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Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh vào ngày mai [1]

Giá xăng dầu ngày 21/11 có khả năng giảm
mạnh lần thứ hai liên tiếp khi giá dầu thế giới thời gian gần đây liên tục lao dốc.

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng RON 92 - xăng nền để pha chế xăng E5RON 92 thời gian
qua liên tục giảm mạnh. Có thời điểm, giá xăng RON 92 nhập về chỉ ở mức 65,81 USD/thùng, thấp
nhất trong nhiều tháng trở lại đây. So với đợt đỉnh cao là hơn 90 USD/thùng xăng RON
92, giá xăng nhập về hiện nay đã giảm rất mạnh.

Lần gần nhất, giá xăng RON 92 ở mức dao động 65 USD/thùng là vào tháng 10/2017.

Trung bình 15 ngày qua, giá xăng RON 92 nhập về ở mức khoảng 70 USD/thùng. Giá cao nhất cũng
chỉ ở mức 73 USD/thùng, còn thấp nhất là 65 USD/thùng. Mức giá này thấp hơn rất nhiều so với mức
đỉnh cao vào ngày 10/10 khi giá xăng nhập về lên tới 91,23 USD/thùng.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước ngày 21/11 có thể sẽ giảm lần thứ hai liên tiếp. Mức giảm giá xăng
dầu phụ thuộc vào việc Chi quỹ bình ổn giá là bao nhiêu.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 6/11, giá xăng có đợt giảm mạnh nhất kể từ đầu năm. Cụ thể,
xăng E5RON92 giảm 1.082 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 1.138 đồng/lít; mặt hàng dầu giảm nhẹ. Cụ
thể, dầu diesel 0.05S giảm 67 đồng/lít; dầu hỏa và dầu mazut 180CST 3.5S giữ ổn định giá.

Thời gian gần đây, giá dầu đã trải qua chuỗi 6 tuần giảm liên tiếp, trong đó phiên 13/11/2018 giảm
mạnh tới 7% chỉ trong một ngày.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới
năm 2019 xuống 1,29 triệu thùng/ngày (thấp hơn 70.000 thùng/ngày so với dự đoán cách đây một
tháng), trong khi cho biết sản lượng của khối tăng khoảng 127.000 thùng/ngày lên 32,9 triệu
thùng/ngày; sản lượng của Mỹ cũng tăng lên mức cao kỷ lục 11,7 triệu thùng/ngày.

Các Bộ trưởng OPEC sẽ nhóm họp vào ngày 6/12 tới tại Vienna để quyết định chính sách sản lượng 6
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tháng tới trong bối cảnh dư thừa ngày càng tăng trên thị trường thế giới.
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