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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: ổn định trong xu hướng tăng điểm, sau khi Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt cuộc chiến. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 13/12, dầu WTI giao tháng 

01 tại New York tăng 1.50% lên mức 60.07 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 02 tại London 

cũng tăng 1.58% lên mức 65.22 USD/thùng. 

 Mở cửa phiên đầu tuần sáng nay, giá 

cả hai loại dầu chính đều có điều chỉnh giảm 

nhẹ nhưng vẫn ở gần mức cao nhất gần 3 tháng 

đạt được trong phiên cuối tuần trước nhờ 

những “hiệu ứng” tích cực từ việc Hoa Kỳ và 

Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại: 

- Thỏa thuận đạt được ngay trước hạn 

chót mà Mỹ đưa ra cho kế hoạch áp thêm thuế 

quan lên hàng hoá của Trung Quốc (ngày 

15/12). Đại diện thương mại Mỹ Lighthizer cho 

biết, Trung Quốc đã đồng ý mua bổ sung thêm 

32 tỷ hàng hoá nông sản của Mỹ trong vòng hai 

năm tới để đổi lấy việc Hoa Kỳ sẽ giảm thuế đối 

với một phần hàng hóa nhập khẩu từ Trung 

Quốc. Tuy nhiên phía Trung Quốc không đưa ra 

thông tin cụ thể nào về số lượng hàng nông sản 

mà nước này đồng ý mua. 

- Trong phát biểu ngày 15/12 đại diện 

thương mại Mỹ tiếp tục cho biết, thỏa thuận này 

sẽ tăng gần gấp đôi  xuất khẩu của Hoa Kỳ vào 

Trung Quốc trong vòng hai năm tới. 

- Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tạo ra 

cú hích trong sản xuất kinh tế thế giới, qua đó 

sẽ có kích thích nhu cầu dầu thô. 

 Theo số liệu từ Baker Hughes cho biết, 

số lượng giàn khoan đang hoạt động của Mỹ 

trong tuần kết thúc ngày 13/12 đã tăng thêm 4 

giàn lên 667 giàn. Tăng từ mức thấp nhất 2.5 

năm (663 giàn) trong tuần tính đến ngày 06/12. 

Đây là tin có chút tiêu cực đối với giá dầu. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 13/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEF20 60.48 59.27 60.07 +1.50% 512,288 

CLEG20 60.39 59.19 59.98 +1.56% 243,573 

QOG20 65.79 64.50 65.22 +1.58% 232,735 

QOH20 64.83 63.56 64.25 +1.53% 151,590 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 09h30 ngày 16/12/2019):  

 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 59.49 Mua 

MA10 59.18 Mua 

RSI (14) 60.248 Mua 

STOCH (9,6) 77.898 Mua 

MACD (12,26) 0.980 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 – 59.48; Mức kháng cự: 59.93 – 61.68 

- Mức giá hiện tại: 59.77 
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