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GIỚI THIỆU KHÓA HỌC 

Khóa học này cung cấp cho người học cái nhìn toàn diện về thị trường xăng dầu Thế 

Giới & Việt Nam. Nội dung khóa học sẽ bao gồm 4 chuyên đề sau: 

Chuyên đề: Thị trường dầu thô & thành phẩm thế giới 

Chuyên đề này cung cấp kiến thức về 

 Nguồn gốc dầu thô: dầu mỏ, dầu cát, dầu đá phiến. 

 Phân loại dầu thô và các tiêu chuẩn dầu thô: Brent, WTI, Dubai, Tapis, Minas. 

 Trữ lượng dầu thô trên thế giới. 

 Hoạt động dự trữ & vận chuyển dầu thô trên thế giới. 

 Phân tích các tuyến đường biển, đường ống vận chuyển dầu thô. 

 Thị trường giao hàng thực và tương lai dầu thô. 

 Cung cầu dầu thô thế giới. 

 Vai trò OPEC đối với thị trường dầu thô thế giới. 

 Khái niệm sản phẩm dầu. 

 Các nhà máy lọc dầu trên thế giới. 

 Thị trường xăng và dầu DO tại Châu Á – Thái Bình Dương: cung cầu, định giá 

& phụ phí thị trường. 

Chuyên đề: Thị trường xăng dầu Việt Nam 

Chuyên đề này cung cấp kiến thức về 

 Nguồn cung xăng dầu tại Việt Nam: Nhà máy lọc dầu và nhà máy condensate; 

các yếu tố cấu thành giá thành xăng dầu Việt Nam, cách tính giá thành. 

 Nhu cầu xăng dầu tại Việt Nam: Nhu cầu tiêu thụ, thị phần, hệ thống kinh 

doanh phân phối và hệ thống kho cảng. 

 Chính sách điều hành giá xăng dầu tại Việt Nam. 

 Cách tính giá cơ sở và dự kiến giá bán lẻ. 

 Thực trang kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam, các kịch bản rủi ro thị trường. 

 

 



 
 

Chuyên đề: Phương pháp phân tích thị trường xăng dầu 

Chuyên đề này cung cấp kiến thức về 

 Khái niệm về phân tích cơ bản. 

 Các số liệu trong phân tích cơ bản thị trường dầu thô thế giới. 

 Phương pháp phân tích tin tức trên thị trường dầu thô và xăng dầu. 

 Khái niệm về phân tích kỹ thuật 

 Đồ thị giá và khung thời gian giao dịch 

 Hỗ trợ và kháng cự 

 Các mô hình nến thông dụng 

 Fibonacci 

 Một số chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến: Bình quân di động, Dải Bollinger, 

Mây Ichimoku… 

Chuyên đề: Phái sinh & Bảo hiểm giá xăng dầu 

Chuyên đề này cung cấp kiến thức về 

 Các công cụ tài chính phái sinh: Hợp đồng kỳ hạn, tương lai, quyền chọn. 

 Phân tích lợi ích nắm giữ các công cụ tài chính phái sinh. 

 Sản giao dịch tập trung các công cụ tài chính phái sinh xăng dầu trên thế giới: 

NYMEX, ICE, các số liệu trên sàn giao dịch. 

 Sàn giao dịch phi tập trung các công cụ phái sinh. 

 Các chiến lược bảo hiểm rủi ro giá xăng dầu bằng việc sử dụng hợp đồng 

tương lai và quyền chọn



 
 

LỊCH HỌC 

Buổi Thời gian Nội dung chi tiết  

1 

Thứ năm - Sáng 

20-06-2019 

8:30 - 11:30 

Chuyên đề 1: Thị trường dầu thô & thành phẩm thế giới  

 Tổng quan về dầu thô 

 Hoạt động khai thác, dự trữ và vận chuyển dầu thô 

 Thị trường dầu thô thế giới 

 

2 

Thứ năm - Chiều 

20-06-2019 

13:30 - 16:30 

 Khái niệm sản phẩm dầu, các nhà máy lọc dầu trên thế giới 

 Thị trường xăng dầu Châu Á – Thái Bình Dương 
 

3 

Thứ sáu - Sáng 

21-06-2019 

8:30 - 11:30 

Chuyên đề 2: Thị trường xăng dầu Việt Nam 

 Nguồn cung xăng dầu tại Việt Nam 

 Nhu cầu xăng dầu tại Việt Nam 

 Chính sách giá xăng dầu tại Việt Nam 

 Giá cơ sở, giá bán lẻ, phân tích & dự kiến giá bán lẻ 

 Thực trạng kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam 

 

4 

Thứ sáu - Chiều 

21-06-2019 

13:30 - 16:30 

 Thực hành: Tính giá thành và giá cơ sở xăng dầu ở Việt Nam  



 
 

5 

Thứ bảy - Sáng 

22-06-2019 

8:30 - 11:30 

Chuyên đề 3: Phương pháp phân tích thị trường xăng dầu 

 Phân tích cơ bản thị trường dầu thô  

 Giới thiệu phân tích kỹ thuật và phần mềm ứng dụng 

 Đồ thị giá & khung thời gian giao dịch 

 Hỗ trợ và kháng cự 

 

6 

Thứ bảy - Chiều 

22-06-2019 

13:30 - 16:30 

 Các mô hình nến thông dụng 

 Fibonacci 

 Các chỉ báo phân tích kỹ thuật thông dụng 

 

7 

Chủ nhật - Sáng 

23-06-2019 

8:30 - 11:30 

Chuyên đề 4: Phái sinh & Bảo hiểm giá xăng dầu 

 Các công cụ tài chính phái sinh 

 Sàn giao dịch tập trung và phi tập trung 

 Các chiến lược bảo hiểm giá 

 

8 

Chủ nhật - Chiều 

23-06-2019 

13:30 - 16:30 

Thi cuối khóa học và cấp chứng chỉ  

 

 



 
 

CHÍNH SÁCH KHÓA HỌC 

Học phí: 3,300,000 đồng (có VAT) cho mỗi học viên đã bao gồm tài liệu học. 

Học viên có nhu cầu xuất hóa đơn có thể chuyển khoản đến tài khoản công ty và gửi 

kèm thông tin xuất hóa đơn đến địa chỉ e-mail: glencodeplus@gmail.com. 

 Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Glencode 

Ngân hàng BIDV, chi nhánh Gia Định, TP. Hồ Chí Minh 

Số tài khoản: 13510000776136 

 Học viên sẽ được cấp quyền truy cập sử dụng ứng dụng điện thoại “Giá xăng 

dầu” trong suốt quá trình học. 

 Học viên phải tham gia đủ số buổi học và hoàn thành bài thi cuối khóa đạt từ 5 

điểm trở lên mới được cấp chứng chỉ khóa học. 

 Học viên được quyền học bù 1 lần cho mỗi buổi học đã nghỉ ở các khóa học khai 

giảng tiếp theo. 

 Học viên nên đem theo laptop hoặc máy tính bảng để có thể thực hành trực tiếp 

nội dung khóa học. 

 Học viên đăng ký học theo nhóm từ 2 người trở lên sẽ được giảm 10% học phí 

cho mỗi học viên. 


