
1 

 

TRƯỜNG XĂNG DẦU THÁNG 4/2016 VÀ DỰ BÁO  

 

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

1. Diễn biến giá dầu thế giới tháng 4 

Trong tháng 4 giá dầu có xu hướng tăng với dầu ngọt nhẹ WTI tăng khoảng 11% 

và dầu Brent tăng 16% . Giá dầu đã xuống thấp nhất trong tháng vào ngày 4/4 

với dầu WTI ở mức 35,70 USD/thùng còn dầu Brent là 37,69 USD/thùng, sau đó 

lên mức cao nhất kể từ 25/11/2015 vào phiên 20/4 với dầu WTI đóng cửa tại 

42,63 USD/thùng, Brent là 45,80 USD/thùng.  

Hình 1: Giá dầu WTI, Brent và xăng RON 92 tháng 4/2016 

ĐVT: USD/thùng 
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Nguồn: Phòng Thông tin Kinh tế quốc tế -  VITIC tổng hợp 

Giá dầu WTI trung bình trong tháng 4 khoảng 39,5 USD/thùng, dầu Brent 

khoảng 41,6 USD/thùng. 

Giá dầu tăng trong tháng do một vài nguyên nhân chủ yếu sau: 

Hy vọng các nước sản xuất chủ chốt, kể cả Arab Saudi, Nga và một số nước 

khác, sẽ nhất trí đóng băng sản lượng ở mức tháng 1 khi nhóm họp tại Doha vào 

ngày 17/4, tuy nhiên cuộc họp này đã thất bại.  
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Sản lượng tại một số khu vực bắt đầu giảm do cắt giảm chi phí đầu tư cũng như 

tốc độ khai thác, nhất là tại các vùng sản xuất dầu đá phiến của Mỹ, điều này sẽ 

kéo giảm tình trạng thừa cung toàn cầu. 

Bên cạnh đó, thị trường dầu thô vật chất cũng bị thắt chặt do gián đoạn nguồn 

cung từ Iraq, Nigeria và Biển Bắc, khiến tổng sản lượng dầu thô toàn cầu giảm. 

Giá xăng RON 92 trên thị trường Singapore cũng theo diễn biến của giá dầu, 

giảm xuống thấp nhất 47,68 USD/thùng vào ngày 5/4 sau đó theo chiều hướng 

tăng. 

2. Giá trong nước  

Trong tháng 4 giá các mặt hàng xăng dầu có hai lần điều chỉnh vào hôm 5/4 và 

20/4. Cả tháng mặt hàng xăng tăng 520 đồng/lít, dầu diesel tăng 500 đồng/lít, 

dầu mazut tăng 370 đồng/kg còn dầu hỏa giữ nguyên. 

Mới nhất ngày 20/4, theo tính toán của nhà điều hành, trong chu kỳ tính giá 15 

ngày gần đây, bình quân mỗi thùng xăng RON 92 có giá gần 50,4 USD, giảm 

khoảng 0,8 USD so với chu kỳ trước đó.  

Trước tình hình này, Liên bộ Công thương – Tài chính quyết định giảm mức sử 

dụng quỹ bình ổn từ 800 đồng, xuống còn 639 đồng một lít đối với xăng và giữ 

nguyên giá bán. Với dầu diesel cũng giảm sử dụng từ quỹ bình ổn từ 1.017 đồng 

xuống 560 đồng một lít. Do đó, giá bán lẻ cũng tăng tương ứng 500 đồng, lên 

mức tối đa 10.373 đồng một lít. Tương tự, dầu mazut không còn được chi quỹ 

bình ổn, tăng giá 335 đồng, lên 7.560 đồng một kg. Mức trích quỹ bình ổn của 

các mặt hàng xăng dầu giữ nguyên 300 đồng/lít, kg. 

Trong lần điều chỉnh này, Bộ Tài chính cũng công bố mức thuế nhập khẩu bình 

quân áp dụng cho xăng RON 92 trong quý II/2016 sẽ ở mức 18,35%, tăng nhẹ so 

với 18,08% trong kỳ điều hành trước. Thuế nhập khẩu với các mặt hàng dầu lần 

lượt là dầu diesel 2,32%, dầu mazut 0% và dầu hoả 0%. Cách tính bình quân gia 

quyền đối với các mức thuế nhập khẩu xăng dầu trước mắt sẽ khắc phục được 

bất cập hiện nay trong bối cảnh tồn tại nhiều mức thuế nhập khẩu khác nhau do 

các cam kết hội nhập quốc tế và sẽ hài hòa lợi ích hơn cho người tiêu dùng. 

Trước đó vào 5/4 giá xăng đã được điều chỉnh tăng với RON 95 lên 15.640 

đồng/lít, RON 92 lên 14.940 đồng/lít, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut giữ 

nguyên.  

Hình 2: Diễn biến giá xăng dầu trong nước năm 2016 

ĐVT: nghìn đồng/lít, kg 
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Nguồn: Phòng Thông tin Kinh tế quốc tế -  VITIC tổng hợp từ Petrolimex 

II. CUNG – CẦU 

1. Cung 

1.1. Thế giới 

Số liệu sơ bộ cho thấy sản lượng dầu toàn cầu tăng 0,17 triệu thùng/ngày trong 

tháng 3 so với tháng trước, đạt trung bình 95,68 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu 

của khu vực bên ngoài OPEC tăng 0,16 triệu thùng/ngày, trong khi sản lượng 

của OPEC tăng 0,01 triệu thùng/ngày.  

Sản lượng dầu thô của OPEC 

Tổng sản lượng dầu của OPEC trong tháng 3 đạt trung bình 32,25 triệu 

thùng/ngày, tăng 15 nghìn thùng/ngày so với tháng trước. Thị phần của dầu thô 

OPEC trong tổng sản lượng toàn cầu không đổi ở mức 33,7% trong tháng 3 so 

với tháng trước. Sản lượng dầu thô tăng chủ yếu từ Iran, Iraq và Angola, trong 

khi sản lượng giảm từ UAE, Libya và Nigeria. 

Nguồn cung dầu thô của khu vực không thuộc OPEC 

Tổng sản lượng nhiên liệu lỏng của Mỹ ở mức 13,78 triệu thùng/ngày trong 

tháng 1/2016, giảm 0,15 triệu thùng so với tháng trước, với sản lượng dầu thô 

giảm 56 nghìn thùng/ngày xuống 9,18 triệu thùng, và ít hơn năm trước 0,16 triệu 

thùng. Ước tính sơ bộ sản lượng NGL trong tháng 1 cho thấy một xu hướng sụt 

giảm so với tháng 12. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng 

Mỹ sau 7 tháng tăng liên tiếp, sản lượng giảm 61 nghìn thùng xuống khoảng 

3,38 triệu thùng và trong tháng 1 giảm tiếp 75 nghìn thùng so với tháng trước 

xuống 3,3 triệu thùng/ngày. 



4 

 

Tổng sản lượng nhiên liệu lỏng của Mỹ được dự kiến giảm 0,43 triệu thùng/ngày 

trong năm 2016 xuống trung bình 13,56 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu thô của 

Mỹ trong tháng 1 giảm tháng thứ 4 liên tiếp, nhưng sản lượng từ dầu đá phiến 

ngày càng tăng tại Texas nâng cao khả năng các nhà sản xuất của Mỹ giữ sản 

lượng gần mức kỷ lục để đối phó với giá thấp. 

Theo số liệu hàng tháng từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ sản lượng dầu thô 

trong tháng 1 giảm 56.000 thùng/ngày xuống 9,179 triệu thùng/ngày. Mức này là 

thấp nhất kể từ tháng 10/2014. 

Sản lượng tại Vịnh Mexico giảm 18.000 thùng/ngày trong khi sản lượng dầu tại 

Bắc Dakota giảm 32.000 thùng/ngày từ những mức tháng 12. Cùng thời điểm 

này, sản lượng tại Texas tăng 25.000 thùng/ngày. Sản lượng tháng 12 được điều 

chỉnh giảm thêm 27.000 thùng/ngày xuống 9,235 triệu thùng/ngày. 

Các nhà sản xuất dầu đá phiến đã chứng tỏ sức dẻo dai với giá thấp hơn dự đoán 

ban đầu của thị trường, do các nhà sản xuất tháng trước bắt đầu chốt phòng hộ 

dầu thô ở mức 45 USD/thùng, cho thấy giá hòa vốn của họ thậm chí còn thấp 

hơn. 

Số liệu của Baker Hughes mới nhất cho thấy, số giàn khoan của Mỹ trong tuần 

kết thúc vào 15/4 giảm 3 giàn xuống 351 giàn, tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Đến 

nay, số giàn khoan của Mỹ đã giảm 78% so với mức đỉnh 1.609 giàn hồi tháng 

10/2014. 

Số liệu sơ bộ tổng sản lượng nhiên liệu lỏng của Norway trong tháng 2 tăng 13 

nghìn thùng/ngày so với tháng trước đạt trung bình 2,05 triệu thùng/ngày. Trong 

số đó có 1,62 triệu thùng/ngày là dầu thô, và 0,4 triệu thùng/ngày NGL và 0,04 

triệu thùng sản phẩm ngưng tụ. Sản lượng dầu thô trong tháng này cao hơn 9% 

so với tháng 2/3015. Norway đã giảm 9,3% đầu tư trong phát triển, sản xuất dầu 

và khí đốt năm 2016 so với năm trước đó. 

Sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 3 đạt 11,03 triệu thùng/ngày tăng 30 

nghìn thùng/ngày so với tháng trước, do tăng trưởng từ một số giếng được điều 

hành bởi Novatek, Bashneft, Gazpromneft và Tatneft.  

Sản lượng dầu thô của Trung Quốc yếu trong tháng 1 và 2, giảm 0,13 triệu 

thùng/ngày so với quý 4/2015, xu hướng này được dự kiến tiếp tục trong những 

tháng tới, mặc dù sản lượng tăng 110 nghìn thùng/ngày từ một vài giếng xa bờ 

và trên bờ. Sản lượng giảm tiếp tục được hỗ trợ bởi những tuyên bố chính thức 

từ các công ty Trung Quốc như Tập đoàn dầu xa bở quốc gia Trung Quốc, Tập 

đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc và Sinopec, trong đó họ mong muốn giảm 

sản xuất tốn kém trong năm nay do giá dầu thấp và đầu tư ít. 

1.2. Trong nước 
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Trong quý 1/2016 sản lượng khai thác dầu thô của Tập đoàn dầu khí quốc gia 

Việt Nam PVN đạt 4,56 triệu tấn, vượt 7,2% kế hoạch quý 1, sản lượng khai thác 

khí đạt 2,78 tỉ m3, vượt 11,7% kế hoạch. Tập đoàn cũng đã nộp ngân sách nhà 

nước hơn 18,6 nghìn tỉ đồng. 

Các hệ thống thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí; các nhà máy điện, nhà 

máy đạm, nhà máy lọc dầu… đều vận hành đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để 

xảy ra sự cố nghiêm trọng. Công tác đầu tư được triển khai đúng kế hoạch, các 

dự án trọng điểm về dầu khí được kiểm soát chất lượng, tiến độ chặt chẽ. 

Theo Tổng cục Hải quan lượng xuất khẩu dầu thô trong tháng 3 là 666 nghìn tấn, 

tăng 4%, trị giá là 203 triệu USD, tăng 21,9% so với tháng trước. Tính đến hết 

tháng 3/2016, lượng dầu thô xuất khẩu của cả nước đạt 1,82 triệu tấn, giảm 

17,4% và kim ngạch đạt 498 triệu USD, giảm 47,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung xuất khẩu dầu thô giảm 446  triệu USD, trong đó do giá giảm là 282 

triệu USD và lượng giảm là 164 triệu USD. 

Lượng dầu thô xuất khẩu sang Trung Quốc quý 1 tăng cao đột biến, với 1,2 triệu 

tấn, đạt 323 triệu USD, tăng tới 253% về lượng và 130,5% về trị giá so với cùng 

kỳ năm trước. Với kết quả này, Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất nhập 

khẩu dầu thô của Việt Nam trong quý I/2016. 

2. Cầu 

2.1. Thế giới 

Số liệu nhu cầu dầu của Mỹ mới nhất trong tháng 1 cho thấy nhu cầu sụt giảm 

khoảng 0,17 triệu thùng/ngày hay 1% so với năm trước. Đây là lần sụt giảm thứ 

3 trong 4 tháng qua, chỉ có nhu cầu tháng 12 là tích cực. Xu hướng giảm đã được 

thấy từ quý 4/2015 là kết quả của nhu cầu sản phẩm chưng cất yếu. 

Nhu cầu sản phẩm chưng cất giảm khoảng 0,3 triệu thùng/ngày, do một số yếu tố 

như mùa đông năm nay ấm hơn, hoạt động công nghiệp giảm, đặc biệt trong lĩnh 

vực dầu, khí đốt và việc thay thế than bằng khí tự nhiên trong lĩnh vực phát điện, 

tương tự những gì đã xảy ra trong năm 2011-2013. Có ít than được vận chuyển 

bằng đường sắt làm giảm tiêu thụ nhiên liệu chưng cất trong lĩnh vực vận tải. 

Bức tranh này vẫn tương tự trong tháng 1 khi nhiên liệu chưng cất giảm mạnh 

0,42 triệu thùng/ngày, khoảng 10% so với tháng 1/2015. Số liệu hàng tuần tháng 

2 và 3 cho thấy một xu hướng tương tự. 

Nhu cầu xăng cũng ngược với xu hướng tích cực gần đây, giảm khoảng 50 nghìn 

thùng/ngày lần đầu tiên kể từ cuối năm 2014 mặc dù chỉ số dặm đi lại theo như 

Bộ Giao thông Mỹ báo cáo tăng khoảng 2% so với năm ngoái. Tổng tiêu thụ 

xăng vẫn cao trong tháng 1 năm nay, vượt 8,7 triệu thùng/ngày, cao hơn 0,3 triệu 

thùng/ngày so với mức trung bình 5 năm. 
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Một sự phát triển tích cực là nhiên liệu bay, tăng hơn 80 nghìn thùng/ngày hay 

6% so với năm ngoái, phản ánh đà tăng trong lĩnh vực hàng không toàn cầu, gồm 

cả Mỹ.  

Số liệu sơ bộ tháng 3 cho thấy tăng trưởng tổng thể khoảng 1,4% so với tháng 

3/2015.  

Nhu cầu dầu tại châu Âu trong hai tháng đầu năm 2016 cho thấy một số dấu hiệu 

sụt giảm từ những mức trong tháng 11 và 12. Nhu cầu giảm khoảng 0,11 triệu 

thùng trong cả tháng 1 và 2, trong khi lượng sụt giảm lớn nhất xảy ra trong tháng 

2, giảm 0,13 triệu thùng/ngày. Điều này phần lớn là do mức năm 2015 cao, khi 

tiêu thụ dầu được hỗ trợ bởi giá dầu thấp, thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu giao 

thông. Ngoài ra, thời tiết lạnh hơn dự đoán trong quý 1/2015 đã làm tăng việc sử 

dụng dầu sưởi. 

Trong năm 2016, bức tranh đã đảo ngược, ít nhất là cho đến nay. Tổng nhu cầu 

dầu thô của 4 nước lớn châu Âu trong tháng 2 sụt giảm khoảng 2% so với tháng 

2/2015, với bức tranh trái chiều trong các sản phẩm – dầu diesel, nhiên liệu máy 

bay, LPG và xăng sụt giảm, trong khi nhu cầu naphtha, dầu hỏa, dầu mazut tăng. 

Sự sụt giảm nhu cầu dầu xảy ra ở hầu hết các nước trong khu vực này ngoại trừ 

Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Bỉ và Ba Lan. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đà tăng trưởng 

vững đã bắt đầu trong năm 2015. Doanh số bán xe khách tiếp tục tăng trưởng 

tích cực trong tháng 2. Theo Hiệp hội Sản xuất ô tô châu Âu, thị trường ô tô 

khách của EU ghi nhận tháng tăng trưởng 30 liên tiếp trong tháng 2, khi số xe 

đăng ký mới tăng hơn 14% so với cùng tháng năm trước, đạt 1,06 triệu xe. Italy 

đóng góp tăng hơn 27%, Pháp 13%, Tây Ban Nha tăng 13% và Đức 12%, tất cả 

tăng trưởng theo phần trăm ở mức hai con số trong tháng 2. 

Nhu cầu dầu của Nhật Bản trong tháng 2 sụt giảm 0,21 triệu thùng/ngày hay 

khoảng 5% so với cùng tháng năm 2015. Hầu hết các sản phẩm ở là tiêu cực, 

ngoại trừ LPG, dầu diesel và dầu hỏa. 

Nhu cầu dầu đốt trự tiếp và dầu mazut để phát điện giảm mạnh nhất, với các sản 

phẩm này giảm tương ứng 16% và 15%. Chủ yếu do nhu cầu sưởi thấp hơn dự 

kiến so với năm 2015, bởi tính trạng thời tiết ấm hơn, dẫn tới tiêu thụ điện ít hơn. 

Ngoài ra lò phản ứng hạt nhân số ba Takahama đã hoạt động vào cuối tháng 1, 

làm tăng sự suy giảm trong nhu cầu nhiên liệu phát điện. 

Mặt khác nhu cầu LPG tăng khoảng 0,1% trong tháng này so với cùng tháng 

năm 2015 và nhiên liệu máy bay tăng 12%, với hỗ trợ bởi sự cải thiện trong hành 

khách hàng không và khối lượng chuyên chở hàng hóa. 

Trong năm 2015, naphtha là sản phẩm duy nhất trong số nhiên liệu của Nhật Bản 

ghi nhận tăng trưởng mạnh 50 nghìn thùng/ngày hay khoảng 7% so với năm 
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trước. Tuy nhiên nhu cầu naphtha giảm mạnh trong tháng 2 khoảng 62 

thùng/ngày hay 7% so với năm trước, phản ánh hoạt động bảo dưỡng của một số 

nhà máy ở nước này. Sự sụt giảm được dự đoán tăng do thêm nhiều nhà máy bắt 

đầu đóng cửa cho chương trình bảo dưỡng đã lên kế hoạch. 

Nhu cầu dầu của Ấn Độ tiếp tục diễn biến ấn tượng trong năm 2016, với tăng 

trưởng đáng kể trong tháng 2, tăng hơn 0,48 triệu thùng/ngày hay khoảng 12% 

so với tháng 2/2015, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh thứ 4. Tổng nhu cầu dầu 

đạt tới số liệu lịch sử 4,59 triệu thùng/ngày. Nhu cầu không chỉ được hỗ trợ bởi 

tăng trưởng đáng chú ý trong xăng và LPG, mà đồng thời với dầu diesel và dầu 

mazut. 

Nhu cầu xăng Ấn Độ tăng khoảng 65 nghìn thùng/ngày hay khoảng 13% so với 

cùng tháng năm trước, với tổng mức tiêu thụ đạt trên 0,54 triệu thùng lần thứ 3, 

theo số liệu từ đầu thập kỷ qua. Hỗ trợ chính là từ môi trường giá dầu thấp, tín 

dụng giá rẻ và thu nhập ngày càng tăng, khách hàng thích dùng xăng hơn sử 

dụng dầu diesel do tận dụng giá thấp và doanh số xe hai bánh mạnh mẽ. 

Theo Bộ Dầu mỏ và Khí tự nhiên Ấn Độ, xe hai bánh ghi nhận tăng trưởng đáng 

kể trong doanh số khoảng 13% so với năm trước, bán gần 1,4 triệu xe. Tổng thể 

doanh số phương tiện trở khách tăng 1,7% trong tháng 2 trong khi doanh số xe 

tiện tích và xe tải tăng tương ứng 21 và 13% so với năm trước. 

Ngoài ra nhu cầu dầu diesel của Ấn Độ  tăng trong tháng 2 ngược với mô hình 

theo mùa – thường lên cao điểm trong mùa hè. Nhu cầu diesel tăng khoảng 0,18 

triệu thùng/ngày hay gần 11% so với năm trước. Tăng trưởng nhu cầu dầu mazut 

cũng tích cực là kết quả của tiêu thụ trong ngành điện và thép cao hơn dự kiến. 

Nhu cầu dầu mazut tăng khoảng 47 nghìn thùng/ngày hay 16% so vơi năm trước. 

Tăng trưởng nhu cầu dầu tháng 2 của Trung Quốc là tích cực tháng thứ 2, ở mức 

0,18 triệu thùng/ngày. Sức mạnh trong nhu cầu dầu của nước này nghiêng về 

việc sử dụng xăng trong lĩnh vực giao thông và LPG trong lĩnh vực hóa dầu. Nhu 

cầu dầu diesel và dầu mazut sụt giảm là kết quả của sự thay thế nhiên liệu bằng 

khí đốt tự nhiên và than, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp. 

Tiêu thụ xăng tiếp tục một xu hướng tương tự, tăng 0,13 nghìn thùng/ngày hay 

gần 5% so với năm trước. Doanh số bán lẻ tăng lên đến cuối tháng 1 và đầu 

tháng 2 được khuyến khích bởi việc đi lại nhiều trong dịp tết. Theo Hiệp hội các 

nhà sản xuất ô tô Trung Quốc CAAM, doanh số ô tô đạt tới hơn 4 triệu xe trong 

hai tháng đầu năm 2016, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Mặt khác nhu cầu dầu diesel giảm 60 nghìn thùng/ngày hay 2% trong tháng 2 so 

với tháng 2/2015, chủ yếu do hoạt động công nghiệp tổng thể chậm lại, đặc biệt 

tại các nhà máy khai thác và lĩnh vực xây dựng, trầm trọng thêm bởi đợt nghỉ tết 
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Nguyên đán. Triển vọng nhu cầu dầu diesel trong tương lai gần sẽ được khuyến 

khích bởi các dự án mở rộng tại cơ sở hạ tầng của Trung Quốc sẽ nâng tiêu thụ 

của sản phẩm này. 

Tiêu thụ dầu mazut cũng sụt giảm mạnh hơn trong tháng 1, do số liệu ban đầu 

cho thấy sự sụt giảm 60 nghìn thùng/ngày hay 10% so với năm trước. Các hoạt 

động công nghiệp chậm lại cũng như tiêu thụ của các nhà máy lọc dầu nhỏ yếu 

hơn do việc chuyển đổi. 

2.2. Trong nước 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan lượng nhập khẩu xăng dầu trong tháng 3 là 

gần 1,15 triệu tấn, trị giá là 406 triệu USD, tăng 22,9% về lượng và tăng 38,1% 

về trị giá so với tháng trước. 

Tính đến hết quý 1/2016, tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước là hơn 2,8 

triệu tấn. Đơn giá nhập khẩu bình quân giảm tới 39,5% so với cùng kỳ năm trước 

nên trị giá nhập khẩu là 935 triệu USD. 

Trong quý 1/2016, Việt Nam nhập khẩu xăng dầu chủ yếu từ các thị trường: 

Singapore: 1,39 triệu tấn, tăng 30,4%; Malaysia: 451 nghìn tấn, gấp 3,4 lần; 

Trung Quốc: 306 nghìn tấn, giảm 31,1%; Thái Lan: 274 nghìn tấn, tăng 6,2% so 

với cùng kỳ năm trước. 

Bảng 1: Số liệu nhập khẩu xăng dầu tại một số thị trường 

Quốc gia 

T3/2016 3T/2016 

Lượng  

(nghìn tấn) 

Trị giá 

(triệu USD) 

Lượng 

(nghìn tấn) 

Trị giá 

(triệu USD) 

Singapore  561,7 198,1 1.386,1 450,7 

Malaysia 261,2 77,2 451,1 128,4 

Trung Quốc 106,0 42,0 305,9 109,5 

Thái Lan 67,9 24,5 273,6 88,0 

Hàn Quốc 131,1 56,0 252,1 101,0 

III. DỰ BÁO 

Nguồn cung 

Sản lượng dầu của các nước bên ngoài OPEC năm 2016 được dự báo giảm 0,73 

triệu thùng/ngày, điều chỉnh giảm 30 nghìn thùng/ngày so với ước tính trong 

tháng 3, xuống trung bình 56,39 triệu thùng/ngày. Lý do chính cho sự điều chỉnh 

giảm này là dự đoán sản lượng dầu thô từ các giếng trên bờ của Trung Quốc 

giảm trong năm nay. Hơn nữa sự tiếp tục sụt giảm được dự kiến từ Mỹ, Anh và 

Colombia. Việc trì hoãn các dự án mới, chủ chốt do giá dầu toàn cầu giảm là lý 

do chính của sự sụt giảm năm nay. Việc đầu tư khai thác thăm dò toàn cầu, đặc 

biệt ở các khu vực có chi phí cao vẫn bị tạm ngừng cho tới khi giá dầu phục hồi 

đáng kể có thể được duy trì. Tuy nhiên nguồn cung dầu của khu vực ngoài 
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OPEC trong năm 2016 là đối tượng dự báo có nhiều yếu tố không chắc chắn từ 

kinh tế và kỹ thuật tới địa chính trị. Các yếu tố khác dẫn tới sự sụt giảm ít hơn dự 

kiến trong sản xuất dầu của các nước không OPEC gồm việc giảm chi phí sản 

xuất, chủ yếu tại Mỹ, bảo hiểm rủi ro và các công ty tiếp tục chịu lỗ vốn sản xuất 

chứ không ngừng sản xuất. 

Sản lượng dầu của OECD châu Mỹ được dự đoán giảm 0,46 triệu thùng/ngày 

trong năm 2016 so với năm trước xuống trung bình 20,54 triệu thùng/ngày. Triển 

vọng sản lượng dầu tại khu vực này trong năm 2016 vẫn chưa rõ ràng do chi phí 

hòa vốn cao, ước tính cao hơn giá dầu hiện nay tại hầu khắp các khu vực của 

Mỹ, Canada cũng như Mexico, mặc dù công nghiệp khai thác thăm dò đã giảm 

chi phí đáng kể trong năm 2015. 

Sản lượng dầu của OECD châu Âu năm 2016 được dự báo giảm 0,09 triệu 

thùng/ngày so với năm trước xuống 3,66 triệu thùng/ngày. Sự sụt giảm sẽ chủ 

yếu từ Anh và các nước châu Âu khác, ngoại trừ Norway. Sự khó khăn của 

nguồn cung cấp đang gặp phải tại Biển Bắc do việc cắt giảm mạnh chi phí đầu tư 

sau khi giá dầu giảm sâu. 

Tổng sản lượng của FSU được dự báo giảm 0,12 triệu thùng/ngày trong năm 

2016 xuống 13,58 triệu thùng/ngày, bất chấp sản lượng từ Nga tăng trong quý 

1/2016. Sụt giảm mạnh nhất được dự đoán đến từ Kazakhstan và Azerbaijan ở 

mức 40 nghìn thùng/ngày mỗi nước, tiếp sau là Nga va các khu vực khác thuộc 

FSU. 

Theo đánh giá mới nhất tại hầu hết các giếng của Nga, sản lượng dầu trong năm 

2016 sẽ giảm 20 nghìn thùng xuống trung bình 10,83 triệu thùng/ngày. 

Sản lượng dầu của Trung quốc dự kiến giảm 70 nghìn thùng/ngày xuống trung 

bình 4,3 triệu thùng/ngày trong năm 2016, điều chỉnh giảm 50 nghìn thùng/ngày 

so với báo cáo trong tháng 3. 

Bảng 2: Dự báo nguồn cung dầu của các nước không thuộc OPEC năm 2016 

ĐVT:  triệu thùng/ngày 

 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 2016 
+/- 

16/15 

Châu Mỹ 20,88 20,35 20,39 20,54 20,54 -0,46 

Châu Âu 3,81 3,62 3,55 3,68 3,66 -0,09 

Châu Á Thái Bình Dương 0,48 0,46 0,46 0,44 0,45 -0,01 

Tổng OECD 25,15 24,43 24,40 24,67 24,66 -0,56 

Các nước châu Á khác 2,70 2,71 2,75 2,78 2,73 0,03 

Mỹ La Tinh 5,08 5,17 5,21 5,32 5,20 0,01 

Trung Đông 1,27 1,25 1,24 1,24 1,25 -0,02 

Châu Phi 2,35 2,36 2,34 2,33 2,34 -0,03 

Tổng cộng các nước đang phát 

triển 
11,40 11,49 11,54 11,66 11,52 -0,0 
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FSU 13,88 13,53 13,42 13,49 13,58 -0,12 

Các nước châu Âu khác 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 

Trung Quốc 4,30 4,29 4,28 4,33 4,30 -0,07 

Tổng các khu vực khác 18,31 17,95 17,84 17,95 18,01 -0,19 

Sản lượng của các nước không 

thuộc OPEC 
54,86 53,87 53,78 54,28 54,20 -0,75 

Xử lý thêm 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 0,01 

Tổng nguồn cung của các nước 

không thuộc OPEC 
57,06 56,07 55,98 56,48 56,39 -0,73 

Nguồn OPEC 

Nhu cầu 

Ước tính nhu cầu dầu thế giới năm 2016 đạt tăng trưởng 1,2 triệu thùng/ngày, 

nâng tổng sản lượng tiêu thụ trong năm nay khoảng 94,18 triệu thùng/ngày. 

Nhu cầu dầu của Mỹ vẫn mạnh phụ thuộc vào kinh tế Mỹ năm 2016, tình trạng 

không chắc chắn trong dự báo tương lai hiện cân bằng do môi trường giá dầu 

thấp cung cấp hỗ trợ cho nhiên liệu giao thông trong mùa hè. 

Triển vọng của Trung Quốc năm 2016 vẫn cân bằng, với khả năng theo chiều 

giảm liên quan tới việc kinh tế đang chậm lại, cũng do chính sách hỗ trợ giảm 

tiêu thụ nhiên liệu giao thông. Mặc khác sự phát triển tại các lĩnh vực hóa dầu và 

giao thông vận tải tạo tiềm năng phát triển cho tăng trưởng nhu cầu dầu của 

Trung Quốc. 

Bảng 3: Dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2016 

ĐVT: triệu thùng/ngày 

 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 2016 +/- 

Châu Mỹ 24,44 24,44 25,005 24,64 24,64 0,27 

Châu Âu 13,5 13,59 14,14 13,66 13,72 0,01 

Châu Á Thái Bình Dương 8,63 7,62 7,54 8,18 7,99 -0,09 

Tổng cộng OECD 46,57 45,65 46,73 46,48 46,36 0,18 

Các nước châu Á khác 12,01 12,30 12,27 12,55 12,28 0,39 

Mỹ La Tinh 6,36 6,70 6,91 6,51 6,62 0,01 

Trung Đông 8,35 8,37 8,91 8,35 8,50 0,15 

Châu Phi 3,99 3,96 3,90 4,05 3,98 0,11 

Tổng cộng các nước đang 

phát triển 
30,72 31,33 31,99 31,46 31,38 0,66 

FSU 4,44 4,32 4,68 5,03 4,62 0,04 

Các nước châu Âu khác 0,68 0,64 0,68 0,77 0,70 0,02 

Trung Quốc 10,73 11,35 10,99 11,42 11,13 0,29 

Tổng các khu vực khác 15,86 16,32 16,35 17,22 16,44 0,36 

Tổng nhu cầu thế giới 93,15 93,30 95,07 95,16 94,18 1,20 

Nguồn OPEC 

Giá dầu 
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Theo dự báo của EIA giá dầu  Brent và dầu WTI trung bình ngang nhau trong cả 

năm 2016 là 35 USD/thùng, năm 2017 là 41 USD/thùng. 

Sau thất bại của các nhà sản xuất dầu chủ chốt tại Doha, Nga, Saudi Arabia, Iran 

và một số nước khác bóng gió có thể tăng sản lượng dầu, hơn nữa mức giá dầu 

hiện nay trên 40 USD/thùng – mức hòa vốn của các nhà sản xuất dầu đá phiến – 

nên có thể họ sẽ tăng sản xuất, giá dầu tháng 5 dự báo sẽ đi xuống dưới 40 

USD/thùng. 

 

Tài liệu tham khảo: 
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