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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: giảm phiên thứ tư liên tiếp, do chịu nhiều áp lực từ nguồn cung và triển vọng kinh tế. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 31/10, dầu WTI giao tháng 

12 tại New York giảm 1.60% về mức 54.18 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 01 tại London 

cũng giảm 1.02% về mức 59.62 USD/thùng. 

 So với cuối tuần trước, giá dầu hiện tại 

(09h30 sáng 01/11) đã giảm khoảng 4% và 

hướng tới việc kết thúc một tuần trong xu 

hướng giảm. Giá dầu hiện đang chịu nhiều áp 

lực giảm đến từ việc nguồn cung toàn cầu đang 

tăng và nhu cầu trong tương lai không chắc 

chắn do lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

- Dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước 

đã tăng thêm 5.7 triệu thùng vượt xa mức dự 

báo là tăng 0.5 triệu thùng. Hôm qua, EIA cũng 

cho biết sản lượng dầu thô của Mỹ trong tháng 

08 tăng gần 600,000 thùng/ngày lên mức kỷ lục 

12.4 triệu thùng/ngày (vì sản lượng tại vịnh 

Mexico tăng 30%). 

- Theo Reuters, sản lượng dầu của 

OPEC đã tăng trở lại trong tháng 10 từ mức 

thấp nhất 8 năm do sự trở lại của Saudi. 14 

nước thành viên đã bơm 29.59 triệu thùng/ngày 

tăng 690,000 so với tháng 09. Trong đó Saudi 

bơm 9.90 triệu thùng/ngày tăng 850,000 thùng, 

tuy nhiên nước này vẫn đang bơm ít hơn 

400,000 thùng so với thỏa thuận cho phép và 

vẫn tiếp tục kêu gọi cắt giảm để hỗ trợ giá dầu. 

- Dữ liệu kinh tế cho thế, hoạt động nhà 

máy tại Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục giảm 

trong tháng 10 ( Nhật bản đã giảm xuống mức 

thấp nhất 3 năm qua, còn Trung Quốc giảm 06 

tháng liên tiếp). PMI sản xuất của Trung Quốc 

trong tháng 10 cũng đã giảm xuống còn 49.3 

mức thấp nhất 3.5 năm qua. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 31/10/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEZ19 55.59 53.71 54.18 -1.60% 677,419 

CLEF19 55.64 53.84 54.25 -1.54% 183,134 

QOF19 60.81 59.20 59.62 -1.02% 327,505 

QOG20 60.10 58.50 58.91 -1.10% 116,148 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 09h30 ngày 01/11/2019):  

 

 

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

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 54.97 Bán 

MA10 55.12 Bán 

RSI (14) 47.647 Trung tính 

STOCH (9,6) 59.811 Mua 

MACD (12,26) -0.060 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 51.49 – 53.35; Mức kháng cự: 55.21 – 57.07 

- Mức giá hiện tại: 54.37 
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