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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: giảm điểm mạnh do tồn kho dầu thô của Mỹ tiếp tục tăng mạnh. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 06/11, dầu WTI giao tháng 

12 tại New York giảm 1.54% về mức 56.35 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 01 tại London 

cũng giảm 1.93% về mức 61.74 USD/thùng. 

 Giá dầu chịu áp lực giảm sau báo cáo 

của EIA hôm qua cho thấy tồn kho dầu thô của 

Mỹ tiếp tục tăng mạnh, cụ thể: 

- Tính trong tuần kết thúc vào ngày 01/11 

tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 7.9 triệu thùng, 

vượt xa mức dự báo trước đó của các nhà phân 

tích là tăng 1.5 triệu thùng. Nguyên nhân được 

cho là do các nhà máy lọc dầu đã cắt giảm sản 

lượng và xuất khẩu giảm. Tổng tồn kho hiện cao 

hơn 2.9% so với mức trung bình 5 năm. 

- Các nhà máy lọc dầu trong tuần trước 

đã giảm đi số lượng 237,000 thùng/ngày. Công 

suất giảm 1.7% xuống còn 86% tổng công suất. 

- Xuất khẩu dầu thô đã giảm gần 1 triệu 

thùng trong tuần trước xuống còn 2.4 triệu 

thùng/ngày. Nhập khẩu dầu thô ròng đã tăng 

336,000 thùng/ngày. 

 Diễn biến của cuộc đàm phán thương 

mại Mỹ-Trung thay đổi theo từng ngày qua đó 

phần nào cũng có những tác động tức thì lên 

giá dầu. 

- Ngày hôm qua một quan chức giấu tên 

của chính phủ Mỹ cho Reuters biết. Cuộc gặp 

giữa TT Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình để ký 

thỏa thuận “giai đoạn 1” có thể sẽ phải trì hoãn 

đến tháng 12, khi các cuộc đàm phán về các 

điều khoản và địa điểm vẫn đang tiếp tục diễn 

ra. Thông tin này gây lo lắng thêm đôi chút so 

với trước đó một ngày về tiến trình để sớm đi 

đến thỏa thuận thương mại giữa hai nước.  

Cập nhật giá chốt phiên ngày 06/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEZ19 57.85 56.11 56.35 -1.54% 623,258 

CLEF19 57.87 56.16 56.38 -1.59% 136,878 

QOF19 63.32 61.59 61.74 -1.93% 275,884 

QOG20 62.49 60.78 60.89 -1.99% 142,241 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 09h30 ngày 07/11/2019):  

 

 

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

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 56.53 Bán 

MA10 55.99 Mua 

RSI (14) 55.105 Mua 

STOCH (9,6) 62.745 Mua 

MACD (12,26) 0.320 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 – 55.69; Mức kháng cự: 57.40 – 59.11 

- Mức giá hiện tại: 56.34 
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