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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: giảm phiên thứ hai liên tiếp do thiếu động lực hỗ trợ. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 11/11, dầu WTI giao tháng 

12 tại New York giảm 0.66% về mức 56.86 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 01 tại London 

cũng giảm 62.18% về mức 62.18 USD/thùng. 

 Phiên giao dịch đầu tuần giá dầu có xu 

hướng giảm nhẹ do thiếu thông tin từ tiến trình 

đàm phán thương mại Mỹ-Trung, cùng với đó là 

mối lo ngại về việc dư cung tăng lên khi mà 

Saudi đã tăng sản lượng sản xuất. Xu hướng 

diễn biến giá trong thời gian tới được đánh giá 

sẽ biến động xoay quanh vấn đề liên quan đến 

đàm phán thương mại, nhu cầu, nguồn cung. 

 Về nguồn cung, Saudi Arabia đã tăng 

sản lượng dầu trong tháng 10 lên 10.3 triệu 

thùng/ngày, nguồn cung ra thị trường ở mức 

9.890 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên nước này 

khẳng định lượng cung ra thị trường vẫn ở dưới 

mức cam kết. Con số tăng thêm 400,000 

thùng/ngày là phần chênh lệch giữa sản xuất và 

cung ứng sẽ được chuyển sang dạng tồn kho. 

 Hôm qua, Bộ trưởng Năng lượng 

Oman cho biết OPEC và OPEC+ có thể gia hạn 

thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô vào năm 

tới (thỏa thuận hiện tại là cắt giảm 1.2 triệu 

thùng/ngày cho đến tháng 03/2020), nhưng việc 

cắt giảm sâu hơn rất khó. Ông cũng cho biết 

thêm, Oman hài lòng với giá dầu hiện tại nó “tốt” 

cho nền kinh tế. Nhu cầu đang được cải thiện 

dần khi mà căng thẳng thương mại dịu đi. 

 Cũng trong hôm qua, Bộ trưởng Năng 

lượng UAE cho biết, ông không lo lắng về tăng 

trưởng nhu cầu dầu. Năng lượng xanh sẽ có 

mức tăng trưởng cao hơn trong tương lai, 

nhưng dầu và khí tự nhiên cũng sẽ phát triển.  

Cập nhật giá chốt phiên ngày 11/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEZ19 57.40 56.25 56.86 -0.66% 498,981 

CLEF19 57.40 56.28 56.90 -0.63% 179,069 

QOF19 62.76 61.57 62.18 -0.52% 213,342 

QOG20 61.85 60.68 61.30 -0.51% 120,269 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 09h00 ngày 12/11/2019):  

 

 

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

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 56.96 Bán 

MA10 56.53 Mua 

RSI (14) 55.117 Mua 

STOCH (9,6) 74.991 Mua 

MACD (12,26) 0.370 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 – 55.08; Mức kháng cự: 57.22 – 58.29 

- Mức giá hiện tại: 56.64 
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