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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: xu hướng tăng tiếp tục được củng cố. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 06/12, dầu WTI giao tháng 

01 tại New York tăng 1.32% lên mức 59.20 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 02 tại London 

cũng tăng 1.57% lên mức 64.39 USD/thùng. 

 Dầu đang nhận được nhiều thông tin tốt 

hỗ trợ cho xu hướng tăng, chốt tuần trước dầu 

WTI đã tăng khoảng 7%. 

- Ngày 06/12 OPEC và Nga đã chính 

thức đồng ý về việc sẽ cắt giảm thêm 500,000 

thùng/ngày cho đến hết quý 01/2020. Tổng sản 

lượng hiện cắt giảm là 1.7 triệu thùng, việc này 

nhằm mục đích cân bằng thị trường trong bối 

cảnh dư cung toàn cầu đang tăng cao. 

- Về tranh chấp thương mại, ngày 06/12 

Trung Quốc phát đi thông báo sẽ miễn thuế 

nhập khẩu đối với một số lô hàng hoá đậu tương 

và thịt lợn của Mỹ theo đề nghị của một số công 

ty của nước này. 

- Theo số liệu Hải quan Trung Quốc công 

bố, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong 

tháng 11 tăng lên mức kỷ lục 45,74 tấn tương 

đương 11.13 triệu thùng/ngày. Nguyên nhân do 

các nhà máy lọc dầu tiếp tục tăng nhập khẩu. 

- Tính đến ngày 06/12, các nhà sản xuất 

của Mỹ đã giảm số lượng giàn khoan đang hoạt 

động xuống còn 663 giàn (mức thấp nhất kể từ 

tháng 04/2017), là tuần giảm thứ 7 liên tiếp. 

 Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 

11 đã giảm tháng thứ 4 liên tiếp (giảm 1.1% so 

với cùng kỳ năm 2018). Thông tin này khiến thị 

trường lo lắng việc tiếp tục trì hoãn ký thỏa 

thuận thương mại Mỹ-Trung sẽ càng càng ảnh 

hưởng nặng nề hơn đến kinh tế Trung Quốc 

cũng như ảnh hưởng đến nhu cầu dầu thô. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 06/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEF20 59.85 57.70 59.20 +1.32% 679,609 

CLEG20 59.74 57.62 59.10 +1.30% 190,654 

QOG20 64.88 62.83 64.39 +1.57% 314,585 

QOH20 63.91 61.91 63.39 +1.45% 183,987 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 10h00 ngày 09/12/2019):  

 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 58.80 Mua 

MA10 57.74 Mua 

RSI (14) 58.524 Mua 

STOCH (9,6) 68.910 Mua 

MACD (12,26) 0.780 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 56.90 – 58.50; Mức kháng cự: 59.33 – 61.68 

- Mức giá hiện tại: 58.95 
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