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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: điều chỉnh giảm sau số liệu của EIA cho thấy tồn kho của Mỹ tăng hơn dự báo. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 14/11, dầu WTI giao tháng 

12 tại New York giảm 0.61% về mức 56.77 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 01 tại London 

cũng giảm 0.14% về mức 62.28 USD/thùng. 

 Phiên hôm qua giá chịu áp lực giảm khi 

mà EIA công bố báo cáo cho thấy, tồn kho của 

Mỹ trong tuần trước tiếp tục tăng, cụ thể: 

- Tính trong tuần kết thúc ngày 08/11 tồn 

kho dầu thô của Mỹ đã tăng 2.2 triệu thùng, 

vượt mức dự báo 1.649 triệu thùng của các nhà 

phân tích. Tổng tồn kho của Mỹ hiện cao hơn 

2.7% so với mức trung bình 5 năm. 

- Cũng trong báo cáo, EIA cho biết sản 

lượng dầu thô tuần trước tăng 1.6% (tương 

đương 200,000 thùng/ngày) lên mức hàng tuần 

12.8 triệu thùng/ngày. 

 Phiên sáng nay giá đã có điều chỉnh 

phục hồi với hy vọng OPEC sẽ kiềm chế nguồn 

cung hơn nữa và triển vọng tích cực từ đàm 

phán thương mại Mỹ-Trung. 

- Ngày hôm qua OPEC cho biết, dự kiến 

nhu cầu dầu thô sẽ giảm trong năm 2020. Điều 

đó đã làm tăng hy vọng vào việc OPEC+ sẽ có 

những quyết định mạnh mẽ hơn về chính sách 

cắt giảm sản lượng trong cuộc họp vào ngày 

05,06/12 tới. Nhằm mục đích đối phó với tình 

trạng dư cung qua đó sẽ hỗ trợ cho giá dầu. 

- Trong báo cáo OPEC cũng cho biết thị 

trường sẽ dư thừa 645,000 thùng/ngày trong 

nửa đầu năm 2020 nếu OPEC giữ nguyên mức 

sản lượng như hiện tại. 

- Về đàm phán Mỹ-Trung, cố vấn kinh tế 

của Nhà Trắng ông Larry Kudlow cho biết, hai 

bên đã tiến “rất gần” đến một thỏa thuận. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 14/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEZ19 57.79 56.63 56.77 -0.61% 516,832 

CLEF19 57.85 56.76 56.88 -0.56% 238,301 

QOF20 63.21 62.15 62.28 -0.14% 234,756 

QOG20 62.31 61.29 61.41 -0.21% 156,271 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 10h00 ngày 15/11/2019):  

 

 

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

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 56.97 Mua 

MA10 56.93 Mua 

RSI (14) 57.233 Mua 

STOCH (9,6) 72.281 Mua 

MACD (12,26) 0.460 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 – 56.69; Mức kháng cự: 57.57 – 59.23 

- Mức giá hiện tại: 57.07 
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