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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: phục hồi trở lại nhờ lực hỗ trợ từ đàm phán thương mại Mỹ-Trung. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 12/12, dầu WTI giao tháng 

01 tại New York tăng nhẹ 0.71% lên mức 59.18 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 02 tại London 

cũng tăng 0.75% lên mức 64.20 USD/thùng. 

 Phiên sáng nay giá dầu tiếp tục mở 

rộng đà tăng, lên gần mức cao nhất 3 tháng nhờ 

những thông tin tích cực về đàm phán thỏa 

thuận chấm dứt chiến tranh thương mại giữa 

Mỹ và Trung Quốc kéo dài 18 tháng qua. 

- Hôm qua TT Trump đã thông báo trên 

Twitter rằng “Hoa Kỳ đã rất gần một thỏa thuận 

giai đoạn 1 với Trung Quốc” trong bối cảnh thời 

hạn áp mức thuế bổ sung 15/12 đã cận kề. 

- Theo nguồn tin từ CNBC “các nhà đàm 

phán của Mỹ đã đề nghị dỡ bỏ thuế quan bổ 

sung lên 160 tỷ hàng hoá và cắt giảm 50% mức 

thuế hiện tại đang áp lên 360 tỷ hàng hoá của 

Trung Quốc”. Đổi lại sẽ có cam kết tăng mua 

hàng hoá nông sản của Mỹ từ phía Trung Quốc. 

- Thông tin này đã tạo ra “cú hích” cho thị 

trường toàn cầu, tuy nhiên khi chưa có thông 

báo chính thức từ chính phủ hai nước thì vẫn 

sẽ có những diễn biến khó lường có thể xảy ra. 

Qua đó có tác động mạnh tới thị trường. 

 EIA ngày hôm qua cho biết, dự trữ toàn 

cầu có thể tăng mạnh bất chấp OPEC và các 

đồng minh tăng cường cắt giảm sản lượng, sản 

xuất của Mỹ chậm lại. 

- “Tăng trưởng nguồn cung của các 

nước ngoài OPEC dự báo sẽ giảm nhẹ xuống 

mức 2.1 triệu thùng/ngày trong năm 2020, tuy 

nhiên tồn kho toàn cầu vẫn có thể tăng lên 

700.000 thùng/ngày trong quý 01/2020”, theo 

dự báo của EIA tại Paris đưa ra. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 12/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEF20 59.72 58.75 59.18 +0.71% 530,851 

CLEG20 59.61 58.67 59.06 +0.70% 200,559 

QOG20 64.85 63.87 64.20 +0.75% 238,220 

QOH20 63.86 62.92 63.28 +0.73% 165,763 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 10h00 ngày 13/12/2019):  

 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 59.23 Mua 

MA10 58.42 Mua 

RSI (14) 59.982 Mua 

STOCH (9,6) 86.842 Quá Mua 

MACD (12,26) 0.890 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 57.22 – 58.99; Mức kháng cự: 59.73 – 61.68 

- Mức giá hiện tại: 59.53 
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