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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: đà phục hồi được mở rộng do có nhiều thông tin hỗ trợ. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 21/11, dầu WTI giao tháng 

01 tại New York tăng 2.75% lên mức 58.58 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 01 tại London 

cũng tăng 2.51% lên mức 63.97 USD/thùng. 

 Những tín hiệu mới tích cực hơn trong 

tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung và 

khả năng gia hạn cắt giảm nguồn cung của 

OPEC+ đã củng cố cho xu hướng phục hồi của 

dầu. Chốt phiên hôm qua giá dầu đã tăng lên 

mức cao nhất gần 2 tháng qua. 

- Theo thông tin mới nhất để hỗ trợ giá 

dầu, OPEC và các đồng minh có thể gia hạn cắt 

giảm sản lượng cho đến tháng 06/2020 trong 

cuộc họp diễn ra vào ngày 05,06 tháng 12 tới. 

- Trước đó ngày 20/11 TT Vladimir Putin 

nói rằng Nga và OPEC có “chung một mục tiêu” 

là giữ cho thị trường dầu cân bằng. 

- Tiến trình của cuộc đàm phán thương 

mại Mỹ-Trung đang có những tín hiệu tích cực 

hơn khi mà hôm qua Nhật báo Phố Wall đưa tin. 

Trung Quốc đã mời các nhà đàm phán thương 

mại hàng đầu của Hoa Kỳ đến Bắc Kinh để tiếp 

tục thực hiện vòng đàm phán mới. 

- Cũng trong hôm qua, Bộ thương mại 

Trung Quốc cho biết nước này sẽ cố gắng để 

đạt được thỏa thuận thương mại ban đầu với 

Mỹ vì cả hai bên đều giữ các kênh liên lạc mở. 

- Tờ South China Morning Post cho biết 

Hoa Kỳ có thể trì hoãn áp thuế quan lên hàng 

hóa của Trung Quốc ngay cả khi thỏa thuận 

không đạt được vào ngày 15/12 tới. 

 Tuy có những thông tin tích cực, nhưng 

các diễn biến của cuộc đàm phán được cho là 

vẫn sẽ “rất khó lường”. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 21/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEF20 58.67 56.60 58.58 +2.75% 593,353 

CLEG20 58.50 56.46 58.41 +2.69% 122,173 

QOF20 64.03 61.92 63.97 +2.51% 318,355 

QOG20 63.00 61.02 62.94 +2.39% 278,323 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 09h00 ngày 22/11/2019):  

 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 01/2020:  

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 57.19 Mua 

MA10 57.21 Mua 

RSI (14) 58.813 Mua 

STOCH (9,6) 64.573 Mua 

MACD (12,26) 0.540 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 55.03 – 57.08; Mức kháng cự: 59.13 – 61.18 

- Mức giá hiện tại: 58.23 
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