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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: phục hồi sau phiên giảm điểm mạnh trước đó. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 20/11, dầu WTI giao tháng 

01 tại New York tăng 3.00% lên mức 57.01 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 01 tại London 

cũng tăng 2.55% lên mức 62.40 USD/thùng. 

 Giá phục hồi trong phiên hôm qua do 

nhận được hỗ trợ từ việc tồn kho dầu thô của 

Mỹ tăng ít hơn dự kiến, và bình luận tích cực từ 

phía Nga. 

- Cụ thể, EIA cho biết trong tuần kết thúc 

ngày 15/11 tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 1.4 

triệu thùng thấp hơn so với mức dự báo trước 

đó là tăng 1.5 triệu thùng. Các nhà máy lọc dầu 

trong tuần trước đã tăng thêm 519,000 

thùng/ngày, công suất tăng 1.7%. Nhập khẩu 

ròng dầu thô của Mỹ trong tuần trước đã giảm 

172,000 thùng/ngày. 

- TT Putin cho biết Nga vẫn sẽ tiếp tục 

hợp tác theo thỏa thuận cắt giảm nguồn cung 

toàn cầu với OPEC, với mục tiêu giữ cho thị 

trường dầu cân bằng. 

 Tuy nhiên hiện tại giá dầu đang chịu tác 

động xấu từ tiến trình đàm phán thương mại 

Mỹ-Trung. Các chuyên gia thương mại cảnh 

báo việc ký kết thỏa thuận “giai đoạn 1” có thể 

sẽ phải lùi sang năm sau. 

- Diễn biến mới nhất tác động đến việc 

ký thỏa thuận có liên quan đến vấn đề biểu tình 

ở Hong Kong. Hôm qua, Trung Quốc đã lên án 

việc Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật bảo 

vệ quyền con người ở Hong Kong. 

- Trước đó TT Trump tuyên bố “ông sẽ 

ngay lập tức tăng thuế cao hơn nữa đối với hàng 

hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu Mỹ không đạt 

được thỏa thuận thương mại với nước này”. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 20/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEF20 57.37 54.85 57.01 +3.00% 674,891 

CLEG20 57.24 54.75 56.88 +2.93% 113,120 

QOF20 62.80 60.30 62.40 +2.44% 343,267 

QOG20 61.86 59.44 61.47 +2.41% 232,325 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 10h00 ngày 21/11/2019):  

 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 01/2020:  

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 56.77 Mua 

MA10 56.87 Mua 

RSI (14) 53.830 Trung tính 

STOCH (9,6) 59.185 Mua 

MACD (12,26) 0.350 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 52.56 – 55.43; Mức kháng cự: 57.94 – 60.45 

- Mức giá hiện tại: 56.92 
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