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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: diễn biến ổn định trong vùng giá thấp, chờ đợi các thông tin từ đàm phán thương mại. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 09/10, dầu WTI giao tháng 

11 tại New York giảm nhẹ 0.08% về mức 52.59 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 12 tại London 

tăng nhẹ 0.14% về mức 58.32 USD/thùng. 

 Tâm điểm của NĐT đang dồn vào diễn 

biến cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung 

đang diễn ra tại Washington. Dù có nhiều kỳ 

vọng, nhưng thực tế triển vọng đạt được một 

thỏa thuận tích cực nhằm chấm dứt cuộc chiến 

thương mại kéo dài 15 tháng qua giữa hai nước 

là không nhiều. 

- Các quan chức chính phủ Trung Quốc 

cho Reuters biết rằng họ đã hạ thấp kỳ vọng về 

tiến trình đàm phán với Mỹ. TT Trump hôm qua 

bày tỏ sự lạc quan, ông nói “có cơ hội tốt để hai 

bên đạt được thỏa thuận”. 

 Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã mở chiến dịch 

quân sự tấn công vào khu vực do người Kurd 

kiểm soát ở Đông Bắc Syria. 

  Ngoài những thông tin thiếu tích cực 

đến từ đàm phán Mỹ-Trung, giá dầu còn chịu 

thêm áp lực từ việc tồn kho dầu thô tuần trước 

của Mỹ tăng. Cụ thể, EIA hôm qua cho biết. 

- Tồn kho tăng thêm 2.9 triệu thùng, cao 

hơn so với mức dự báo là tăng 1.4 triệu thùng. 

- Sản lượng sản xuất đã tăng thêm 

200,000 thùng/ngày lên mức kỷ lục 12.6 triệu 

thùng/ngày. 

- Nhập khẩu tuần trước giảm 601,000 

thùng/ngày trong khi đó xuất khẩu đã tăng thêm 

534,000 thùng/ngày lên mức 3.4 triệu 

thùng/ngày cao nhất kể từ 21/06, khi mà mức 

xuất khẩu kỷ lục được ghi nhận là 3.8 triệu 

thùng/ngày.  

Cập nhật giá chốt phiên ngày 09/10/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEX19 53.47 52.31 52.59 -0.08% 632,666 

CLEZ19 53.71 52.30 52.61 -0.02% 215,919 

QOZ19 59.35 57.91 58.32 +0.14% 266,457 

QOF20 58.81 57.47 57.84 +0.14% 126,510 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 11h00 ngày 10/10/2019):  

 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 11/2019:  

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 52.57 Bán 

MA10 53.16 Bán 

RSI (14) 38.617 Bán 

STOCH (9,6) 24.424 Bán 

MACD (12,26) -1.030 Bán 

 

- Giá hiện nằm dưới đường trung bình 10 ngày (MA10) 

cho thấy xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 48.85 – 51.17; Mức kháng cự: 53.49 – 55.81 

- Mức giá hiện tại: 52.48 

 

 

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn reuters.com, cme.com, 

barchart.com.investing.com. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm về các 

quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông 

tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. 

Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn. 

 


