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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: giảm mạnh phần nào do áp lực từ việc tồn kho của Mỹ tăng mạnh. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 19/11, dầu WTI giao tháng 

12 tại New York giảm 3.23% về mức 55.21 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 01 tại London 

cũng giảm 2.45% về mức 60.91 USD/thùng. 

 Việc thiếu những thông tin tích cực/rõ 

ràng về tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-

Trung, mối lo ngại cung vượt cầu, cùng với việc 

hy vọng việc cắt giảm sâu hơn nữa sản lượng 

của nhóm OPEC+ khó đạt được đều đã tác 

động tiêu cực và dự báo sẽ còn tiếp tục “chi 

phối” tới diễn biến của giá dầu. 

- Theo API, tồn kho dầu thô của Mỹ trong 

tuần trước đã tăng 5.95 triệu thùng, tổng tồn kho 

hiện ở mức 445.9 triệu thùng. Số liệu chính thức 

của chính phủ sẽ được EIA công bố tối nay. 

- Ba nguồn tin hôm qua cho biết “Nga có 

khả năng sẽ không đồng ý cắt giảm sản lượng 

sâu hơn nữa trong cuộc họp với OPEC vào đầu 

tháng tới, nhưng có thể cảm kết kéo dài thỏa 

thuận hiện có để hỗ trợ Saudi Arabia”. 

- Vẫn chưa có thông tin chắc chắn trong 

đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Dù hôm qua, 

Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết trong cuộc 

phỏng vấn với Fox Business có khả năng rất 

cao Hoa Kỳ sẽ đạt được thỏa thuận thương mại 

“giai đoạn 1” với Trung Quốc, ông cho biết thêm 

“chúng tôi đang đi đến những chi tiết cuối cùng”. 

Trước đó một ngày thông tin cho biết “đang có 

sự bi quan về triển vọng đạt được thỏa thuận từ 

phía Bắc Kinh”. 

 Theo báo cáo từ IEA, tổ chức này dự 

báo tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC sẽ 

tăng lên 2.3 triệu thùng/ngày vào năm tới so với 

mức 1.8 triệu thùng/ngày trong năm 2019. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 19/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEZ19 57.11 55.04 55.21 -3.23% 121,214 

CLEF19 57.21 55.16 55.35 -3.13% 566,256 

QOF20 62.57 60.70 60.91 -2.45% 296,776 

QOG20 61.66 59.81 60.02 2.45% 172,980 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 09h30 ngày 20/11/2019):  

 

 

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

 

Tên chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 56.47 Bán 

MA10 56.75 Bán 

RSI (14) 46.848 Trung tính 

STOCH (9,6) 49.790 Trung tính 

MACD (12,26) 0.220 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 52.56 – 54.60; Mức kháng cự: 56.64 – 58.68 

- Mức giá hiện tại: 55.45 
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