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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: giảm điều chỉnh. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 09/12, dầu WTI giao tháng 

01 tại New York giảm nhẹ 0.30% về mức 59.02 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 02 tại London 

cũng giảm 0.27% về mức 64.25 USD/thùng. 

 Sau những “hưng phấn” từ quyết định 

cắt giảm sâu hơn nữa sản lượng (thêm 500,000 

thùng/ngày lên mức 1.7 triệu thùng/ngày cho 

đến hết tháng 03/2020) của OPEC và các đồng 

minh. Giá dầu đã có bước điều chỉnh nhẹ, “quay 

lại” mối lo về đàm phán thương mại giữa 

Washington và Bắc Kinh. 

- Hiện các NĐT đang quan tâm đến mốc 

thời gian ngày 15/12, ngày mà theo thông báo 

trước đây Mỹ sẽ đánh thuế lên 156 tỷ hàng hóa 

nhập khẩu của Trung Quốc nếu như hai nước 

không ký được thỏa thuận.  

- Hôm qua, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ 

cho biết “TT Trump không muốn thực hiện vòng 

áp thuế quan tiếp theo này, nhưng ông ấy muốn 

thấy “hành động” từ phía Trung Quốc để tránh 

việc đánh thuế mới này”. 

 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. Tuy 

vậy sản lượng dầu thô của Mỹ gần đây vẫn ghi 

nhận mức kỷ lục mới gần 13 triệu thùng/ngày 

và dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa vào năm 2020. 

Điều này sẽ có ảnh hưởng không tốt tới giá dầu, 

do nhu cầu dầu thô toàn cầu đang yếu . 

 Bộ trưởng Năng lượng Algeria cho biết, 

nước này sẽ  giảm 12,000 thùng/ngày, để tuân 

thủ thoả thuận mới ký ngày 16/12 của OPEC 

nhằm mục đích cân bằng thị trường. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 09/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEF20 59.25 58.23 59.02 -0.30% 511,561 

CLEG20 59.14 58.18 58.92 -0.30% 176,140 

QOG20 64.50 63.61 64.25 -0.27% 239,765 

QOH20 63.51 62.64 63.28 -0.17% 135,785 

 

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

 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 58.89 Mua 

MA10 57.82 Mua 

RSI (14) 58.546 Mua 

STOCH (9,6) 78.571 Mua 

MACD (12,26) 0.790 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 – 57.32; Mức kháng cự: 59.34 – 61.68 

- Mức giá hiện tại: 58.98 
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