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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: giảm do lo ngại triển vọng nhu cầu yếu, lo ngại nguồn cung gia tăng. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 18/10, dầu WTI giao tháng 

12 tại New York giảm 0.30% về mức 53.87 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 12 tại London 

cũng giảm 0.81% về mức 59.42 USD/thùng. 

 Giá dầu giảm nhẹ trong bối cảnh những 

lo ngại “dai dẳng” về triển vọng kinh tế toàn cầu 

(dựa trên các dữ liệu kinh tế yếu kém gần đây), 

qua đó ảnh hưởng tới nhu cầu dầu. 

- GDP của Trung Quốc trong quý 

03/2019 chỉ đạt mức tăng 6.0% thấp nhất trong 

vòng gần ba thập kỷ qua (từ tháng 03/1992). 

Tăng trưởng kinh tế của nước này được dự báo 

vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn khi mà cuộc chiến 

thương mại vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. 

 Giá dầu cũng chịu thêm áp lực khi mà 

nguồn cung dầu toàn cầu có dấu hiệu gia tăng. 

- Phía Nga hôm chủ nhật cho biết, sản 

lượng dầu của nước này giảm xuống còn 11.25 

triệu thùng/ngày trong tháng 09 từ mức 11.29 

triệu thùng/ngày trong tháng 08. Tuy nhiên, mức 

này vẫn cao hơn so với mức thoả thuận mà Nga 

đã cam kết cắt giảm (con số Nga đồng ý cắt 

giảm từ tháng 10/2018 là 228,000 thùng/ngày). 

Lý giải cho việc tăng sản lượng này là do việc 

gia tăng sản phẩm khí ngưng tụ để chuẩn bị cho 

mùa đông sắp tới. 

- Saudi Arabia và Kuwait đang có các 

cuộc thảo luận để khởi động lại sản xuất dầu từ 

các mỏ khai thác chung giữa hai nước (khu vực 

trung lập) với sản lượng 500,000 thùng/ngày. 

Thứ trưởng ngoại giao Kuwait hôm 19/10 cho 

biết, các cuộc đàm phán là rất tích cực. Việc các 

thùng dầu này được tung ra thị trường vào thời 

điểm này sẽ khiến nguồn cung thêm dư thừa. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 18/10/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEZ19 54.69 53.44 53.87 -0.30% 472,558 

CLEF19 54.61 54.61 53.82 -0.35% 80,093 

QOZ19 60.29 59.01 59.42 -0.81% 228,143 

QOF20 59.83 58.64 59.09 -0.62% 129,770 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 10h00 ngày 21/10/2019):  

 

 

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

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 53.71 Mua 

MA10 53.58 Mua 

RSI (14) 46.819 Trung tính 

STOCH (9,6) 62.441 Mua 

MACD (12,26) -0.420 Bán 

 

- 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 – 52.31; Mức kháng cự: 54.52 – 56.02 

- Mức giá hiện tại: 53.80 
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