
 Bản tin Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) 

 

Trang 1 / 1 

 

BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: xu hướng tăng được mở rộng do nhận được hỗ trợ tích cực từ đàm phán thương mại. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 05/11, dầu WTI giao tháng 

12 tại New York tăng 1.22% lên mức 57.23 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 01 tại London 

cũng tăng 1.33% lên mức 1.33% USD/thùng. 

 Dầu hiện nhận được hỗ trợ tích cực từ 

việc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang tiến 

gần hơn đến việc ký được thỏa thuận. 

- Trung Quốc đang thúc giục TT Trump 

gỡ bỏ thêm thuế quan đã áp trong tháng 09 đối 

với hàng hoá của Trung Quốc, như một phần 

trong thỏa thuận “giai đoạn 1”. Điều này sẽ giảm 

tác động tiêu cực đến nền kinh tế hai nước. 

- Theo Financial Times, Mỹ đang cân 

nhắc gỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với 112 tỷ 

USD hàng hoá của Trung Quốc bị Washington 

áp từ hồi đầu tháng 09 với mức thuế 15%. 

 Một thông tin cũng được cho là hỗ trợ 

cho giá dầu, khi mà hôm qua Tổng thư ký OPEC 

Mohammad Barkindo cho biết “ông lạc quan 

hơn về triển vọng thị trường trong năm tới so 

với hồi tháng 10, ông cũng cho biết tất cả các 

lựa chọn đều để mở, bao gồm cả việc cắt giảm 

sâu hơn nữa sản lượng dầu thô trong bối cảnh 

dự báo tình trạng dư cung có dấu hiệu gia tăng”. 

 Trong báo cáo triển vọng 2019 OPEC 

cho biết, sản lượng dầu thô và các chất lỏng 

khác của nhóm sẽ giảm xuống còn 32.8 triệu 

thùng vào năm 2024. 

 Đà tăng của giá dầu phần nào bị “kìm 

hãm” bởi báo cáo của API  trong ngày hôm qua 

cho thấy, tồn kho dầu thô trong tuần trước của 

Mỹ đã tăng thêm 4.3 triệu thùng. Cao hơn mức 

dự báo trước đó là tăng 1.5 triệu thùng. Tổng 

tồn kho hiện ở mức 440.5 triệu thùng. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 05/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEZ19 57.50 56.30 57.23 +1.22% 435,319 

CLEF19 56.60 57.55 57.29 +1.22% 95,616 

QOF19 63.19 61.85 62.96 +1.33% 231,628 

QOG20 62.36 61.14 62.13 +1.27% 117,421 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 09h30 ngày 06/11/2019):  

 

 

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

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 56.19 Mua 

MA10 56.02 Mua 

RSI (14) 58.425 Mua 

STOCH (9,6) 56.764 Mua 

MACD (12,26) 0.360 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 53.35 – 55.24; Mức kháng cự: 57.62 – 58.81 

- Mức giá hiện tại: 56.92 
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