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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: diễn biến trái chiều trước cuộc họp về chính sách của OPEC. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 03/12, dầu WTI giao tháng 

01 tại New York tăng 0.25% lên mức 56.10 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 02 tại London 

lại giảm nhẹ 0.16% về mức 60.82 USD/thùng. 

 Số liệu mới nhất về tồn kho của Mỹ cho 

thấy giảm nhiều hơn dự báo, cùng với kỳ vọng 

OPEC+ sẽ thực hiện cắt giảm sâu hơn nữa sản 

lượng đang tạo ra lực hỗ trợ cho giá dầu. 

- Theo báo cáo hôm qua của API, tồn 

kho dầu thô tuần trước của Mỹ đã giảm 3.7 triệu 

thùng, nhiều hơn gấp đôi so với con số dự báo 

trước đó của các nhà phần tích là giảm 1.7 triệu 

thùng. 

- OPEC và các đồng minh của mình sẽ 

nhóm họp tại Vienna vào ngày mai để thảo luận 

về việc có cắt giảm sâu hơn nữa sản lượng 

trong bối cảnh dư cung đang xảy ra. Các nguồn 

tin cho biết, OPEC+ đang xem xét cắt giảm 

thêm 400,000 thùng/ngày hoặc nhiều hơn nữa 

và kéo dài cắt giảm đến tháng 06/2020. 

- BNP Paribas dự báo “OPEC có thể gia 

hạn cắt giảm giảm nguồn cung trong cả năm 

2020 thay vì ba hoặc sáu tháng”. 

 Tuy vậy, triển vọng ký được thỏa thuận 

thương mại Mỹ-Trung đang mờ dần đi đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến đà phục hồi của giá dầu. 

- Hôm qua TT Trump nói rằng, một thỏa 

thuận giữa hai nước có thể sẽ phải trì hoãn cho 

đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 

11/2020. Việc tiếp tục phải lùi thời gian ký thỏa 

thuận giữa hai nước làm gia tăng khả năng sẽ 

tiếp tục có những đợt đáp trả thuế quan mới 

giữa hai nước, điều đó sẽ có ảnh hưởng tiêu 

cực đến tăng trưởng của kinh tế thế giới. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 03/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEF20 56.80 55.35 56.10 +0.25% 560,554 

CLEG20 56.72 55.32 56.03 +0.21% 125,740 

QOG20 61.58 60.30 60.82 -0.16% 248,454 

QOH20 60.84 59.59 60.11 -0.19% 117,475 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 09h30 ngày 04/12/2019):  

 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 56.39 Bán 

MA10 57.28 Bán 

RSI (14) 48.543 Trung tính 

STOCH (9,6) 46.815 Trung tính 

MACD (12,26) 0.330 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 54.14 – 55.57; Mức kháng cự: 57.02 – 58.46 

- Mức giá hiện tại: 56.36 
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