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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: điều chỉnh phục hồi do nhận được nhiều thông tin tích cực hỗ trợ. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 11/10, dầu WTI giao tháng 

11 tại New York tăng 2.15% lên mức 54.70 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 12 tại London 

cũng tăng 2.38% lên mức 60.51 USD/thùng. 

 Chốt cả tuần trước, cả hai loại dầu 

chính đã tăng hơn 3% (tuần tăng đầu tiên sau 

ba tuần). Dầu bật tăng phiên cuối tuần trước do 

phản ứng với thông tin một tàu chở dầu của Iran 

bị tấn công tại Biển Đỏ, ngoài khơi vùng biển 

của Saudi Arabia. Các cuộc điều tra đang được 

tiến hành để xác định xem tàu chở dầu có bị 

trúng tên lửa hay không. Điều này có thể làm 

gia tăng căng thẳng giữa Iran và Saudi Arabia. 

 Ngoài ra các thông tin tích cực đến từ 

cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung cũng đã 

hỗ trợ cho giá dầu. 

- TT Trump ngày 12/10 cho biết theo 

khung thoả thuận được đề ra sau hai ngày họp 

tại Washington. Trung Quốc cam kết nhập khẩu 

khoảng 40-50 tỷ USD hàng nông sản của Mỹ dù 

chưa xác định được ngày cụ thể. 

- Đổi lại, Washington sẽ ngừng kế hoạch 

tăng thuế quan từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ 

USD hàng nhập khẩu hằng năm từ Trung Quốc 

dự kiến áp dụng từ ngày 15/10. 

- Ông Trump tự tin rằng diễn biến mới 

nhất này có thể giúp ông và Chủ tịch Trung 

Quốc Tập Cận Bình ký “thỏa thuận giai đoạn 1” 

vào tháng 11 năm nay. 

 Triển vọng kinh tế khó khăn trong năm 

2020, đã khiến EIA giảm dự báo tăng trưởng 

nhu cầu dầu toàn cầu xuống còn 1.2 triệu 

thùng/ngày (giảm 100,000 thùng/ngày so với dự 

báo trước đó). Dự báo được đưa ra hôm 11/10. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 11/10/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEX19 54.93 53.64 54.70 +2.15% 741,704 

CLEZ19 54.99 53.67 54.78 +2.28% 328,277 

QOZ19 60.69 59.21 60.51 +2.38% 367,501 

QOF20 60.30 58.74 60.12 +2.50% 203,712 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 10h00 ngày 14/10/2019):  

 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 11/2019:  

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 54.02 Mua 

MA10 53.34 Mua 

RSI (14) 47.796 Trung tính 

STOCH (9,6) 63.345 Mua 

MACD (12,26) -0.440 Bán 

 

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

thấy xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 51.17 – 52.86; Mức kháng cự: 55.58 – 56.42 

- Mức giá hiện tại: 54.42 
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