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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: điều chỉnh giảm nhẹ do tác động từ việc tồn kho dầu thô của Mỹ tăng. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 27/11, dầu WTI giao tháng 

01 tại New York giảm 0.51% về mức 58.11 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 01 tại London 

cũng giảm 0.33% về mức 64.06 USD/thùng. 

 Giá chịu áp lực giảm trong bối cảnh báo 

cáo ngày hôm qua của EIA cho thấy, tồn kho 

của Mỹ tiếp tục tăng do sản lượng đạt mức kỷ 

lục, cụ thể: 

- Tồn kho dầu thô của Mỹ tính trong tuần 

kết thúc ngày 22/11 đã tăng 1.6 triệu thùng trái 

ngược với dự báo trước đó của các nhà phân 

tích là giảm 418,000 thùng. Đây là tuần tăng thứ 

năm liên tiếp, đưa tổng dự trữ lên mức 452.0 

triệu thùng mức cao nhất kể từ tháng 07 và cao 

hơn 3% so với mức trung bình 5 năm. 

- Sản lượng dầu thô tuần trước đã tăng 

100,000 thùng/ngày lên mức 12.9 triệu 

thùng/ngày một mức kỷ lục mới được ghi nhận 

do sự bùng nổ của dầu đá phiến. 

- Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ đã 

giảm 235,000 thùng/ngày trong tuần trước. 

- Công suất các nhà máy lọc dầu đã giảm 

0.2% xuống còn 89.3% tổng công suất trong 

tuấn trước (tương đương giảm 101,000 

thùng/ngày). 

- Các kho dự trữ dầu thô tại Cushing, 

Oklahoma (trung tâm giao hàng) đã giảm 97,000 

thùng, EIA cho biết.  

 Baker Hughes cho biết, các công ty 

khoan dầu của Hoa Kỳ đã giảm số lượng giàn 

khoan trong 12 tháng liên tiếp. Tính trong tuần 

kết thúc ngày 27/11 số lượng giàn đang hoạt 

động là 668 giàn, thấp nhất kể từ tháng 

04/2017. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 27/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEF20 58.68 57.51 58.11 -0.51% 454,256 

CLEG20 58.60 57.46 58.05 -0.46% 86,578 

QOF20 64.60 63.51 64.06 -0.33% 125,469 

QOG20 63.58 62.46 63.01 -0.32% 267,112 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 10h30 ngày 28/11/2019):  

 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 58.01 Bán 

MA10 57.57 Mua 

RSI (14) 55.660 Mua 

STOCH (9,6) 83.961 Quá 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 – 56.28; Mức kháng cự: 58.60 – 59.76 

- Mức giá hiện tại: 57.85 
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