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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: giảm khi mà không có sự chắc chắn trong đàm phán thương mại và tình trạng dư cung. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 18/11, dầu WTI giao tháng 

12 tại New York giảm 1.16% về mức 57.05 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 01 tại London 

cũng giảm 1.35% về mức 62.44 USD/thùng. 

 Giá dầu đang phải chịu khá nhiều áp 

lực đến từ việc chưa có tín hiệu chắc chắn nào 

cho việc Mỹ-Trung ký được thỏa thuận thương 

mại. Cùng với đó là việc nguồn cung đang ngày 

càng dư thừa khi mà nhu cầu tăng chậm. 

- Hôm qua, một quan chức chính phủ 

Trung Quốc cho CNBC biết “đang có sự bi quan 

ở Bắc Kinh về triển vọng đạt được một thỏa 

thuận thương mại, khi mà TT Trump cho biết 

không có thoả thuận về việc giảm dần thuế 

quan”. Cuộc chiến thương mại giữa hai nước 

đã ảnh hưởng lớn tới tăng trưởng kinh tế toàn 

cầu và che mờ triển vọng tăng trưởng nhu cầu 

dầu trong tương lai. Cuối tuần trước OPEC cho 

biết, họ dự kiến tăng trưởng nhu cầu sẽ giảm 

trong năm 2020. 

- Theo khảo sát của Reuters, tồn kho dầu 

thô của Mỹ trong tuần trước sẽ tiếp tục tăng.  

 Trong báo ngày hôm qua, EIA cho biết 

sản lượng dầu đá phiến của Mỹ dự kiến sẽ tăng 

khoảng 49,000 thùng/ngày lên mức 9.13 triệu 

thùng/ngày trong tháng 12 năm nay. 

 Theo dữ liệu công bố ngày 18/11, Saudi 

Arabia cho biết xuất khẩu dầu thô của nước này 

trong tháng 09 đã giảm 3% xuống còn 6.67 triệu 

thùng/ngày từ mức 6.88 triệu thùng trong tháng 

08.  Sản lượng dầu thô tháng 09 giảm 660,000 

thùng/ngày xuống còn 9.129 triệu thùng/ngày. 

 Nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ OPEC đã 

giảm 73% trong tháng 10, thấp nhất kể từ 2011. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 18/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEZ19 58.09 56.55 57.05 -1.16% 159,328 

CLEF19 58.17 56.64 57.14 -1.19% 420,045 

QOF20 63.57 61.94 62.44 -1.35% 228,213 

QOG20 62.77 61.01 61.53 -1.39% 136,804 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 09h30 ngày 19/11/2019):  

 

 

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

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 57.28 Bán 

MA10 57.16 Bán 

RSI (14) 55.122 Mua 

STOCH (9,6) 65.206 Mua 

MACD (12,26) 0.490 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 – 56.38; Mức kháng cự: 57.57 – 59.42 

- Mức giá hiện tại: 57.05 
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