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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: phục hồi nhẹ trở lại sau phiên giảm điểm mạnh cuối tuần trước. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 02/12, dầu WTI giao tháng 

01 tại New York tăng 1.43% lên mức 55.96 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 02 tại London 

cũng tăng 0.71% lên mức 60.92 USD/thùng. 

 Giá dầu được hỗ trợ khi có thông tin về 

việc OPEC và các đồng minh của mình có thể 

đồng ý cắt giảm sản lượng sâu hơn nữa trong 

cuộc họp vào cuối tuần này. 

- Cụ thể hai nguồn tin cho biết, OPEC và 

các đồng minh trong đó có Nga dự kiến sẽ gia 

tăng cắt giảm sản lượng và có thể cắt giảm 

thêm 400,000 thùng/ngày hoặc nhiều hơn nữa. 

- Việc cắt giảm được cho là cần thiết khi 

mà Uỷ ban kinh tế của OPEC cho biết tình trạng 

dư cung và hàng tồn kho tăng sẽ xảy ra  trong 

nửa đầu năm 2020, nếu không có cắt giảm 

thêm sản lượng. 

 Sản lượng dầu của Mỹ trong tháng 09 

đã tăng lên mức kỷ lục 14.46 triệu thùng/ngày, 

theo báo cáo của chính phủ hôm 29/12. 

 Trước thềm cuộc họp OPEC ngày 

05/12 tới. Bộ trưởng dầu khí Nigeria cho biết, 

nước này cam kết thực hiện đầy đủ thỏa thuận 

cắt giảm. Trong tháng 11 mức độ cam kết của 

nước này đạt 100%, được cải thiện đáng kể từ 

tháng 08. Sản lượng dầu thô của Nigeria trong 

quý 03/2019 đạt 2.04 triệu thùng/ngày mức cao 

nhất kế từ quý 01/2016. 

 Các nhà sản xuất dầu của Hoa Kỳ có 

thể tăng sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày 

hoặc ít nhất 100,000 thùng/ngày. Và IEA cho 

biết mức tăng này có thể đáp ứng gần như toàn 

bộ mức tăng 1.2 triệu thùng/ngày của thế giới 

trong năm tới. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 02/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEF20 56.67 55.42 55.96 +1.43% 581,647 

CLEG20 56.64 55.39 55.91 +1.40% 136,454 

QOG20 62.09 60.72 60.92 +0.71% 297,802 

QOH20 61.38 60.08 60.23 +0.63% 150,467 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 09h30 ngày 03/12/2019):  

 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 56.26 Bán 

MA10 57.22 Bán 

RSI (14) 47.811 Trung tính 

STOCH (9,6) 43.809 Bán 

MACD (12,26) 0.290 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 54.53 – 55.57; Mức kháng cự: 56.61 – 57.65 

- Mức giá hiện tại: 56.16 
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