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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: đà tăng được củng cố nhờ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC và đồng minh. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 05/12, dầu WTI giao tháng 

01 tại New York ở mức 58.48 USD/thùng không 

thay đổi so với phiên trước (04/12). Dầu Brent 

giao tháng 02 tại London tăng nhẹ 0.61% lên 

mức 63.29 USD/thùng. 

 Phiên giao dịch sáng nay tại Châu Á, 

giá dầu đã lên mức cao nhất gần 2 tháng qua 

sau khi OPEC+ đồng ý cắt giảm sản lượng dầu 

thô sâu hơn nữa, cụ thể: 

- OPEC và các đồng minh bao gồm cả 

Nga đã đồng ý cắt giảm sâu hơn nữa sản lượng 

để ngăn chặn tình trạng dư cung vào đầu năm 

tới, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới 

bị trì trệ do tác động của cuộc chiến thương mại 

Mỹ-Trung kéo dài và chưa có hồi kết. 

- Thỏa thuận cần được chính thức thông 

qua vào ngày hôm nay, con số cắt giảm thêm sẽ 

là 500,000 thùng/ngày (gần bằng 50% sản 

lượng cắt giảm trước đó). Đưa tổng mức cắt 

giảm mới lên 1.7 triệu thùng/ngày, tương đương 

1.7% sản lượng toàn cầu . Việc cắt giảm này sẽ 

diễn ra cho đến hết tháng 3/2020, tuy nhiên tổ 

chức này cũng không đưa ra bất kỳ hứa hẹn cho 

bước đi nào nữa sau tháng 3. 

 Báo cáo của EIA hôm thứ 4 cho thấy 

tồn kho của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo (giảm 

4.9 triệu thùng so với 1,7 triệu thùng) vẫn có tác 

động hỗ trợ cho giá dầu. Hiện tồn kho dầu thô 

của Mỹ ở mức cao hơn 2.4% so với trung bình 

5 năm. 

 Hiện các NĐT vẫn đang tiếp tục dõi 

theo tiến trình của cuộc đàm phán thương mại 

Mỹ-Trung, việc sớm ký được thỏa thuận sẽ hỗ 

trợ rất tốt cho thị trường. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 05/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEF20 59.12 58.10 58.48 Unch 760,541 

CLEG20 59.00 58.01 58.34 Unch 175,813 

QOG20 63.91 62.75 63.39 +0.61% 294,838 

QOH20 63.03 61.95 62.48 +0.45% 150,252 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 10h00 ngày 06/12/2019):  

 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 57.43 Mua 

MA10 57.49 Mua 

RSI (14) 56.472 Mua 

STOCH (9,6) 51.482 Trung tính 

MACD (12,26) 0.590 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 56.90 – 57.95; Mức kháng cự: 58.94 – 61.68 

- Mức giá hiện tại: 58.31 
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