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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: hồi phục nhẹ do hy vọng OPEC sẽ mở rộng việc cắt giảm nguồn cung. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 16/10, dầu WTI giao tháng 

11 tại New York tăng 1.04% lên mức 53.36 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 12 tại London 

cũng tăng 1.56% lên mức 59.42 USD/thùng. 

 Giá dầu phiên hôm qua có sự điều 

chỉnh tăng nhẹ do có hỗ trợ từ hy vọng vào việc 

OPEC và các đồng minh sẽ mở rộng cắt giảm 

nguồn cung vào tháng 12, và đồng USD yếu đi. 

- OPEC và các đồng minh sẽ nhóm họp 

vào ngày 05-06/12 tại Vienna để quyết định về 

chính sách thời gian tới. Tổng thư ký OPEC nói 

“cắt giảm sâu hơn nữa sản lượng là một lựa 

chọn”. Trước đó, ngày 15/10 ông cho biết 

OPEC và các đồng minh sẽ làm những gì có thể 

để cân bằng thị trường. 

 Tuy nhiên, những mối lo ngại về tăng 

trưởng nhu cầu dầu toàn cầu do suy giảm kinh 

tế, sản lượng cũng như tồn kho của Mỹ tăng vẫn 

sẽ tiếp tục “kìm hãm” giá dầu. 

- Trong báo cáo hôm qua, API cho biết 

tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng vọt lên mức 

10.5 triệu thùng, vượt xa mức dự báo của các 

nhà phân tích là tăng 2.8 triệu thùng. Tổng tồn 

kho của Mỹ hiện là 432.5 triệu thùng. Số liệu 

của chính phủ sẽ được EIA công bố vào tối nay. 

- Ngày 15/10, IMF đã tiếp tục cắt giảm dự 

báo GDP toàn cầu năm 2019 xuống còn 3% từ 

mức 3.2% của dự báo hồi tháng 07, đây là mức 

thấp nhất trong vòng 10 năm qua và cũng là lần 

thứ 5 trong năm nay IMF cắt giảm dự báo GDP.  

- Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ dự kiến 

sẽ tăng thêm 58,000 thùng/ngày trong tháng 11 

lên mức kỷ lục 8.971 triệu thùng/ngày, EIA cho 

biết trong báo cáo ngày 15/10. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 16/10/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEX19 53.74 52.51 53.36 +1.04% 451,643 

CLEZ19 53.82 52.60 53.45 +1.08% 233,701 

QOZ19 59.75 58.36 59.42 +1.56% 257,868 

QOF20 59.48 58.18 59.16 +1.01% 163,556 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 09h30 ngày 17/10/2019):  

 

 

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

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 53.36 Bán 

MA10 53.12 Bán 

RSI (14) 42.225 Bán 

STOCH (9,6) 55.934 Mua 

MACD (12,26) -0.690 Bán 

 

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

cho thấy xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 50.62 – 52.31; Mức kháng cự: 53.51 – 55.10 

- Mức giá hiện tại: 52.91 
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