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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: tăng mạnh do nhận được nhiều thông tin hỗ trợ từ đàm phán thương mại, nguồn cung. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 04/12, dầu WTI giao tháng 

01 tại New York tăng 4.15% lên mức 58.43 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 02 tại London 

cũng tăng 3.58% lên mức 63.00 USD/thùng. 

 Dầu đã có phiên tăng điểm mạnh khi 

nhận được rất nhiều thông tin tích cực hỗ trợ. 

- Về đàm phán thương mại, hôm qua TT 

Trump mô tả cuộc đàm phán thương mại với 

Trung Quốc sẽ diễn ra “rất tốt”, một ngày sau 

phát biểu của ông về việc thỏa thuận có thể phải 

lùi thời hạn ký kết đến tháng 11/2020. 

- Về nguồn cung, OPEC đang nhóm họp 

tại Vienna để thảo luận cho việc chuẩn bị cắt 

giảm nguồn cung sâu hơn nữa để hỗ trợ cho giá 

dầu. Tuy nhiên vẫn cần thêm sự đồng ý từ Nga. 

 Báo cáo của EIA hôm qua cũng đã tạo 

ra hỗ trợ mạnh cho giá dầu, cụ thể: 

- Tồn kho trong tuần kết thúc ngày 29/11 

đã giảm 4.9 triệu thùng, giảm sâu hơn nhiều so 

với mức dự báo trước đó là giảm 1.7 triệu 

thùng. Tồn kho tại Cushing, Oklahoma đã giảm 

302,000 thùng. 

- Nguyên nhân được cho là do các nhà 

máy lọc dầu tăng công suất, cụ thể đã tăng 

thêm 464,000 thùng/ngày. Tổng công suất tăng 

thêm 2.6%. 

- Nhập khẩu dầu thô của Hoa Kỳ tuần 

trước đã tăng 144,000 thùng/ngày. Nhập khẩu 

dầu thô trung bình bốn tuần qua của nước này 

đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1992. 

 Dù đang có nhiều thông tin hỗ trợ, 

nhưng dự báo vẫn sẽ có nhiều tác động bất ngờ 

đến giá dầu nhất là những thông tin liên quan 

đến tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 04/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEF20 58.66 56.28 58.43 +4.15% 760,541 

CLEG20 58.56 56.21 58.34 +4.12% 175,813 

QOG20 63.51 61.00 63.00 +3.58% 319,026 

QOH20 62.67 60.25 62.20 +3.47% 169,264 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 10h00 ngày 05/12/2019):  

 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 56.77 Mua 

MA10 57.42 Mua 

RSI (14) 55.987 Mua 

STOCH (9,6) 55.197 Mua 

MACD (12,26) 0.540 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 54.51 – 56.90; Mức kháng cự: 59.29 – 61.68 

- Mức giá hiện tại: 58.19 

 

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn reuters.com, cme.com, 

barchart.com.investing.com. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm về các 

quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông 

tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. 

Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn. 

 


