Cập nhật Khuyến nghị CTCP Phân bón Dầu khí (DCM) ngày 18.01.2021

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG DẦU THÔ

Giá dầu vào ngày hôm nay thứ hai 18/1 tiếp tục giảm do nghi ngờ triển vọng phục hồi của thị trường khi mà làn sóng lấy nhiễm Covid – 19 không ngừng tiếp tục
gia tăng trên thế giới, kết thúc đợt phục hồi nhờ cắt giảm sản lượng và nhu cầu đến từ Trung Quốc.
Dầu thô Brent giảm 45 cent, tương đương gần 1% xuống 54,65 USD / thùng vào lúc 0h207 GMT 18/1, sau khi giảm 2,3% vào thứ sáu. Dầu Mỹ giảm 43 cent, cũng
gần 1%, xuống 51,93 USD / thùng, giảm 2,3% trong phiên giao dịch trước đó.
Arab Saudi dự định giảm sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày trong tháng 2 và 3 để kiểm soát nguồn cung. Đây là một phần trong thỏa thuận do OPEC dẫn dắt,
trong đó hầu hết các nước thành viên giữ nguyên sản lượng trong tháng 2. Thỏa thuận cắt giảm sản lượng kỷ lục năm ngoái giữa OPEC và đồng minh, tức OPEC+,
giúp thị trường năng lượng phục hồi từ đáy tháng 4. Giá dầu có lúc chạm 56,75 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 2/2020.
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Đồ thị Phân tích kỹ thuật

Điểm nhấn kỹ thuật:
-

Xu hướng hiện tại: Tăng giá
Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương
MACD vượt lên đường tín hiệu.
Chỉ báo RSI: vùng mua quá, xu hướng tăng
MA 20, 50: giá đã vượt đường giá trung bình động

Nhận định: Cập nhật thông tin: Giá của DCM vẫn đang được duy trì nằm trên đường trendline tăng giá hình thành trong 6 tháng qua phản ánh xu hướng tăng
giá vẫn đang được duy trì. Trong ngắn hạn giá cổ phiếu DCM đã chạm lên vùng giá target 15.000 - 16.000 đồng/cp trong khuyến nghị mua DCM ngày 22/12/2020.
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