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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: ổn định trong biên độ hẹp chờ những diễn biến tiếp theo của thỏa thuận thương mại. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 10/12, dầu WTI giao tháng 

01 tại New York tăng nhẹ 0.37% lên mức 59.24 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 02 tại London 

cũng tăng 0.14% lên mức 64.34 USD/thùng. 

 Những “hiệu ứng” tích cực từ quyết 

định cắt giảm sâu hơn nữa sản lượng của 

OPEC ngày 06/12, hiện giá dầu đang phải chịu 

những áp lực từ báo cáo tồn kho của Mỹ tăng, 

cùng với đó là việc hạn chót cho việc áp thuế 

suất của Mỹ lên hàng hóa của Trung Quốc vào 

ngày 15/12 tới. 

- API hôm qua cho biết, tồn kho dầu thô 

của Mỹ tăng 1.4 triệu thùng trong tuần kết thúc 

vào ngày 06/12. Trái ngược với dự báo các nhà 

phân tích đưa ra trước đó là giảm 2.8 triệu 

thùng. Số liệu chính thức của chính phủ sẽ 

được EIA công bố vào tối nay. 

- Những thông tin không mấy tích cực 

này đã khiến cho giá dầu đã giảm trong phiên 

sáng nay từ mức đỉnh cao nhất 3 tháng. 

 Trong báo cáo định kỳ hàng tháng của 

EIA ngày hôm qua, cơ quan này đưa ra dự báo. 

- EIA đã nâng dự báo tăng trưởng nhu 

cầu dầu thô thế giới năm 2020 lên 50.000/ngày 

lên mức 1.42 triệu thùng/ngày. 

- Cơ quan này cũng đưa ra dự báo sản 

lượng dầu thô của nước này dự kiến sẽ tăng 

thêm 930,000 thùng/ngày lên mức kỷ lục 13.18 

triệu thùng/ngày vào năm tới, thấp hơn một chút 

so với mức 1 triệu thùng/ngày ở dự báo trước. 

- Xuất khẩu ròng dầu thô và các sản 

phẩm dầu mỏ dự kiến ở mức 570,000 

thùng/ngày. Hoa kỳ đang tiến tới trở thành nước 

xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu.   

Cập nhật giá chốt phiên ngày 10/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEF20 59.52 58.52 59.24 +0.37% 566,822 

CLEG20 59.40 58.46 59.14 +0.37% 12,686 

QOG20 64.69 63.78 64.34 +0.14% 235,193 

QOH20 63.72 62.87 63.46 +0.28% 168,590 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 10h00 ngày 11/12/2019):  

 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 58.94 Bán 

MA10 57.84 Mua 

RSI (14) 58.196 Mua 

STOCH (9,6) 79.331 Mua 

MACD (12,26) 0.800 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: 58.93 
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quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông 

tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. 

Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn. 

 


