịch đầy hứa hẹn. Hầu 

hết những cơ hội này đều ngắn hạn, và ở thời điểm này thì 

một nhà giao dịch cần phải thích nghi để tồn tại.
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Cổ phiếu của công ty dược phẩm Eli Lilly cho 
thấy các điều kiện của một xu hướng mạnh 
mẽ và có thể duy trì xu hướng này trong một 
thời gian. Các nhà giao dịch có thể sẽ tìm 
thấy những cơ hội đầu tư mua bán xen kỹ 
(swing) vì giá có thể thoái lui nhiều lần về 
vùng hỗ trợ bên dưới.

17



XOM


Cổ phiếu của Exxon Mobil thể hiện sức mạnh 

đáng chú ý trong bối cảnh cuộc khủng hoảng 

năng lượng đang diễn ra. Ngay cả khi giá dầu 

tương lai điều chỉnh, cổ phiếu của các công ty 

năng lượng vẫn được giao dịch với mức giá tương 

đối hấp dẫn. Do đó, chỉ cần tâm lý thị trường thay 

đổi nhẹ, giá cổ phiếu XOM có thể bật lên từ vùng 

hỗ trợ như minh hoạ ở đồ thị bên dưới.
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Tiền điện tử
Quý III là khoảng thời gian khá bất thường đối với thị trường tiền điện 

tử nói chung vì hầu hết các đồng tiền lớn được giao dịch tương đối 

ảm đạm. Giá Bitcoin vẫn dao động trong phạm vi khoảng $7.000 – từ 

$18.000 đến $25.000, trong khi Ether có phần biến động hơn trong 

khoảng từ $1.000 đến $2.000. Nhìn một cách bao quát, đây là kết quả 

của các điều kiện thị trường chung được mô tả trong phần tổng quan.



Với việc Mỹ tăng lãi suất nhanh chóng nhằm chống lại lạm phát gia 

tăng và sự xuất hiện của suy thoái kỹ thuật, lực mua tiền điện tử đã 

giảm đi đáng kể. Điều đó một phần là do các nhà đầu tư cá nhân – 

thường là một trong những động lực quan trọng nhất của tiền điện tử 

- phải đối mặt với các điều kiện kinh tế không chắc chắn và có ít tiền 

nhàn rỗi để đầu tư.
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Tuy nhiên, đó cũng là kết quả của tình trạng lãi 
suất tiền pháp định tăng cao ở Mỹ, hiện đang cao 
hơn lãi suất trung bình của tiền điện tử từ Crypto 
Earn và các hình thức tương tự. Mặc dù lãi suất 
'thực' – sau khi trừ đi lạm phát - vẫn âm đối với 
tiền pháp định ở hầu hết mọi nơi, nhiều nhà đầu 
tư tham gia thị trường dường như vẫn bị cám dỗ 
bởi lợi suất trái phiếu tăng vọt, đặc biệt là khi so 
sánh với viễn cảnh rủi ro cao hơn nhiều khi 
staking tiền điện tử.



Ngược lại, làn sóng NẮM GIỮ (HODL) tiền điện tử 
trong một năm dường như đã đạt đến đỉnh điểm, 
duy trì ở mức 65% kể từ giữa quý II:

$1.000

$10.000

$100

$100.000

$10

$1

$0.1

60%

80%

40%

100%

20%

2012 2014 2016 2018 2020 2022
0%

BTC Price 1Yr+ HODL Wave Proce BottomPrice Peak   

1Y + HODL Wave1Yr HODL = UTXO > 1 Year

Source: lookintobitcoin.com

1Y
r+

 H
O

DL
 W

av
e

BT
C 

Pr
ic

e 
(U

SD
)

20



Thông thường, khi làn sóng NẮM GIỮ dịu bớt – tức 
là có nhiều bitcoin hơn đã được mua đi bán lại 
trong năm ngoái, giá càng dễ tăng lên. Do đó, một 
xu hướng tăng mạnh mới trong vài tháng tới có vẻ 
rất khó xảy ra nếu chỉ dựa vào yếu tố này. Dữ liệu 
về lợi nhuận và lỗ chưa thực hiện vẫn cho thấy tâm 
lý bán tháo.
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Diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán có 

thể thúc đẩy bitcoin và các đồng tiền khác tăng giá, 

trong khi thị trường cổ phiếu sụt giảm có thể tạo ra 

điều tương tự đối với tiền điện tử, mặc dù tình 

huống thứ hai dường như ít khả năng xảy ra.



Nhìn chung, ba kịch bản có thể xảy ra đối với thị 

trường chứng khoán được nêu trong phần trước 

cũng rất phù hợp với tiền điện tử trong quý này.

Điều đó có nghĩa là giá cuối cùng cũng sẽ tăng, tuy nhiên ở thời 

điểm hiện tại, nhiều khả năng tín hiệu này sẽ tiếp tục trong một 

thời gian trước khi được xác nhận chính thức bởi các yếu tố cơ 

bản. Tính đến thời điểm hiện tại, đầu quý IV, các dữ kiện cơ bản và 

tin tức vẫn là những nguồn thông tin hữu ích hơn khi đánh giá 

quan điểm dài hạn so với dữ liệu on-chain và các dữ liệu tương tự.



Xét về mặt lịch sử và thống kê, mối tương quan gần nhất của 

bitcoin với thị trường tài chính ‘truyền thống' là cổ phiếu của Mỹ - 

cụ thể là S&P 500. 

22



189.692K

19454.12

08:42:48

22500.00

12500.00

7500.00

2500.00

OctSepAugJulJunMayAprMarFeb

27500.00

32500.00

37500.00

42500.00

47500.00

52500.00

57500.00

62500.00

USDT
189.692K

Đồ thị ngày của bitcoin cho thấy tâm lý lạc quan 
một cách thận trọng vào đầu tháng 10 với khối 
lượng giao dịch nói chung và khối lượng mua nói 
riêng cao hơn đáng kể, kết hợp cùng vùng giá 
được thiết lập khá tốt trong mùa hè. Tình trạng 
quá bán chiếm ưu thế trên đồ thị tuần trong hầu 
hết mùa hè. Chỉ báo ATR (14) tuần của Bitcoin ở 
mức khoảng $2.600 – mức thấp nhất trong vòng 
hơn hai năm được ghi nhận vào đầu tháng 10.

Góc nhìn kỹ thuật: bitcoin
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Tình huống này ám chỉ một tín hiệu mua dựa trên các chỉ 

báo kỹ thuật, với mục tiêu có thể đạt được trong trung hạn là 

xung quanh mức $30.000 - mức nền được thiết lập trong 

tháng 5 và tháng 6. Tuy nhiên, như đã lưu ý ở trên, tiền điện 

tử trong mùa hè này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các yếu 

tố cơ bản, vì vậy quyết định giao dịch dựa trên đồ thị cần đi 

kèm với điều kiện có một yếu tố xúc tác cơ bản nào đó xuất 

hiện, hoặc thị trường cổ phiếu phục hồi mạnh mẽ.
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Quan điểm kỹ thuật đối với đồng Ether trở nên 

mơ hồ hơn vào thời điểm viết bài phân tích này, 

đặc biệt là khi các yếu tố cơ bản của nó mâu 

thuẫn với nhau: sự kiện hợp nhất vào tháng 9 đã 

diễn ra thành công nhưng sau đó lại đi kèm với 

vấn đề mạng tắc nghẽn và phí giao dịch cao 

hơn. Những vấn đề như vậy dường như sẽ không 

thể được giải quyết cho đến khi quá trình 

sharding được tiến hành vào đầu năm sau.

Góc nhìn kỹ thuật: Ether
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Những diễn biến này được phản ánh qua xu hướng giảm khá mạnh 

trên đồ thị trong nửa cuối tháng 9, nhưng dường như đồng tiền này 

cũng đã đạt đến mức đáy xung quanh $1.300. Dấu hiệu ngừng bán 

vẫn chưa xuất hiện vào đầu tháng 10, nhưng khối lượng bán đã thấp 

hơn nhiều so với thời điểm giảm mạnh giữa tháng 6.



Đường SMA 50 của Bollinger Bands sắp sửa cắt xuống dưới đường 

SMA 100. Nhìn chung, rất khó để đồng Ether có thể tăng mạnh hoặc 

duy trì đà tăng trong quý này trừ khi, như đã lưu ý ở trên, các yếu tố 

cơ bản hoặc tin tức có sự thay đổi rõ ràng.
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Mặc dù có sự phục hồi tích cực trong khoảng một tháng từ giữa 
tháng 7, nhìn chung giá vàng đã không tăng trong quý III. Chính sách 
thắt chặt tiền tệ quyết liệt của Fed và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng 
mạnh kèm theo đó đã làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim 
loại này vì giá của nó biến động tương tự với các hàng hóa khác, 
ngay cả khi tỷ suất lợi nhuận 'thực' trừ đi lãi vay vẫn ở mức âm.



Tuy áp lực lên vàng từ chính sách tăng lãi suất vẫn còn, đến cuối 
cùng thì Fed sẽ phải dừng lại. Mặc dù lãi suất cho vay giữa các ngân 
hàng tại Mỹ cuối cùng có thể đạt trên 5%, nhưng xác suất xảy ra kịch 
bản này trong cuối quý đầu tiên của năm 2023 chỉ vào khoảng 1,2% 
– theo CME FedWatch Tool. Tăng lãi suất lên đến mức cao như vậy 
cũng sẽ là một rủi ro lớn đối với Fed trong bối cảnh dư nợ tín dụng ở 
Mỹ đang ở mức cao.
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Lãi suất vượt lên trên 5% ở Mỹ cũng có thể làm trầm trọng 

thêm suy thoái kinh tế hiện tại trên toàn thế giới: các ngân 

hàng trung ương khác sẽ buộc phải làm điều tương tự để cố 

gắng bảo toàn giá trị đồng tiền của họ và kiềm chế lạm phát. 

Tuy nhiên, khu vực đồng tiền chung châu  u và các nước khác 

như Anh, và có lẽ đặc biệt là các nước đang phát triển, có thể 

đối mặt với các cuộc khủng hoảng trầm trọng trong tình 

huống đó. Điều này sẽ tác động đến Mỹ.



Tất cả những phân tích này chỉ ra rằng, mặc dù những vấn đề 

mà chính sách thắt chặt tiền tệ gây ra vẫn chưa nhìn thấy 

“ánh sáng cuối đường hầm”, nó có thể sẽ đến sớm hơn. Dữ 

liệu lạm phát tại Mỹ xác nhận xu hướng liên tục giảm – sau 

khi loại trừ đi sự biến động đặc trưng của tháng - kết hợp với 

kỳ vọng vững chắc về đỉnh lãi suất dưới 5% có thể tạo ra một 

số động lực tăng giá cho vàng.
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Góc nhìn kỹ thuật

Đầu tháng 10, giá vàng đã phục hồi sau khi 

xuất hiện cây nến doji Bia mộ vào ngày 27 

tháng 9. Độ dài của hai trong số các cây nến 

tiếp theo thường cho thấy khuynh hướng tăng 

tiếp khi giai đoạn đầu của cú hồi có động lực 

cao như vậy. Đi kèm với đó là sự gia tăng khối 

lượng mua lớn đối với cả hợp đồng tương lai 

và các sản phẩm phái sinh khác, cộng với việc 

đường stochastic nhanh cắt lên trên đường 

stochastic chậm trong vùng quá bán.
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$1.700 là một ngưỡng kháng cự tâm lý rõ 

ràng, nhưng với sức mạnh của hành động giá 

mới nhất, ngưỡng này có thể bị phá vỡ tương 

đối sớm trong quý IV. Liệu giá có thể duy trì 

trên mức này và sau đó kiểm tra vùng giá giữa 

đường SMA 50 và 100 hay không còn phụ 

thuộc nhiều vào báo cáo dữ liệu việc làm và 

lạm phát của Mỹ cộng với những chính sách 

Fed sẽ thực hiện trong tháng 11 và tháng 12.
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Trọng tâm câu chuyện về dầu trong quý III thay 

đổi khá nhanh, từ tuyên bố "Chúng tôi không thể 

bơm thêm nữa!" đến triển vọng nhu cầu yếu hơn 

khi kỳ vọng về một cuộc suy thoái - mặc dù 

không hẳn là nghiêm trọng - trên toàn thế giới rõ 

ràng đang tăng lên. Chính sách Zero Covid ở 

Trung Quốc, cuộc suy thoái kỹ thuật tại Mỹ và sự 

chuyển hướng của nhiều quốc gia nhằm giảm 

bớt phụ thuộc vào dầu mỏ trong sản xuất điện 

đều là những yếu tố tiêu cực hiển hiện.

Tuy nhiên, tổ chức OPEC+ đã kêu gọi cắt giảm sản 

lượng vào tháng 9 – mặc dù mức độ cắt giảm là rất 

nhỏ, và tổ chức này có vẻ gần như chắc chắn sẽ tiếp 

tục thực hiện điều này trong tháng 10. Mức cắt giảm 

lớn trong tháng 10 sẽ có tác động tích cực trong ngắn 

hạn đối với giá dầu, nhưng có khả năng trở thành tiêu 

cực trong dài hạn. Đó là bởi vì giá dầu tăng cao mà 

không phải do nhu cầu thị trường sẽ làm trầm trọng 

thêm suy thoái kinh tế hoặc gây ra suy thoái trong 

tương lai trên quy mô toàn thế giới.

Dầu
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Ở thời điểm viết bài, động thái của tổ chức OPEC+ trong 

cuộc họp ngày 5 tháng 10 vẫn chưa chắc chắn, nhưng 

cho đến nay hai khả năng chính có thể xảy ra là:

OPEC+ cắt giảm từ nửa triệu đến một 

triệu thùng mỗi ngày. Điều này có thể 

sẽ thúc đẩy giá trong vài tuần tới 

nhưng sẽ khiến nhu cầu trong tương 

lai yếu hơn.

OPEC+ cắt giảm từ 100.000 đến nửa 

triệu thùng mỗi ngày. Động thái này có 

thể sẽ không có tác động rõ ràng đến 

xu hướng giảm hiện tại nhưng có thể hỗ 

trợ giá trong dài hạn.

Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là phản ứng thực sự của thị trường đối 

với cuộc họp. Nếu các bên tham gia thị trường nhận thấy rằng OPEC+ đang lừa 

dối theo một cách nào đó hoặc phản ứng thái quá với sự sụt giảm giá gần đây, 

họ có thể mở các vị thế trái ngược. Vì vậy trong tình huống này, thông thường, 

chúng ta nên chờ cho các tác động lắng xuống ít nhất ở một mức độ nào đó 

trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch quan trọng nào.



Trong khi giá dầu tính theo đồng Đô la rẻ hơn so với cách đây hai tháng, đối với 

rất nhiều nhà nhập khẩu, giá dầu thực tế đắt hơn đáng kể vì hầu hết mọi đồng 

tiền đều mất giá rất nhiều so với đồng Đô la trong vài tuần qua. Từ góc độ cơ 

bản, rất khó để thấy được khả năng giá dầu sẽ đi theo xu hướng tăng thay vì 

giảm, trừ khi đồng Đô la giảm tương đối mạnh.

2

1
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Góc nhìn kỹ thuật

Đồ thị giá dầu đang cho thấy tâm lý tiêu cực: giá 

đã hình thành sáu mức đáy rõ ràng kể từ khi bắt 

đầu xu hướng giảm hiện tại vào tháng Sáu. Khối 

lượng giao dịch không cho thấy tín hiệu xác nhận, 

nhưng khi hiện tượng quá bán chưa xuất hiện và 

không có ngưỡng hỗ trợ nào rõ ràng hình thành 

ngay bên dưới mức giá hiện tại, có vẻ như giá còn 

có thể tiếp tục giảm xuống thấp hơn nữa. Dựa 

vào xu hướng giảm này, chúng ta có thể kỳ vọng 

thời điểm kết thúc của cú hồi tăng hiện tại hoặc 

tiếp theo xung quanh mức $92 sẽ rơi vào giữa 

tháng 10, sau đó giá sẽ kiểm tra ngưỡng $70 vào 

khoảng giữa quý IV.
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Tuy nhiên, dường như khá rõ ràng, dự báo 

đó có thể hoàn toàn không còn giá trị do 

tác động từ cuộc họp của OPEC+ vào ngày 

5 tháng 10, bởi sự thay đổi kỳ vọng về suy 

thoái toàn cầu hoặc tâm lý chung của thị 

trường. Như thường lệ, đối với dầu, điều 

quan trọng đối với các nhà giao dịch trung 

và dài hạn là tập trung vào tin tức và các 

yếu tố cơ bản.
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Hãy chia sẻ suy nghĩ 
của bạn với chúng tôi!









Truy cập liên kết dưới đây và để lại phản hồi của 
bạn đối với bài viết này. 


Việc này sẽ không mất quá hai phút.


ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Tài liệu này được coi là một công cụ tiếp thị, không cung cấp và không nên được hiểu là cung cấp 

khuyến nghị đầu tư, một đề nghị hoặc một lời chào mời cho các giao dịch liên quan đến các công cụ 

tài chính. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán kết quả trong tương lai. 

Exness không cân nhắc đến các mục tiêu đầu tư cá nhân hoặc tình hình tài chính của bạn, không đại 

diện và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp 

cũng như đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ thông tin, dự báo hoặc dữ liệu nào khác 

được cung cấp. Bất kỳ ý kiến nào được đưa ra đều có thể mang tính chất cá nhân của các tác giả và 

có thể không phản ánh ý kiến của Exness. Tài liệu này không được sao chép hoặc phân phối mà 

không có sự cho phép trước của Exness. Hãy tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.


 


Giao dịch tiềm ẩn rủi ro.

https://exnesspremier.typeform.com/to/BPaOYWUi

