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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: điều chỉnh phục hồi do nhận được hỗ trợ từ việc dự trữ dầu thô của Mỹ giảm. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 23/10, dầu WTI giao tháng 

12 tại New York tăng 2.73% lên mức 55.97 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 12 tại London 

cũng tăng 2.46% lên mức 61.17 USD/thùng. 

 Giá dầu nhận được hỗ trợ tích cực từ 

báo cáo của EIA cho biết, tồn kho dầu thô của 

Mỹ trong tuần trước đã giảm lần đầu tiên sau 

năm tuần tăng liên tiếp trước đó, cụ thể: 

- Tính trong tuần kết thúc vào ngày 18/10 

tồn kho của Mỹ đã giảm 1.7 triệu thùng, trái 

ngược với dự báo trước đó của các nhà phân 

tích đưa ra là tăng 2.2 triệu thùng. Nguyên nhân 

được cho là do các nhà máy lọc dầu tăng sản 

lượng, nhập khẩu ròng giảm xuống mức thấp 

nhất trong lịch sử. 

- Các nhà máy lọc dầu đã tăng sản lượng 

thêm 429,000 thùng/ngày, công suất tăng thêm 

2.1%. 

- Cũng trong báo cáo, EIA cho biết nhập 

khẩu trong tuần trước giảm 873,000 thùng/ngày 

xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Trong khi đó 

xuất khẩu tăng 435,000 thùng/ngày lên gần 

mức kỷ lục 3.7 triệu thùng/ngày. 

- Dự trữ tại các kho Cushing, Oklahoma 

đã tăng thêm 1.5 triệu thùng. 

 Các thông tin gần đây cho thấy OPEC 

và các đồng minh của mình đang xem xét cắt 

giảm sản lượng hơn nữa trong cuộc họp tháng 

12, do lo ngại về tăng trưởng nhu cầu dầu thô 

yếu trong năm 2020. Saudi Arabia cho biết, mục 

tiêu hàng đầu hiện tại là các nước phải tuân thủ 

thỏa thuận cắt giảm đã cam kết. Hiện có Nga, 

Iraq và Nigeria chưa tuân thủ nghiêm ngặt cam 

kết cắt giảm sản lượng của mình. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 23/10/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEZ19 56.07 53.62 55.97 +2.73% 620,202 

CLEF19 56.10 53.69 55.99 +2.73% 123,069 

QOZ19 61.30 58.85 61.17 +2.46% 313,138 

QOF20 61.00 58.67 60.87 +2.40% 248,966 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 11h30 ngày 24/10/2019):  

 

 

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

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 54.50 Mua 

MA10 54.09 Mua 

RSI (14) 54.822 Trung tính 

STOCH (9,6) 63.721 Mua 

MACD (12,26) -0.140 Bán 

 

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

cho thấy xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 51.78 – 54.23; Mức kháng cự: 56.68 – 59.13 

- Mức giá hiện tại: 55.52 
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