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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: diễn biến ổn định trong biên độ hẹp. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 26/11, dầu WTI giao tháng 

01 tại New York tăng 0.69% lên mức 58.41 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 01 tại London 

cũng tăng 0.97% lên mức 64.27 USD/thùng. 

 Các bình luận tích cực về đàm phán 

thương mại Mỹ-Trung vẫn đang hỗ trợ tốt cho 

giá dầu. 

- Ngày hôm qua TT Trump cho biết, 

Trung Quốc và Hoa Kỳ gần đạt được thỏa thuận 

về giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại giữa 

hai nước. Thông tin được đưa ra sau khi các 

nhà đàm phán của hai nước trao đổi qua điện 

thoại và đồng ý tiếp tục làm việc với các vấn đề 

còn lại. 

 Tuy nhiên giá dầu vẫn sẽ chịu nhiều áp 

lực khi mà nguồn cung dầu thô toàn cầu vẫn 

tiếp tục xu hướng dư thừa. 

- Theo số liệu của API công bố ngày hôm 

qua cho thấy, tồn kho của Mỹ trong tuần trước 

của Mỹ đã tăng thêm 3.6 triệu thùng trái ngược 

với dự báo trước đó của các nhà phân tích là 

giảm 418,000 thùng. Nâng tổng tồn kho của Mỹ 

hiện lên mức 449.6 triệu thùng. 

- Số liệu của chính phủ sẽ được EIA 

công bố vào tối nay. 

 Người đứng đầu cơ quan Năng lượng 

Quốc tế (IEA) trong cuộc phỏng vấn với Reuters 

cho biết “ông hy vọng các nước OPEC sẽ đưa 

ra quyết định đúng đắn cho chính họ và cho nền 

kinh tế toàn cầu vốn vẫn rất mong manh” tại 

cuộc họp diễn ra vào tuần tới. Nhìn chung ông 

dự báo nguồn cung sẽ dồi dào, nhu cầu sẽ 

chậm lại do kinh tế tăng trưởng yếu hơn, đặc 

biệt là tại Trung Quốc. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 26/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEF20 58.56 57.76 58.41 +0.69% 443,816 

CLEG20 58.47 57.66 58.32 +0.71% 76,456 

QOF20 64.32 63.44 64.27 +0.97% 181,065 

QOG20 63.26 62.42 63.21 +0.94% 290,127 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 09h00 ngày 27/11/2019):  

 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 58.17 Bán 

MA10 57.47 Mua 

RSI (14) 57.774 Mua 

STOCH (9,6) 81.198 Mua 

MACD (12,26) 0.650 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 – 57.85; Mức kháng cự: 59.24 – 61.18 

- Mức giá hiện tại: 58.21 
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