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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: ổn định trong bối cảnh hy vọng thỏa thuận thương mại Trung-Quốc. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 25/11, dầu WTI giao tháng 

01 tại New York tăng 0.42% lên mức 58.01 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 01 tại London 

cũng tăng 0.40% lên mức 63.65 USD/thùng. 

 Giá dầu hiện vẫn đang ổn định, giữ 

được những “thành quả” tăng trong tuần trước 

nhờ những bình luận tích cực từ phía Mỹ và 

Trung Quốc. Qua đó làm tăng hy vọng về việc 

hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ sớm đạt 

được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương 

mại kéo dài hơn 16 tháng qua. 

 Tuy vậy, các NĐT vẫn sẽ rất thận trọng 

vì tiến trình đàm phán luôn có những diễn biến  

khó lường dự báo có thể tác động lớn đến giá 

dầu. 

 Về nguồn cung, OPEC và các đồng 

minh sẽ nhóm họp vào ngày 05/12 tới tại Vienna 

để thảo luận về chính sách trong năm tới. Trước 

đó đã có những đồn đoán về việc OPEC+ sẽ gia 

hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến giữa 

năm 2020 để hỗ trợ cho giá dầu. 

 Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ 

Saudi Arabia tăng 76.3% trong tháng 10, do nhu 

cầu tăng tại các nhà máy lọc dầu mới của Trung 

Quốc. Saudi vẫn giữ vị trí nước xuất khẩu hàng 

đầu cho Trung Quốc. 

- Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Hải 

quan Trung Quốc hôm qua cho biết. Tháng 10 

các lô hàng từ Saudi đã tăng lên 8.41 triệu tấn 

tương đương 1.98 triệu thùng/ngày cao hơn so 

với mức 1.74 triệu thùng/ngày của tháng 09 và 

1.12 triệu thùng/ngày cùng kỳ năm 2018. 

 Nhập khẩu dầu từ Iran của Trung Quốc 

vẫn ổn định ở mức 532.790 tấn trong tháng 10. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 25/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEF20 58.15 57.21 58.01 +0.42% 420,642 

CLEG20 58.02 57.12 57.91 +0.43% 68,814 

QOF20 63.80 62.97 63.65 +0.40% 211,959 

QOG20 62.75 61.91 62.62 +0.40% 228,660 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 09h00 ngày 26/11/2019):  

 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 58.07 Bán 

MA10 57.42 Mua 

RSI (14) 57.113 Mua 

STOCH (9,6) 79.104 Mua 

MACD (12,26) 0.620 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 55.03 – 57.40; Mức kháng cự: 59.24 – 61.18 

- Mức giá hiện tại: 58.05 
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