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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: diễn biến ổn định trong xu hướng giảm do thiếu thông tin hỗ trợ. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 21/10, dầu WTI giao tháng 

12 tại New York giảm 0.67% về mức 53.51 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 12 tại London 

cũng giảm 0.77% về mức 58.96 USD/thùng. 

 Giá dầu hiện đang chịu tác động chủ 

yếu bởi hai luồng thông tin (1) sự lạc quan về 

đàm phán thương mại Mỹ-Trung tạo ra động lực 

hỗ trợ, (2) mối lo ngại về kinh tế toàn cầu làm 

giảm nhu cầu dầu, cùng với đó là nguồn cung 

đang có dấu hiệu tăng lại gây áp lực lên giá dầu. 

- TT Trump hôm qua cho biết “các nỗ lực 

chấm dứt chiến tranh thương mại của Mỹ-Trung 

Quốc đang diễn ra tốt đẹp, các nhà đàm phán 

hai nước đang tích cực để soạn thảo văn bản 

thỏa thuận giai đoạn 1 cho các nhà lãnh đạo ký 

vào tháng tới trong cuộc gặp tại hội nghị thượng 

đỉnh APEC tháng 11”. 

- Dù đang có dấu hiệu tích cực, nhưng 

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ cũng cho biết 

“một thỏa thuận không cần phải hoàn tất vào 

tháng tới, nhấn mạnh sự cần thiết phải có được 

một thỏa thuận đúng đắn”. 

 Về nguồn cung, trong tháng 09 Nga tiếp 

tục sản xuất vượt mức cam kết cắt giảm trước 

đó. Nước này cam kết sẽ tuân thủ thoả thuận 

trong tháng 10. 

- Theo khảo sát của Reuters ngày hôm 

qua, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước sẽ 

tăng tuần thứ sáu liên tiếp. 

 Sản xuất của các nhà máy lọc tại Châu 

Âu đã giảm 4% trong tháng 09, 4.2% so với 

cùng kỳ năm 2018. Sản lượng ở mức 10.451 

triệu thùng/ngày, theo số liệu của Euroilstock 

công bố hôm qua. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 21/10/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEZ19 54.17 52.85 53.51 -0.67% 509,426 

CLEF19 54.11 52.85 53.54 -0.52% 87,785 

QOZ19 59.55 58.26 58.96 -0.77% 212,574 

QOF20 59.23 57.97 58.68 -0.69% 131,144 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 09h30 ngày 22/10/2019):  

 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 12/2019:  

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 53.68 Bán 

MA10 53.64 Bán 

RSI (14) 44.968 Bán 

STOCH (9,6) 60.655 Mua 

MACD (12,26) -0.440 Bán 

 

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

cho thấy xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 51.62 – 52.91; Mức kháng cự: 54.20 – 55.49 

- Mức giá hiện tại: 53.49 
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