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 Tổng quan chung 

Giá dầu vẫn duy trì ở mức cao trong tuần này, với quyết định của OPEC tiếp 

tục cắt giảm sản lượng nhằm ổn định giá cả. Giá thép tiếp tục tăng do nỗ lực 

cắt giảm sản xuất của Trung Quốc, và giá quặng sắt cũng tăng, nhưng theo 

xu hướng tập trung đến thép chất lượng cao và thép xây dựng. Các quốc gia 

sản xuất cao su đang thực hiện giảm xuất khẩu và hỗ trợ giá, và chỉ số vận 

chuyển hàng khô cũng đang cải thiện khi Argentina đang vào vụ mùa lúa mì 

và nhu cầu quặng sắt và than của Trung Quốc gia tăng. 

 
Nguồn: Bloomberg, VPBS 

 

 
Năng lượng 

Phân tích cơ bản 

Giá dầu thô đã đi ngang trong tuần này, sau khi OPEC quyết định tiếp tục duy 

trì cắt giảm sản lượng cho đến cuối năm 2018 ở mức hiện tại. Mặc dù văn bản 

cuối cùng của thỏa thuận này đã đề cập rằng OPEC và Nga sẽ xem xét việc 

cắt giảm tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 6 để đảm bảo hiệp định đã có tác 

động ổn định giá cả như kỳ vọng, nhưng thị trường không coi đây là một dấu 

hiệu cho rằng sẽ có thành viên bất kỳ nào muốn rút khỏi thỏa thuận sớm - 

cuộc họp vào tháng 6 là một phần trong các cuộc họp  thường lệ của OPEC và 

việc đánh giá các điều kiện thị trường là một phần cơ bản của các cuộc họp. 

Với mức giá ổn định, sản lượng dầu đá phiến ở Bắc Mỹ vẫn duy trì không đổi. 

Mặc dù các nhà sản xuất dầu mỏ đang cố gắng tăng sản lượng đầu ra nhanh 

hơn, nhưng các nhà đầu tư đã bắt đầu yêu cầu tập trung vào lợi nhuận hơn là 

tăng sản lượng. Hiện nay, các nhà sản xuất dầu đá phiến đã được định vị để 

tận dụng lợi thế từ việc cắt giảm sản lượng của OPEC nhưng không muốn rủi 

ro giảm giá bán bằng việc gia tăng sản xuất quá mức. 
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Giá khí đốt tự nhiên đã trượt giảm trở lại sau khi tăng mạnh vào tuần trước. 

Mặc dù dự báo thời tiết cho Bắc Mỹ trong 10 đến 14 ngày tiếp theo vẫn còn 

lạnh giá, nhưng những dự báo cho khoảng thời gian dài hơn sẽ không mang 

tính chuẩn xác cao. Điều này khiến các nhà đầu cơ phải tạm ngưng gia tăng 

trạng thái khi các đơn vị mua hàng phải chốt đơn hàng vì điều kiện thời tiết 

hiện tại, và lợi nhuận đầu cơ đã trở nên thiếu chắc chắn. 

Phân tích kỹ thuật 

Gía dầu thô giảm ngay phiên đầu tuần và tiếp tục giảm mạnh trong phiên 

06/12 khiến giá dầu xuyên thủng MA 20 ngày khi lùi về dưỡi mức 56 

usd/thùng. Đồng thời giá dầu cũng để gãy đường xu hướng tăng ngắn hạn 

thiết lập từ đầu tháng 10/2017. Mặc dù giá hàng hóa này đã hồi phục sau đó 

hai phiên liên tục nhưng mức hồi phục tương đối yếu và vận động của RSI 14 

ngày tiếp tục theo hướng suy giảm. Chúng tôi cho rằng giá dầu thô có thể 

kiểm định lại vùng 55 usd trong tuần tới. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại đang ở 55 

usd và kháng cự ngắn hạn đang ở 59 usd/thùng. 

Gía khí thiên nhiên liên tục giảm mạnh trong tuần này và dễ dàng xuyên 

thủng mép dưới 2,8 usd của vùng dao động đi ngang từ đầu tháng 6/2017. 

Với 2 đợt giảm mạnh xuyên thủng hỗ trợ trung hạn đi kèm Bollinger đảo 

chiều giảm giá và nhóm MA ngắn ngày phát đi tín hiệu uốn cong, khả năng 

giá khí thiên nhiên sẽ chuyển sang vận động trong xu hướng giảm giá mới với 

mức hỗ trợ mới gần nhất ở 2,5 usd. 

 
Nguồn: Bloomberg, VPBS 

 

 
Thép và kim loại công nghiệp  

Phân tích cơ bản 

Giá thép cuối cùng đã quay lại đỉnh đạt được trong tháng 9 khi việc cắt giảm 

sản xuất của Trung Quốc đang bắt đầu có tác động đáng kể như khi thông 

báo cắt giảm. Phân tích sâu hơn cho thấy có sự khác nhau tủy theo sản 

phẩm, vị trí, và đặc biệt là thời điểm giao hàng. Giá thép giao ngay và hợp 

đồng tương lai giao tháng 1 và tháng 2 đã tăng lên, nhưng những giá cả đợt 

giao hàng vào tháng 3  năm sau thì không, vì thời gian đó sản xuất sẽ không 

còn bị hạn chế. Gía thép thanh đã tăng nhanh hơn giá mua thép cuộn và tấm, 

và giá thép không gỉ đã giảm rõ nét. 

Sự khác nhau này là do ảnh hưởng của cắt giảm sản lượng khác nhau đối với 

từng khu vực của nền kinh tế Trung Quốc, trong đó xây dựng bị ảnh hưởng ít 
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hơn sản xuất. Giá quặng sắt tiếp tục tăng, mặc dù sản lượng thép giảm, 

nhưng có thể thấy nhiều sự phân hóa. Quặng tinh cao cấp đang tăng giá 

trong khi quặng chất lượng thấp vẫn giữ nguyên, cho thấy sự quan tâm mạnh 

mẽ đến sản xuất thép chất lượng cao hơn vào mùa đông. Vị trí cũng đang trở 

thành một yếu tố làm tăng giá do phương tiện giao thông đường bộ bị hạn 

chế lưu thông trong các khu vực dễ bị ô nhiễm, làm cho vận chuyển trở nên 

phức tạp hơn và thêm phí bảo hiểm cho giao hàng bằng đường biển. 

Giá đồng đã giảm do nhu cầu của Trung Quốc có dấu hiệu giảm và sàn giao 

dịch kim loại London báo cáo lượng hàng tồn kho nhôm tăng đột biến, nhưng 

giá nhôm vẫn ở mức cao. 

Phân tích kỹ thuật 

Gía thép thế giới tiếp tục tăng tốt trong tuần qua với mức cao nhất đạt được 

tại 4.440 usd/tấn. Tuy vậy, giá thép đã giảm nhẹ trong phiên 6/12 và có thể 

sẽ cần kiểm định lại vùng 4.300 usd trong tuần tới. Chúng tôi duy trì quan 

điểm cho rằng giá thép sẽ tiếp tục vận động trong xu hướng tăng giá thiết lập 

từ đầu tháng 11/2017 và sẽ sớm vượt vùng đỉnh cũ ở 4.470 usd/tấn trong 

thời gian tới. 

Gía quặng sắt tiếp đà hồi phục khá thuận lợi trong tuần này và đạt mức cao 

nhất tại 71,5 usd/tấn trong phiên 6/12. Tuy vậy, giá quặng sắt bất ngờ quay 

đầu và giảm khá sốc trong hai phiên cuối tuần khiến hàng hóa này mất hết 

thành quả đạt được trong tuần khi lại trở về mức 68,5 usd/ tấn. Với đợt giảm 

mạnh trong tuần, giá quặng sắt đã xuyên thủng MA 4 ngày và có khả năng sẽ 

còn suy giảm kiểm định lại vùng rung lắc ngắn hạn 67 usd trong tuần tới.  

Ngưỡng hỗ trợ hiện tại ở vùng 65 usd và kháng cự ngắn hạn ở vùng 71,5 

usd/tấn. 

 
Nguồn: Bloomberg, VPBS 

 

 
Cao su 

Phân tích cơ bản 

Giá cao su thiên nhiên đã tăng trong tuần này sau khi một chuỗi các sự kiện 

cho thấy rằng nguồn cung có thể bị thắt chặt sau tình trạng thừa cung. Hội 

đồng cao su 3 bên quốc tế - một tổ chức bao gồm Thái Lan, Indonesia và 

Malaysia, chịu trách nhiệm 70% nguồn cung cao su thế giới - đã đồng ý hạn 

chế xuất khẩu để hỗ trợ giá cao su đang đà giảm. Mặc dù mùa mưa ở Ấn Độ 

đã kết thúc, sản xuất trong nước thấp hơn so với nhu cầu trong nước, dẫn 
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đến tình trạng thiếu hụt tạm thời, khiến cho giá trong nước và nhu cầu nhập 

khẩu tăng. Vụ cháy nhà máy sản xuất cao su thiên nhiên lớn ở Thanh Đảo, 

Trung Quốc cũng tạo ra sự tăng đột biến trong thị trường tương lai. Sự không 

chắc chắn về cung dài hạn, do La Nina gây ra, đã làm tăng thêm mối lo ngại 

cho thương nhân; tuy nhiên, vẫn còn nhiều thời gian trước khi giá cao su 

thiên nhiên quay trở lại mức đỉnh đầu năm nay, hoặc quay lại giá mà tại 

người trồng cao su quy mô nhỏ có thể tự hỗ trợ cho mình với việc sản xuất 

cao su mà không cần trợ cấp chính phủ.  

Phân tích kỹ thuật 

Gía cao su thiên nhiên đã quay đầu suy giảm trong suốt tuần này sau khi tiến 

sát kháng cự 200 usd trong đầu tuần. Xu hướng chủ đạo hiện tại vẫn là giảm 

với kháng cự ngắn hạn ở 200 usd và hỗ trợ ngắn hạn ở 174 usd. Với sự chi 

phối mạnh của quán tính giảm ở cả các kỳ hạn ngắn, trung và dài hạn, khả 

năng giá hàng hóa này sẽ tiếp tục suy giảm trong tuần tới. 

 
Nguồn: Bloomberg, VPBS 

 Vận chuyển  

Phân tích cơ bản 

Chỉ số thuê tàu hàng khô Baltic (BDI) tiếp tục tăng khi mùa thu hoạch lúa mì 

ở Argentina bắt đầu và nhu cầu quặng sắt ở Trung Quốc tiếp tục tăng. Sản 

lượng xuất khẩu từ các cảng của Úc cho thấy lượng than xuất khẩu thấp bất 

thường trong tháng 11, cho thấy việc thiếu thuyền vận than đến Trung Quốc 

đã gây ra vấn đề trong 2 tuần vừa qua và đẩy Chỉ số lên cao. 

Năm 2017 sắp kết thúc, ước tính thu hoạch hạt trên toàn cầu trong năm 

2016/2017 chỉ ra rằng sản lượng đã tăng lên hàng năm và thương mại toàn 

cầu đã đạt đến mức cao nhất mọi thời đại. Sản lượng được dự báo là giữ 

nguyên trong năm tới, mặc dù ít gạo hơn nhưng sản lượng ngô dự kiến cao 

hơn. Mô hình đường cầu cũng đang dịch chuyển; vụ mùa lớn nhất ở 

Zimbabwe kể từ khi cuộc cải cách ruộng đất dẫn tới sự sụp đổ của nền kinh 

tế đất nước đã làm giảm nhu cầu ở Nam Phi cho mặt hàng nhập khẩu Úc, và 

sự thay đổi này dự kiến sẽ tiếp tục. Vận chuyển được cải thiện để xuất khẩu 

vụ mùa thu hoạch ở Nga và xuất khẩu của Braxin có một năm ảm đạm do giá 

thấp cũng có thể gây ra sự thay đổi về mô hình cung. Đóng mới tàu hàng đã 

tăng nhanh chóng, do đó nhu cầu vận chuyển tăng lên để có thể đáp ứng với 

công suất tăng trong năm 2018, hạn chế sự gia tăng của giá vận chuyển khô. 
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Cước phí vận chuyển dầu thô hầu như không thay đổi sau thông báo của 

OPEC rằng sản lượng cắt giảm dầu mỏ sẽ được giữ nguyên thêm 1 năm.  

Phân tích kỹ thuật 

Chỉ số Baltic Dry Index tiếp tục tăng mạnh trong tuần này giúp chỉ số này lần 

lượt vượt qua mức đỉnh cũ và liên tục thiết lập các mức cao mới trong những 

phiên cuối tuần với mức điểm hiện tại đạt 1.679 điểm. Mức tăng thu hẹp lại 

chỉ còn 6,2% trong tuần này nhưng cũng là một tuần tăng điểm khá trọn vẹn 

của chỉ số này. Đường trung bình 4 ngày vẫn hỗ trợ tốt cho nhịp tăng hiện tại 

nhưng chỉ số này đang tiệm cận lại trendline tăng ngắn hạn hình thành từ 

tháng 7/2017 nhưng đã để gãy trong nhịp giảm mạnh cuối tháng 10, đầu 

tháng 11/2017. Đà tăng của chỉ số này có thể sẽ chững lại trong tuần tới và 

vùng 1.600 điểm có thể sẽ được kiểm định lại. 

 

  

Hàng hóa Đơn vị Giá Hiện tại Thay đổi 1D Thay đổi 5D Thay đổi 1M Tác động

Cao su (Tocom) USD/tấn       1,748 0.13% 3.87% 1.08% Cao su

Phân Urê (Trung Quốc) USD/tấn          268 0.00% 0.00% 0.00% Nông nghiệp

Đường RE (Sao Paulo) USD/tấn          560 -0.16% 7.71% 12.27% Thực phẩm và DV ăn uống

Bột mỳ (Chicago) USD/tấn          216 -0.92% -0.46% -3.14% Thực phẩm và DV ăn uống

LPG-Butane (Arab Gulf) USD/tấn          580 N/A N/A 0.00% CPI, Năng lượng

LPG-Propane (Arab Gulf) USD/tấn           -   N/A N/A 49.35% CPI, Năng lượng

Xăng A92 (Singapore) USD/thùng       71.19 1.13% -0.95% 0.57% CPI, Năng lượng

Dầu thô WTI (New York) USD/thùng       56.25 0.52% -2.00% -1.66% CPI, Năng lượng

Thép-HRS (Trung Quốc) USD/tấn          655 -1.00% 1.00% 5.24% Xây dựng, Khai khoáng

Giá vàng quốc tế USD/ounce     1,255.6 -0.62% -1.53% -1.55%

Chỉ số Đơn vị Giá Hiện tại Thay đổi 1D Thay đổi 5D Thay đổi 1M Tác động

Baltic Dry Index Chỉ số       1,670 0.0% 9.0% 13.1% Vận tải biển
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LIÊN HỆ 

Mọi thông tin liên quan đến báo cáo này, xin vui lòng liên hệ Phòng Phân tích của VPBS: 

Lê Anh Minh, CFA 

Giám đốc – Phân tích cơ bản 

minhla@vpbs.com.vn 

Aidan Christian  

Chuyên viên phân tích 

christianaw@vpbs.com.vn 

Mọi thông tin liên quan đến tài khoản của quý khách, xin vui lòng liên hệ: 

Lý Đắc Dũng 

Giám đốc Môi giới và Tư vấn Đầu tư - Khách hàng 

Cá nhân 

dungld@vpbs.com.vn 

+84 1900 6457   Ext: 1700 

Lê Kiên Cường 

Chuyên viên cao cấp Môi giới và Tư vấn Đầu tư -

Khách hàng Tổ chức  

vinhtd@vpbs.com.vn 

+848 3835 6688  Ext: 202 

Võ Văn Phương 

Giám đốc Môi giới và Tư vấn Đầu tư - Nguyễn Chí 

Thanh 1 

phuongvv@vpbs.com.vn 

+848 6296 4210   Ext: 130 

Domalux 

Giám đốc Môi giới và Tư vấn Đầu tư - Nguyễn Chí 

Thanh 2 

Thành phố Hồ Chí Minh  

domalux@vpbs.com.vn 

+848 6296 4210   Ext: 128 

Trần Đức Vinh 

Giám đốc Môi giới và Tư vấn Đầu tư - PGD Láng Hạ  

Hà Nội 

vinhtd@vpbs.com.vn 

+844 3835 6688   Ext: 369 

Nguyễn Danh Vinh 

Phó Giám đốc Môi giới và Tư vấn Đầu tư - Lê Lai  

Thành phố Hồ Chí Minh 

vinhnd@vpbs.com.vn 

+848 3823 8608   Ext: 146 
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Khuyến cáo 

Báo cáo phân tích được lập và phát hành bởi Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thịnh Vượng (“VPBS”). Báo cáo này không trực tiếp hoặc ngụ ý dùng để phân phối, phát hành hay sử 

dụng cho bất kì cá nhân hay tổ chức nào là công dân hay thường trú hoặc tạm trú tại bất kì địa 

phương, lãnh thổ, quốc gia hoặc đơn vị có chủ quyền nào khác mà việc phân phối, phát hành hay sử 

dụng đó trái với quy định của pháp luật. Báo cáo này không nhằm phát hành rộng rãi ra công chúng 

và chỉ mang tính chất cung cấp thông tin cho nhà đầu tư cũng như không được phép sao chép hoặc 

phân phối lại cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Tất cả những cá nhân, tổ chức nắm giữ báo cáo này 

đều phải tuân thủ những điều trên. 

Mọi quan điểm và khuyến nghị về bất kỳ hay toàn bộ mã chứng khoán hay tổ chức phát hành là đối 
tượng đề cập trong bản báo cáo này đều phản ánh chính xác ý kiến cá nhân của những chuyên gia 

phân tích tham gia vào quá trình chuẩn bị và lập báo cáo, theo đó,lương và thưởng của những chuyên 

gia phân tích đã, đang và sẽ không liên quan trực tiếp hay gián tiếp đối với những quan điểm hoặc 

khuyến nghị được đưa ra bởi các chuyên gia phân tích đó trong báo cáo này. Các chuyên gia phân tích 

tham gia vào việc chuẩn bị và lập báo cáo không có quyền đại diện (thực tế, ngụ ý hay công khai) cho 

bất kỳ tổ chức phát hành nào được đề cập trong bản báo cáo. 

Các báo cáo nghiên cứu chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho những nhà đầu tư cá nhân và tổ 

chức của VPBS. Báo cáo nghiên cứu này không phải là một lời kêu gọi, đề nghị, mời chào mua hoặc 

bán bất kỳ mã chứng khoán nào.  

Các thông tin trong báo cáo nghiên cứu được chuẩn bị từ các thông tin công bố công khai, dữ liệu 
phát triển nội bộ và các nguồn khác được cho là đáng tin cậy, nhưng chưa được kiểm chứng độc lập 

bởi VPBS và VPBS sẽ không đại diện hoặc đảm bảo đối với tính chính xác, đúng đắn và đầy đủ của 

những thông tin này. Toàn bộ những đánh giá, quan điểm và khuyến nghị nêu tại đây được thực hiện 

tại ngày đưa ra báo cáo và có thể được thay đổi mà không báo trước. VPBS không có nghĩa vụ phải 

cập nhật, sửa đổi hoặc bổ sung bản báo cáo cũng như không có nghĩa vụ thông báo cho tổ chức, cá 

nhân nhận được bản báo cáo này trong trường hợp các đánh giá, quan điểm hay khuyến nghị được 

đưa ra có sự thay đổi hoặc trở nên không còn chính xác hay trong trường hợp báo cáo bị thu hồi.  

Các diễn biến trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, không đại diện hoặc bảo đảm, 

công khai hay ngụ ý, cho diễn biến tương lai của bất kì mã chứng khoán nào đề cập trong bản báo 
cáo này. Giá của các mã chứng khoán được đề cập trong bản báo cáo và lợi nhuận từ các mã chứng 

khoán đó có thể được dao động và/hoặc bị ảnh hưởng trái chiều bởi những yếu tố thị trường hay tỷ 

giá và nhà đầu tư phải ý thức được rõ ràng về khả năng thua lỗ khi đầu tư vào những mã chứng 

khoán đó, bao gồm cả những khoản lạm vào vốn đầu tư ban đầu. Hơn nữa, các chứng khoán được đề 

cập trong bản báo cáo có thể không có tính thanh khoản cao, hoặc giá cả bị biến động lớn, hay có 

những rủi ro cộng hưởng và đặc biệt gắn với các mã chứng khoán và việc đầu tư vào thị trường mới 

nổi và/hoặc thị trường nước ngoài khiến tăng tính rủi ro cũng như không phù hợp cho tất cả các nhà 

đầu tư. VPBS không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào 

các thông tin trong bản báo cáo này. 

Các mã chứng khoán trong bản báo cáo có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, và nội dung 

của bản báo cáo không đề cập đến các nhu cầu đầu tư, mục tiêu và điều kiện tài chính của bất kỳ nhà 

đầu tư cụ thể nào. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa trên những khuyến nghị đầu tư, nếu có, tại bản báo 

cáo này để thay thế cho những đánh giá độc lập trong việc đưa ra các quyết định đầu tư của chính 

mình và, trước khi thực hiện đầu tư bất kỳ mã chứng khoán nào nêu trong báo cáo này, nhà đầu tư 

nên liên hệ với những cố vấn đầu tư của họ để thảo luận về trường hợp cụ thể của mình. 

VPBS và những đơn vị thành viên, nhân viên, giám đốc và nhân sự của VPBS trên toàn thế giới, tùy 

từng thời điểm,có quyền cam kết mua hoặc cam kết bán, mua hoặc bán các mã chứng khoán thuộc sở 

hữu của (những) tổ chức phát hành được đề cập trong bản báo cáo này cho chính mình; được quyền 

tham gia vào bất kì giao dịch nào khác liên quan đến những mã chứng khoán đó; được quyền thu phí 
môi giới hoặc những khoản hoa hồng khác; được quyền thiết lập thị trường giao dịch cho các công cụ 

tài chính của (những) tổ chức phát hành đó; được quyền trở thành nhà tư vấn hoặc bên vay/cho vay 

đối với (những) tổ chức phát hành đó; hay nói cách khác là luôn tồn tại những xung đột tiềm ẩn về lợi 

ích trong bất kỳ khuyến nghị và thông tin, quan điểm có liên quan nào được nêu trong bản báo cáo 

này. 

Bất kỳ việc sao chép hoặc phân phối một phần hoặc toàn bộ báo cáo nghiên cứu này mà không được 

sự cho phép của VPBS đều bị cấm. 

Nếu báo cáo nghiên cứu này được phân phối bằng phương tiện điện tử, như e-mail, thì không thể đảm 

bảo rằng phương thức truyền thông này sẽ an toàn hoặc không mắc những lỗi như thông tin có thể bị 

chặn, bị hỏng, bị mất, bị phá hủy, đến muộn, không đầy đủ hay có chứa virus. Do đó, nếu báo cáo 

cung cấp địa chỉ trang web, hoặc chứa các liên kết đến trang web thứ ba, VPBS không xem xét lại và 

không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung nào trong những trang web đó. Địa chỉ web và hoặc các 

liên kết chỉ được cung cấp để thuận tiện cho người đọc, và nội dung của các trang web của bên thứ ba 

không được đưa vào báo cáo dưới bất kỳ hình thức nào. Người đọc có thể tùy chọn truy cập vào địa 

chỉ trang web hoặc sử dụng những liên kết đó và chịu hoàn toàn rủi ro. 
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