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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: tiếp tục giảm nhẹ trong biên độ hẹp. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 29/10, dầu WTI giao tháng 

12 tại New York giảm 0.48% về mức 55.54 

USD/thùng. Ngược lại, dầu Brent giao tháng 12 

tại London lại có mức tăng nhẹ 0.03% lên mức 

61.59 USD/thùng. 

 Giá dầu chịu nhiều áp lực hơn trong 

phiên hôm qua, dù số liệu của API cho thấy tồn 

kho của Mỹ giảm trong tuần trước. 

- Những kỳ vọng về việc Mỹ-Trung sẽ 

sớm ký kết thỏa thuận vào tháng tới đã phần 

nào giảm bớt, khi mà hôm qua một quan chức 

chính phủ Mỹ cho biết “hai nước vẫn đang tiếp 

tục làm việc để có thể đạt được một thỏa thuận 

tạm thời, nhưng có thể sẽ không kịp hoàn thành 

để cho hai nhà lãnh đạo ký kết tại cuộc họp 

APEC tại Chile vào tháng 11 tới”. 

- Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga nói 

rằng còn quá sớm để nói đến việc OPEC+ sẽ 

cắt giảm sản lượng sâu hơn nữa. 

 Theo số liệu của API, tồn kho dầu thô 

của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 25/10 đã giảm 

708,000 thùng, khiến tổng tồn kho giảm xuống 

còn 436 triệu thùng. Số liệu của chính phủ sẽ 

được EIA công bố vào tối nay. 

 Bộ trưởng dầu mỏ Nigeria cho biết, Bộ 

trưởng Năng lượng Saudi Arabia nói với ông 

rằng Saudi sẵn sàng cắt giảm sản lượng sản 

xuất dầu thô sâu hơn nữa để giúp giá tăng. 

 Các NĐT hiện đang tập trung quan sát 

các diễn biến từ đàm phán thương mại Mỹ-

Trung và kết quả của cuộc họp chính sách của 

Fed (sẽ được công bố vào 01h00 đêm nay theo 

giờ VN), những thông tin quan trọng này được 

đánh giá là sẽ có tác động lớn tới giá dầu. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 29/10/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEZ19 55.91 54.61 55.54 -0.48% 521,457 

CLEF19 56.04 54.74 55.68 -0.39% 107,439 

QOZ19 61.98 60.66 61.59 +0.03% 136,911 

QOF20 62.65 60.31 61.23 -0.03% 266,191 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 09h30 ngày 30/10/2019):  

 

 

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

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 55.89 Bán 

MA10 55.06 Mua 

RSI (14) 51.859 Trung tính 

STOCH (9,6) 76.622 Mua 

MACD (12,26) 0.120 Mua 

 

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

thấy xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 53.48 – 54.76; Mức kháng cự: 56.65 – 57.99 

- Mức giá hiện tại: 55.25 
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