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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: điều chỉnh giảm trước những dự báo cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 28/10, dầu WTI giao tháng 

12 tại New York giảm 1.50% về mức 55.81 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 12 tại London 

cũng giảm 0.72% về mức 61.25 USD/thùng. 

 Sau bốn phiên tăng điểm liên tiếp trước 

đó, phiên hôm qua giá đã có điều chỉnh giảm 

nhẹ phần nào do những dự báo về tồn kho dầu 

thô tuần trước của Mỹ tăng. 

- Theo khảo sát của Reuters, tồn kho của 

Mỹ trong tuần trước sẽ tăng 700,000 thùng sau 

tuần giảm bất ngờ trước đó. 

- Dự trữ tại các kho Cushing, Oklahoma 

đã tăng khoảng 1.5 triệu thùng trong tuần kết 

thúc vào ngày 25/10, theo số liệu báo cáo thị 

trường của Công ty Genscape. 

- Công suất các nhà máy lọc dầu tại Mỹ 

tuần trước được dự báo sẽ tăng 0.7% từ mức 

85.2% của tuần kết thúc vào ngày 18/10. 

 Tiến trình của cuộc đàm phán thương 

mại Mỹ-Trung đang có nhiều thông tin tích cực, 

làm tăng hy vọng nhu cầu dầu thô toàn cầu sẽ 

tăng khi thỏa thuận được ký kết. Qua đó có hỗ 

trợ cho giá dầu. 

- TT Trump hôm qua cho biết, ông dự 

kiến sẽ ký một phần thỏa thuận thương mại 

quan trọng với Trung Quốc trước thời hạn, 

nhưng không cho biết chính xác thời gian. 

- Đại diện thương mại Mỹ cho biết, đang 

nghiên cứu xem có nên gia hạn đình chỉ thuế 

quan đối với 34 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc 

sắp hết hạn vào ngày 28/12/2019 hay không. 

 Bộ trưởng Năng lượng Saudi cho biết 

nước này và Mỹ sẽ hợp tác với nhau để đảm 

bảo nguồn cung dầu toàn cầu. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 28/10/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEZ19 56.92 55.58 55.81 -1.50% 437,020 

CLEF19 56.99 55.68 55.90 -1.43% 88,181 

QOZ19 62.34 61.19 61.57 -0.72% 167,855 

QOF20 62.09 60.91 61.25 -0.78% 170,441 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 10h00 ngày 29/10/2019):  

 

 

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

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 56.22 Bán 

MA10 55.23 Mua 

RSI (14) 53.774 Trung tính 

STOCH (9,6) 82.934 Quá mua 

MACD (12,26) 0.220 Mua 

 

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

cho thấy xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 53.97 – 55.31; Mức kháng cự: 56.65 – 57.99 

- Mức giá hiện tại: 55.69 
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