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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: giảm nhẹ do tác động từ báo cáo tồn kho dầu thô của Mỹ. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 11/12, dầu WTI giao tháng 

01 tại New York giảm nhẹ 0.81% về mức 58.76 

USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 02 tại London 

cũng giảm 0.96% về mức 63.72 USD/thùng. 

 Báo cáo của EIA hôm qua cho thấy tồn 

kho của Mỹ tăng, cụ thể: 

- Trong tuần kết thúc ngày 06/12 tồn kho 

của Mỹ tăng 822,000 thùng, trái ngược với dự 

báo trước đó là giảm 2.8 triệu thùng. Tổng tồn 

kho hiện ở mức 447.9 triệu thùng, cao hơn 4% 

so với mức trung bình 5 năm. 

- Nhập khẩu ròng dầu thô tuần trước 

tăng 633,000 thùng/ngày. Trong khi đó sản 

lượng sản xuất trong nước giảm 100,000 thùng 

xuống còn 12.8 triệu thùng/ngày 

 Theo báo cáo hàng tháng của OPEC 

ngày 11/12, tổ chức này dự báo tăng trưởng 

kinh tế và nhu cầu dầu toàn cầu năm 2020 ổn 

định và lạc quan hơn về triển vọng, cụ thể: 

- OPEC dự báo nhu cầu đối với dầu thô 

của họ vào năm tới ở mức trung bình 29.58 triệu 

thùng/ngày, cao hơn 30,000 thùng/ngày so với 

nguồn cung trong tháng 11 của khối (nếu như 

OPEC vẫn giữ nguyên sản lượng như hiện tại 

và các yếu tố khác không đổi). Sản lượng tháng 

11 của OPEC ở mức 29.55 triệu thùng/ngày, 

giảm 193,000 thùng/ngày. 

- Nguồn cung của các nước ngoài OPEC 

sẽ tăng 2.17 triệu thùng/ngày vào năm 2020, 

không có thay đổi với báo cáo trước, nhưng 

giảm 270,000 thùng so với báo cáo hồi tháng 

07 vì sản xuất dầu đá phiến của Mỹ không tăng 

mạnh như dự kiến ban đầu. Các dự báo nguồn 

cung giảm sẽ có hỗ trợ cho giá dầu. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 11/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEF20 59.22 58.11 58.76 -0.81% 589,650 

CLEG20 59.10 58.02 58.65 -0.83% 194,367 

QOG20 64.26 63.01 63.72 -0.96% 249,846 

QOH20 63.36 62.16 62.82 -1.00% 160,655 

 

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

 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 59.05 Bán 

MA10 57.93 Mua 

RSI (14) 57.370 Mua 

STOCH (9,6) 81.007 Quá Mua 

MACD (12,26) 0.810 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 – 57.22; Mức kháng cự: 59.40 – 61.68 

- Mức giá hiện tại: 58.84 
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