Bản tin Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV)

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG
I. Dầu thô
Xu hướng giá: giảm trở lại do “nghi ngờ” thoả thuận thương mại Mỹ-Trung.
Market Headlines:


Chốt phiên 14/10, dầu WTI giao tháng

Cập nhật giá chốt phiên ngày 14/10/2019
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Bắc Kinh đã vạch ra được giai đoạn đầu tiên
của thỏa thuận thương mại. Trung Quốc đã bắt

Biểu đồ giá (dầu WTI – 09h00 ngày 15/10/2019):

đầu nhập trở lại hàng hoá của Hoa Kỳ. Đáp lại,
Mỹ cũng đã hoãn kế hoạch tăng thuế lên hàng
hoá của Trung Quốc.


Tuy nhiên, giới đầu tư đã “nghi ngờ” về

một số chi tiết trong giai đoạn một của thỏa
thuận thương mại Mỹ-Trung. Hôm qua, Bộ
trưởng Tài chính Mỹ-Steven Mnuchin cũng cho
biết thêm đợt thuế quan tiếp theo lên hàng hoá
của Trung Quốc vẫn sẽ có hiệu lực vào ngày
15/12 nếu như hai nước không đạt được thỏa

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

thuận nào trước đó. Cùng với đó chỉ số đồng
USD tăng lên (nơi trú ẩn an toàn của các NĐT

Tên chỉ báo

Giá trị

Gợi ý

trước những lo ngại về việc Anh rời liên minh

MA5

54.01

Bán

Châu Âu), đã gia tăng áp lực lên giá dầu.
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Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia

tháng 11, cao hơn mức đã được ghi nhận trước
khi cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng
của nước này hồi tháng 09. Ông cũng cho biết
năng lực sản xuất sẽ đạt 12 triệu thùng/ngày
vào cuối tháng 11. Xuất khẩu của nước này hiện

- Giá hiện nằm trên đường trung bình 10 ngày (MA10) cho
thấy xu hướng trong ngắn hạn là tích cực.
- Mức hỗ trợ: 50.62 – 52.63; Mức kháng cự: 54.64 – 56.65
- Mức giá hiện tại: 53.39

ở mức khoảng 6.9 triệu thùng/ngày.
OPEC và các đồng minh (gọi là

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

OPEC+) sẽ nhóm họp vào tháng 12 tới để quyết

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

định chính sách cho năm 2020.

Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn.



barchart.com.investing.com. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm về các
tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin.
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