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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: ổn định trong biên độ hẹp. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 08/11, dầu WTI giao tháng 

12 tại New York tăng nhẹ 0.16% lên mức 57.24 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 01 tại London 

cũng tăng 0.35% lên mức 62.51 USD/thùng. 

 Giá dầu hiện đang chịu tác động theo 

những diễn biến của tiến trình của đàm phán 

thương mại Mỹ-Trung. Những thông tin tích cực 

trong tuần trước đã giúp cả 2 loại dầu chính có 

tuần tăng điểm trở lại. 

- Dù có những thông tin tích cực nhưng 

các NĐT đang tỏ ra thận trọng hơn trước những 

diễn biến khó lường của cuộc đàm phán. Ngày 

08/11 (một ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố 

hai nước đạt được thỏa thuận đồng ý xóa bỏ 

thuế quan theo từng giai đoạn), TT Trump phát 

biểu rằng “ông không đồng ý xóa bỏ thuế quan 

với Trung Quốc nhưng Bắc Kinh muốn ông làm 

như vậy”. Ngày 09/11 TT Trump nói rằng, các 

việc đàm phán với Trung Quốc đang diễn ra “rất 

tốt”, nhưng Hoa Kỳ sẽ chỉ thực hiện thỏa thuận 

với Bắc Kinh nếu như điều đó tốt cho nước Mỹ. 

 Bộ trưởng Năng lượng Iraq hôm thứ 7 

tuần trước cho biết, việc sản xuất và xuất khẩu 

dầu của nước này vẫn ổn định trong khi các 

cuộc biểu tình chống chính phủ đang lan rộng. 

 TT Iran hôm qua cho biết, nước này 

vừa tìm thấy một mỏ dầu với trữ lượng 53 tỷ 

thùng (bằng 1/3 trữ lượng hiện tại của Iran). 

 Tính trong tuần kết thúc ngày 08/11, 

các nhà máy lọc dầu tại Mỹ đã giảm số lượng 

giàn khoan đang hoạt động trong tuần thứ ba 

liên tiếp, giảm 7 giàn xuống còn 684 giàn. Mức 

thấp nhất kể từ tháng 04/2017, theo số liệu từ 

Baker Hughes. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 08/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEZ19 57.48 55.76 57.24 +0.16% 636,941 

CLEF19 57.48 55.77 57.26 +0.19% 195,395 

QOF19 62.70 60.66 62.51 +0.35% 287,671 

QOG20 61.79 59.84 61.62 +0.34% 151,287 

 

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

 

 

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

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 56.94 Bán 

MA10 56.39 Mua 

RSI (14) 56.304 Mua 

STOCH (9,6) 78.617 Mua 

MACD (12,26) 0.420 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 – 56.66; Mức kháng cự: 57.32 – 59.38 

- Mức giá hiện tại: 56.83 
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