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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: tiếp tục có sự phục hồi phiên thứ hai liên tiếp. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 17/10, dầu WTI giao tháng 

11 tại New York tăng 1.07% lên mức 53.93 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 12 tại London 

cũng tăng 0.82% lên mức 59.91 USD/thùng. 

 Phiên hôm qua giá dầu tiếp tục tăng 

điểm, nhưng đà tăng bị kìm hãm phần nào bởi 

báo cáo tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, cụ thể 

theo EIA. 

- Tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết 

thúc ngày 11/10 đã tăng 9.3 triệu thùng, nhiều 

so với mức dự báo trước đó của các nhà phân 

tích là tăng 2.9 triệu thùng. Tồn kho hiện cao 

hơn 2.4% so với mức trung bình 5 năm. 

- Cũng trong báo cáo EIA cho biết, các 

nhà máy lọc dầu đã giảm 220,000 thùng/ngày, 

công suất giảm 2.6%. 

- Nhập khẩu dầu thô của Mỹ tuần trước 

tăng 224,000 thùng/ngày. 

 Trong sáng nay, dữ liệu về GDP của 

Trung Quốc đã được công bố. GDP quý 3/2019 

của nước này chỉ tăng 6% (do ảnh hưởng từ 

chiến tranh thương mại với Mỹ), mức tăng 

trưởng thấp nhất trong vòng gần ba thập kỷ qua. 

Kết quả này cũng có ảnh hưởng tiêu cực đến 

giá dầu do lo ngại tăng trưởng nhu cầu dầu sẽ 

giảm theo, do Trung Quốc là nước nhập khẩu 

dầu thô lớn nhất thế giới. 

 Các NĐT đang kỳ vọng vào việc OPEC 

và các đồng minh (OPEC+) sẽ cắt giảm sản 

lượng sâu hơn nữa trong cuộc họp ngày 05-

06/12 tại Vienna để hỗ trợ cho giá dầu.OPEC+ 

hiện đang thực hiện cam kết cắt giảm 1.2 triệu 

thùng/ngày cho đến hết tháng 03/2020 theo 

thỏa thuận đạt được hồi tháng 07. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 17/10/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEX19 54.16 52.62 53.93 +1.07% 418,422 

CLEZ19 54.26 52.73 54.03 +1.09% 316,374 

QOZ19 60.04 58.69 59.91 +0.82% 269,801 

QOF20 59.60 58.39 59.46 +0.50% 174,575 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 10h30 ngày 18/10/2019):  

 

 

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

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 53.50 Mua 

MA10 53.37 Mua 

RSI (14) 46.610 Trung tính 

STOCH (9,6) 67.161 Mua 

MACD (12,26) -0.540 Bán 

 

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

thấy xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 50.62 – 52.31; Mức kháng cự: 54.52 – 56.02 

- Mức giá hiện tại: 53.82 
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