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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: phục hồi phần nào do nhận được hỗ trợ từ việc tồn kho Mỹ giảm. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 13/11, dầu WTI giao tháng 

12 tại New York tăng 0.56% lên mức 57.12 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 01 tại London 

cũng tăng 0.50% lên mức 62.37 USD/thùng. 

 Các thông tin về báo cáo tồn kho dầu 

thô tuần trước của Mỹ giảm, những phát biểu 

tích cực về kinh tế Mỹ của chủ tịch Fed và của 

triển vọng dầu thô toàn cầu của OPEC, đã tạo 

hỗ trợ cho đà phục hồi của giá dầu. 

- Theo API, tồn kho của Mỹ trong tuần kết 

thúc ngày 08/11 đã giảm 514,000 thùng trái 

ngược so với dự báo của các nhà phân tích là 

tăng 1.6 triệu thùng. 

- Chủ tịch Fed hôm qua cho biết nền kinh 

tế Mỹ sẽ “duy trì tăng trưởng” với những tác 

động từ các đợt cắt giảm lãi suất gần đây. Ông 

cũng cho biết “triển vọng cơ bản vẫn thuận lợi”. 

- OPEC cho biết không thấy có dầu hiệu 

của suy thoái toàn cầu và tăng trưởng sản xuất 

dầu đá phiến của Mỹ có thể ít hơn so với dự 

kiến vào năm 2020 (chỉ tăng 0.3-0.4 triệu 

thùng/ngày hoặc ít hơn ½ so với kỳ vọng). Tổng 

thư ký OPEC nói rằng nền tảng kinh tế toàn cầu 

vẫn mạnh mẽ và ông tin tưởng Mỹ-Trung sẽ đạt 

được thỏa thuận. 

 Tuy nhiên, EIA lại cho biết sản lượng 

dầu của Mỹ đạt mức kỷ lục 13 triệu thùng/ngày 

vào tháng này. Sản lượng dự kiến sẽ tăng lên 

12.29 triệu thùng/ngày trong năm nay, tăng 

30,000 thùng so với dự báo tháng trước. Sản 

lượng trong năm 2020 dự kiến là 13.29 triệu 

thùng/ngày tăng thêm 1 triệu thùng/ngày. 

 Tiến trình cuộc đàm phán thương mại 

Mỹ-Trung vẫn được các NĐT theo dõi sát sao. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 13/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEZ19 57.53 56.20 57.12 +0.56% 547,635 

CLEF19 57.60 56.27 57.20 +0.62% 212,615 

QOF19 62.74 61.22 62.37 +0.50% 272,831 

QOG20 61.89 60.43 61.54 +0.48% 161,723 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 09h30 ngày 14/11/2019):  

 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 12/2019:  

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 57.18 Mua 

MA10 56.94 Mua 

RSI (14) 59.856 Mua 

STOCH (9,6) 81.760 Quá mua 

MACD (12,26) 0.480 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 53.35 – 56.57; Mức kháng cự: 57.90 – 59.23 

- Mức giá hiện tại: 57.55 
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