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THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU QUÝ II/2016 

VÀ DỰ BÁO QUÝ III 

 

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

1. Diễn biến giá dầu thế giới quý II/2016 

Trong quý II/2016 giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng, với giá dầu WTI tăng 

gần 29% và dầu Brent tăng gần 28%. Dầu WTI đóng cửa lên mức cao nhất 10 

tháng tại 51,23 USD/thùng vào ngày 8/6, còn dầu Brent cao nhất trong phiên này 

ở mức 52,51 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 9/10/2015 do gián đoạn nguồn 

cung kéo giảm dư cung toàn cầu. 

Phiên mới nhất ngày 20/6 giá dầu thô WTI là 49,37 USD/thùng, dầu Brent là 

50,56 USD/thùng. 

Hình 1: Giá dầu WTI, Brent quý II/2016 

ĐVT: USD/thùng 

 

Nguồn: oil-price.net 

Giá dầu tăng trong quý vừa qua do một vài nguyên nhân sau: 

Việc gián đoạn nguồn cung bất ngờ làm giảm nguồn cung dư thừa trên khắp thế 

giới. Tại Nigeria, các cuộc xung đột vũ trang đã khiến sản lượng dầu thô của 

nước này xuống mức thấp nhất trong hơn 22 năm qua. Trong khi đó, tại Canada, 

cháy rừng khiến sản lượng dầu thô của nước này giảm 1 triệu thùng/ngày. Nguồn 

cung cấp dầu của Venezuela cũng tiếp tục giảm do những vấn đề khủng hoảng 

kinh tế trong nước. 
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Sản lượng tại một số khu vực bắt đầu giảm do việc cắt giảm chi phí đầu tư cũng 

như tốc độ khai thác, nhất là tại vùng sản xuất dầu đá phiến của Mỹ. 

Cuộc họp gần đây nhất của OPEC trong tháng 6 không có quyết định đáng giá 

nào được đưa ra. 

Nhưng tồn trữ dầu thô toàn cầu cao kỷ lục đã hạn chế sự tăng mạnh giá dầu thô 

thời gian qua. 

2. Giá trong nước  

Trong quý II/2016 giá xăng dầu trong nước có 6 lần điều chỉnh. Giá xăng có 4 

lần điều chỉnh tăng, một lần giảm, một lần giữ nguyên, tổng cộng tăng 1.740 

đồng/lít; giá dầu diesel một lần giữ nguyên, 5 lần tăng tổng cộng tăng 2.420 

đồng/lít; giá dầu hỏa 2 lần giữ nguyên, 4 lần tăng tổng cộng 1.760 đồng/lít; giá 

dầu mazut một lần giữ nguyên, 5 lần tăng tổng cộng 1.550 đồng/kg. 

Mới đây nhất ngày 20/6, Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa có văn bản gửi 

các doanh nghiệp về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, 

do giá xăng dầu trên thị trường thế giới có xu hướng giảm trong kỳ tính giá 15 

ngày qua (hạ trên 1,6 USD một thùng với xăng RON 92), trong khi giá các mặt 

hàng dầu lại tăng, nên cơ quan quản lý đã có quyết định điều chỉnh trái chiều với 

2 mặt hàng này. 

Cụ thể giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 theo Petrolimex sẽ có giá 16.160 đồng 

một lít. Trong khi đó, các mặt hàng dầu đều tăng 350-390 đồng một lít, kg, cụ 

thể giá bán ra với dầu diesel là 12.290 đồng/lít, trong khi dầu hỏa là 10.660 

đồng/lít, mazut là 9.140 đồng/kg. 

Cùng với việc điều chỉnh giá bán lẻ, cơ quan điều hành cũng quyết định giữ 

nguyên mức sử dụng Quỹ bình ổn giá với xăng (639-672 đồng một lít) và giảm 

mức sử dụng với dầu, chẳng hạn diesel từ 846 đồng một lít về 595 đồng, dầu 

mazut về 151 đồng/kg, dầu hỏa về 764 đồng/lít. 

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 giảm 0,73 triệu thùng/ngày trong 

tháng 5 so với tháng trước đó, xuống trung bình 94,51 triệu thùng/ngày. Sản 

lượng của khu vực không thuộc OPEC giảm 0,63 triệu thùng/ngày, trong khi sản 

lượng của OPEC giảm 0,1 triệu thùng/ngày.  

Sản lượng dầu thô của OPEC 

Tổng sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 5 đạt trung bình 32,36 triệu 

thùng/ngày, giảm 100 nghìn thùng/ngày so với tháng trước. Thị phần dầu thô 

OPEC trong tổng sản lượng toàn cầu tăng lên 34,2% trong tháng 5. Sản lượng 

dầu thô tăng chủ yếu từ Kuwait, Iran và Saudi Arabia, trong khi sản lượng giảm 

tại Nigeria, Venezuela và Iraq.  

Nguồn cung dầu thô của khu vực không thuộc OPEC 

Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tháng 3/2016 giảm chỉ 6 nghìn thùng/ngày so 

với sản lượng tháng trước, xuống 9,13 triệu thùng/ngày, tháng thay đổi ít nhất kể 

từ tháng 9/2015. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA dự kiến sản lượng sẽ 

giảm xuống 9,04 triệu thùng/ngày hay thấp hơn 86 nghìn thùng/ngày so với sản 

lượng dầu chính thức hàng tháng, dựa trên số liệu ước tính hàng tuần chỉ dựa vào 

số giàn khoan đang hoạt động. Hơn nữa số liệu này cao hơn 224 nghìn 

thùng/ngày so với dự báo của EIA hồi tháng 12. Điều này cho thấy các yếu tố 

khác ngoài giàn khoan có thể ảnh hưởng tới sản lượng, ngăn cản sản lượng dầu 
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thô của Mỹ không sụt giảm sâu. Tuy nhiên sản lượng dầu trên bờ của Mỹ trong 

tháng 3 sụt giảm 60 nghìn thùng/ngày so với tháng trước. 

Mặt khác sản lượng NGL tăng 50 nghìn thùng/ngày lên trung bình 3,38 triệu 

thùng/ngày trong tháng 3 và EIA dự kiến sản lượng tăng lên trong những tháng 

tới. Tổng sản lượng nhiên liệu lỏng của Mỹ được chốt ở mức 13,81 triệu 

thùng/ngày trong tháng 3/2016, tăng 10 nghìn thùng/ngày so với tháng 2 và 100 

nghìn thùng/ngày so với tháng 1/2016. Tuy nhiên, sản lượng nhiên liệu lỏng 

trung bình trong quý 1/2016 giảm 0,28 triệu thùng/ngày so với quý 4/2015. 

Sản lượng dầu thô trong quý 1/2016 giảm 168 nghìn thùng/ngày so với quý 

trước, xuống trung bình 9,15 triệu thùng/ngày, chủ yếu do sản lượng dầu đá 

phiên sụt giảm tại các khu vực khác nhau của Mỹ, giảm 46 nghìn thùng/ngày từ 

Bắc Dakota xuống trung bình 1,11 triệu thùng/ngày và Texax giảm 69 nghìn 

thùng/ngày xuống trung bình 3,32 triệu thùng/ngày, trong khi sản lượng dầu tại 

Vịnh Mexico GoM tăng chưa tới 18 nghìn thùng/ngày lên trung bình 1,61 triệu 

thùng/ngày trong quý 1/2016.  

Số liệu sơ bộ tháng 4 cho thấy tổng sản lượng nhiên liệu lỏng của Norway tăng 

20 nghìn thùng/ngày so với tháng trước, đạt 2,03 triệu thùng, tăng 87 nghìn 

thùng/ngày so với tháng 4/2015. Sản lượng dầu thô tăng khoảng 3% so với dự 

báo của Cục dầu mỏ Norway NPD đối với tháng này, đây là tháng thứ 12 liên 

tiếp sản lượng tăng. Trong số đó có 1,63 triệu thùng dầu thô/ngày, 0,37 triệu 

thùng/ngày sản phẩm NGL và 0,03 triệu thùng/ngày sản phẩm ngưng tụ, theo 

NPD. Sản lượng dầu cao hơn 4% sản lượng tháng 4/2015. 

Sản lượng tại giếng Edvard Grieg, bắt đầu sản xuất từ tháng 11/2015, đạt trung 

bình 58 nghìn thùng/ngày trong quý 1/2016, điều đó đã thúc đẩy sản lượng của 

Norway trong năm nay. Sản lượng đỉnh điểm tại mỏ Lundin được dự kiến duy trì 

trong nửa cuối năm 2016. Sản lượng cũng được hỗ trợ bởi việc tăng sản lượng 

của giếng Goliat, đã khai thác lần đầu tiên vào 13/3, mặc dù sản xuất tại mỏ này 

tạm thời bị ngừng vào 17/4 sau khi dò khí đốt. 

Nhưng việc bảo dưỡng mạnh mẽ trong mùa hè, mà đang đạt đỉnh trong tháng 6 

sẽ đè nặng lên sản lượng, khi ít nhất 7 giếng dầu tổng tổng 0,23 triệu thùng dừng 

hoạt động. Tháng 8 sẽ thấy sự phục hồi trong hoạt động, gồm 50 nghìn 

thùng/ngày của giếng Alvheim trong 10 ngày, và 65 nghìn thùng/ngày của giếng 

Skarv trong ba tuần. Tuy nhiên 11 giếng dầu của Norway tổng cộng 33 nghìn 

thùng/ngày sẽ đóng cửa sớm hơn dự kiến bắt đầu từ năm nay. Norway đã giảm 

đầu tư phát triển và sản xuất dầu và khí đốt 9,3% trong năm 2016 so với năm 

trước. 

Nguồn cung cấp dầu của Nga trong tháng 4 và 5 đạt tương ứng 11,06 triệu 

thùng/ngày và 11,05 triệu thùng/ngày. Số lượng này ít hơn trong tháng 2 và 
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tháng 3, nhưng vẫn cao hơn mức 11 triệu thùng mỗi ngày. Sự tăng trưởng đi lên 

tại Nga là do khởi động giếng mới Yarudeiskoye công suất 70 nghìn thùng/ngày 

từ tháng 12/2015.  

Sản lượng dầu của Nga sẽ giảm 120 nghìn thùng/ngày trong nửa cuối năm 2016 

so với nửa đầu năm, chủ yếu do bảo dưỡng, gồm đóng cửa 20 ngày tại dự án 

Sakhlin 1 trong tháng 8. Tuy nhiên, theo việc đánh giá mới nhất của các mỏ dầu 

sản xuất nhiều nhất ở Nga và được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng đáng kể trong 5 

tháng đầu năm nay – trung bình 11,09 triệu thùng/ngày, sản lượng tăng 0,26 triệu 

thùng/ngày so với năm trước đã được duy trì.  

Sản lượng dầu thô của Trung Quốc giảm mạnh xuống 4,04 triệu thùng/ngày 

trong tháng 4, giảm 0,22 triệu thùng/ngày hay 5,2% so với tháng 4 năm trước. 

Tổng sản lượng nhiên liệu lỏng của nước này trong tháng 4 giảm 60 nghìn 

thùng/ngày xuống trung bình 4,13 triệu thùng/ngày, gồm 90 nghìn thùng/ngày 

nhiên liệu sản xuất không theo thông lệ. 

1.2. Trong nước 

Theo lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, hoạt động sản xuất kinh 

doanh 5 tháng đầu năm vẫn giữ vững tốc độ, thực hiện đúng các mục tiêu đề ra. 

Cụ thể, khai thác dầu và quy dầu vượt 8,4% kế hoạch 5 tháng. Sản lượng khai 

thác dầu trong nước đạt 6,63 triệu tấn, trong năm dự kiến vượt 10%; khai thác 

khí 4,71 tỷ m3, vượt 10% kế hoạch. 

Như vậy, tổng doanh thu của Tập đoàn đạt 165,5 nghìn tỷ đồng, bằng 32,2% kế 

hoạch năm. Với giá dầu tăng trở lại trong tháng 5, khi cán mốc 50 USD/thùng, 

doanh thu của Tập đoàn đạt 85,6 nghìn tỷ đồng. 

Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan trong tháng 5/2016, lượng xuất khẩu dầu 

thô của cả nước là 616 nghìn tấn, tăng 7,1% so với tháng trước và trị giá đạt 226 

triệu USD, tăng 21,3%. Tính đến hết tháng 5/2016, lượng xuất khẩu dầu thô đạt 

hơn 3 triệu tấn, giảm 22,1% so với cùng kỳ năm trước, trị giá xuất khẩu chỉ đạt 

918 triệu USD, giảm 47,2% tương ứng giảm 822 triệu USD, trong đó 385 triệu 

USD do yếu tố lượng giảm và 437 triệu USD do yếu tố giá giảm. 

2. Cầu 

2.1. Thế giới 

Nhu cầu dầu của Mỹ chủ yếu được hỗ trợ bởi nhu cầu xăng ngày càng tăng, tăng 

mạnh trong tháng 3/2016, ghi nhận tháng tăng mạnh nhất so với năm trước kể từ 

tháng 8/2015, ở mức 0,4 triệu thùng/ngày hay 2,0%. Mức tăng trưởng này bắt 

nguồn từ lĩnh vực giao thông đường bộ và đặc biệt là xăng, tăng trưởng cũng 

được hỗ trợ bởi tăng trưởng vững trong số xe đăng ký mới, đặc biệt sự phục hồi 
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trong xe tải và SUV. Mức tăng mạnh được thấy trong nhu cầu propane/propylene 

và dầu mazut, trong khi nhu cầu nhiên liệu chưng cất giảm so với năm trước là 

kết quả của thời tiết ấm hơn. 

Nhu cầu dầu của Mỹ tăng trưởng vững trong quý 1/2016, với tăng trưởng tổng 

thể 0,2 triệu thùng/ngày khi so với quý 1/2015 và xăng chiếm phấn lớn trong số 

tăng trưởng đó. Số liệu sơ bộ tháng 4 và 5/2016, dựa trên số liệu hàng tuần, cho 

thấy xu hướng tích cực tiếp tục, với nhiên liệu trong giao thông chiếm phần lớn 

sự tăng trưởng. 

Nhu cầu dầu của châu Âu tiếp tục tăng trong 4 tháng đầu năm 2016, đặc biệt quý 

1/2016. Lý do chính đằng sau số liệu này là kinh tế đang cải thiện và thời tiết 

lạnh hơn, ngoài ra giá dầu mazut rẻ hơn trong lĩnh vực giao thông vận tải, mặc 

dù các biện pháp thuế nghiêm ngặt làm giảm thiểu tác động của việc giá dầu 

quốc tế giảm. 

Số liệu sơ bộ về nhu cầu dầu tổng cộng tháng 4/2016 từ 4 nước lớn châu Âu cho 

thấy việc đảo chiều trong xu hướng hiện nay, sụt giảm khoảng 0,2 triệu 

thùng/ngày so với năm trước. Nhu cầu nhiên liệu bay tăng nhẹ phần lớn được bù 

bởi sự sụt giảm trong tất cả nhu cầu các loại sản phẩm dầu mỏ chính so với cùng 

tháng năm trước, với nhu cầu xăng và dầu đốt giảm tương ứng khoảng 4% và 

2%. 

Nhu cầu dầu của Nhật Bản tháng 4/2016 giảm mạnh 5,6% so với cùng tháng 

năm trước, tiếp tục xu hướng sụt giảm đã được thấy hàng tháng kể từ tháng 

4/2015. Sự sụt giảm đến từ tất cả các sản phẩm chính, đặc biệt là các nhiên liệu 

sử dụng để đốt trực tiếp và cho nhà máy điện, là kết quả của việc thay thế bằng 

khí tự nhiên và than, ngoài ra tình trạng thời tiết ấm hơn. Tăng trưởng nhu cầu 

dầu của Nhật Bản là tiêu cực sâu trong 4 tháng đầu năm nay với sự sụt giảm 

giảm trong nhiên liệu cho nhà máy điện và naphtha. 

Trong tháng 4, tiêu thụ dầu tại Ấn Độ vẫn tăng trưởng ở tốc độ cao với nhu cầu 

tăng hơn 0,4 triệu thùng/ngày hay tăng hơn 10% so với tháng 4/2015. Nhu cầu 

tổng cộng vẫn quanh mức 4,6 triệu thùng/ngày, cao trong lịch sử. Tất cả các sản 

phẩm ghi nhận tăng trưởng, với dầu mazut và xăng tăng mạnh nhất. Dầu mazut 

tăng hơn 29% và xăng tăng khoảng 12% so với tháng 4/2015. 

Nhu cầu dầu mazut nhận được hỗ trợ từ tình trạng hạn hán tại nước này đang làm 

hạn chế sản lượng thủy điện và tiêu thụ sản phẩm để phát điện ngày càng tăng. 

Nhu cầu trong các lĩnh vực khác cũng tăng vững như lĩnh vực phân bón, thép và 

thương mại nói chung. Dầu mazut đã tăng 62 nghìn thùng/ngày so với tháng 

4/2015. Số liệu xăng trong tháng 4 cũng vẫn tích cực,với tiêu thụ tổng cộng gần 

0,57 triệu thùng/ngày, tăng 60 nghìn thùng/ngày so với cùng tháng năm trước, 

phần lớn được hỗ trợ bởi doanh số xe ô tô chở khách. 
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Kinh tế Ấn Độ dần cải thiện đóng một vai trò tích cực, với mức thu nhập ngày 

càng tăng và tiếp theo là số ô tô tư nhân tăng lên. Hơn nữa giá đang giảm cũng 

góp phần tăng chi tiêu của hộ gia đình trong lĩnh vực năng lượng. 

Sự phát triển của thời tiết trong tháng 4 đã thúc đẩy nhu cầu dầu diesel ở Ấn Độ, 

cũng như một số nước Đông nam Á khác như Pakistan và Việt Nam. Hiện tượng 

thời tiết El Nino làm cạn kiệt nguồn nước, giảm sản lượng thủy điện và đẩy nhu 

cầu dầu diesel và mazut tăng lên. Nhu cầu dầu diesel tại Ấn Độ nhận được hỗ trợ 

từ sản lượng công nghiệp tăng, phù hợp với sự phát triển chung trong các chỉ số 

kinh tế vĩ mô của nước này. Nhu cầu dầu diesel tăng 73 nghìn thùng/ngày hay 

khoảng 5% so với năm trước. 

Số liệu của Trung Quốc tháng 4 cho thấy tăng trưởng nhu cầu vững, được hỗ trợ 

bởi lĩnh vực giao thông vận tải và việc mở rộng trong lĩnh vực hóa dầu. 

Dựa trên số liệu sơ bộ tháng 4, nhu cầu xăng đạt 2,9 triệu thùng/ngày, tăng 0,19 

triệu thùng/ngày hay 25% so với tháng 4/2015. Mức tăng này là thích hợp với 

doanh số ô tô chở khách, tiếp tục tăng với tốc độ cao. Theo Hiệp hội các nhà sản 

xuất ô tô Trung Quốc, doanh số ô tô chở khách đạt khoảng 1,8 triệu xe, tăng 

khoảng 7% trong tháng 4, so với năm trước. Doanh số xe khách với công suất 

động cơ 1,6 lít và thấp hơn đạt 1,3 triệu xe, tăng khoảng 12% so với năm trước. 

Dựa trên cơ sở lũy kế, tính tới tháng 4 doanh số xe chở khách khoảng 7,5 triệu 

xe, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước. Xe SUV tiếp tục tăng trưởng cao 

do doanh số tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số xe đa dụng cũng 

tăng vững hơn 13% so với năm trước. 

Tiêu thụ nhiên liệu bay/ dầu hỏa tăng lên kỷ lục trong tháng 4, đạt tổng cộng 

0,74 triệu thùng/ngày và tăng khoảng 0,15 triệu thùng/ngày so với tháng 4/2015. 

Số liệu này được hỗ trợ mạnh bởi nhu cầu đi lại bằng hàng không vững và sản 

lượng của nhà máy lọc dầu tăng. 

2.2. Trong nước 

Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan, lượng nhập khẩu xăng dầu trong tháng 5 là 

1,26 triệu tấn, giảm 10,4% nhưng do đơn giá nhập tăng 13% nên trị giá đạt 527 

triệu USD, tăng 1,2% về trị giá so với tháng trước. 

Tính đến hết 5 tháng/2016, tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước là 5,4 

triệu tấn, tăng 27,6%. Đơn giá nhập khẩu bình quân giảm tới 37,5% so với cùng 

kỳ năm trước nên trị giá nhập khẩu là 1,96 tỷ USD, giảm 20,2% so với 5 

tháng/2015. Trong 5 tháng qua, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này giảm do 

giá giảm lên tới 1,18 tỷ USD, trong khi đó do lượng tăng chỉ là 678 triệu USD. 
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Việt Nam nhập khẩu xăng dầu trong 5 tháng đầu năm 2016 chủ yếu có xuất xứ 

từ các thị trường: Singapore: 2,18 triệu tấn, tăng 7,4%; Malaysia: 1,49 triệu tấn, 

gấp 5 lần; Hàn Quốc: 713 nghìn tấn, gấp 9 lần... so với cùng kỳ năm trước. 

III. DỰ BÁO 

Nguồn cung 

Năm 2016 sản lượng của khu vực ngoài OPEC được dự kiến giảm 0,74 triệu 

thùng/ngày đạt trung bình 56,4 triệu thùng/ngày, không đổi so với dự báo trong 

tháng trước. 

Dự đoán sản lượng dầu thô giảm tại Canada, Australia, các nước châu Á khác, 

Brazil, Colombia và Oman bù cho sự điều chỉnh tăng tại Anh, Mỹ, Congo, Nga, 

Azerbaijan và Turkmenistan. Sản lượng dầu khu vực ngoài OPEC năm 2016 là 

đối tượng không rõ ràng từ các yếu tố kinh tế và kỹ thuật tới địa chính trị. 

Trong năm 2016, khu vực OECD châu Mỹ được dự kiến sụt giảm lớn nhất, giảm 

0,48 triệu thùng/ngày xuống trung bình 20,53 triệu thùng, chủ yếu do sự thay đổi 

sản lượng từ Mỹ và Canada. 

Tổng sản lượng nhiên liệu lỏng của Mỹ được dự kiến giảm 0,42 triệu thùng/ngày 

trong năm 2016 xuống trung bình 13,57 triệu thùng. 

Sản lượng dầu của OECD châu Âu trong năm 2016 được điều chỉnh tăng dẫn tới 

sự kiến sụt giảm 50 nghìn thùng/ngày xuống trung bình 3,71 triệu thùng/ngày. 

Sự điều chỉnh này đến từ việc điều chỉnh tăng đối với sản lượng của Anh trong 

quý 1/2016. 

Tổng sản lượng dầu của FSU dự báo đạt trung bình 13,76 triệu thùng/ngày trong 

năm 2016, tăng 0,06 triệu thùng/ngày so với năm trước. Tuy nhiên sản lượng dầu 

trong nửa cuối năm 2016 sẽ ít hơn trong nửa đầu năm 0,2 triệu thùng/ngày chủ 

yếu do dự báo sản lượng ở Nga ít hơn. 

Sản lượng dầu của Nga năm 2016 được dự kiến tăng 0,13 triệu thùng/ngày đạt 

trung bình 10,94 triệu thùng/ngày. 

Sản lượng dầu của Trung Quốc được dự báo giảm 0,14 triệu thung/ngày đạt 

trung bình 4,23 triệu thùng/ngày trong năm 2016. Sản lượng dầu trong nửa cuối 

năm 2016 được dự kiến tăng 60 nghìn thùng/ngày so với nửa đầu năm nay. 

Bảng 1: 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 20,98 20,21 20,39 20,55 20,53 -0,48 

Châu Âu 3,86 3,70 3,57 3,71 3,71 -0,05 

Châu Á Thái Bình Dương 0,44 0,45 0,45 0,43 0,44 -0,02 
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Tổng OECD 25,27 24,36 24,41 24,68 24,68 -0,55 

Các nước châu Á khác 2,73 2,67 2,72 2,74 2,72 0,01 

Mỹ La Tinh 4,97 5,04 5,18 5,38 5,15 -0,04 

Trung Đông 1,26 1,23 1,22 1,22 1,23 -0,04 

Châu Phi 2,34 2,29 2,32 2,31 2,31 -0,06 

Tổng cộng các nước đang phát triển 11,30 11,24 11,44 11,65 11,41 -0,12 

FSU 13,99 13,74 13,59 13,72 13,76 0,06 

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

Trung Quốc 4,23 4,17 4,23 4,28 4,23 -0,14 

Tổng các khu vực khác 18,34 18,04 17,96 18,13 18,12 -0,08 

Sản lượng của các nước không thuộc 

OPEC 
54,92 53,63 53,81 54,46 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 
56,95 56,06 56,04 56,55 56,40 -0,74 

Nguồn: OPEC 

Nhu cầu 

Trong năm 2016 nhu cầu dầu thế giới được ước tính tăng 1,2 triệu thùng/ngày so 

với năm 2015. Tổng tiêu thụ dầu trong năm 2016 được dự đoán khoảng 94,18 

triệu thùng/ngày. 

Tăng trưởng nhu cầu dầu của Mỹ năm 2016 phụ thuộc vào vài yếu tố, như nền 

kinh tế, mức độ thay thế với các hàng hóa khác và giá dầu. Tuy nhiên khả năng 

vẫn nghiêng về chiều tăng do kết quả sự phát triển nhu cầu nhiên liệu vận 

chuyển gần đây – như sự phục hồi trong doanh số bán ô tô mới. 

Triển vọng nhu cầu dầu của châu Âu năm 2016 vẫn tăng nhẹ, chủ yếu do sản 

lượng công nghiệp đang cải thiện và thị trường ô tô tiếp tục tăng, tăng khoảng 

9% trong tháng 4/2016. Nguy cơ theo chiều giảm cũng tiếp tục tồn tại và do các 

vấn đề nợ chưa được giải quyết của các nước tại khu vực này, kết hợp với thuế 

liên quan tới nhiên liệu sử dụng ở mức cao, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông. 

Những dự đoán chung đối với nhu cầu dầu của khu vực này năm 2016 vẫn lạc 

quan một cách thận trọng và phần lớn liên quan tới sự phát triển của nền kinh tế. 

Triển vọng nhu câu dầu của Nhật Bản năm 2016 nghiêng về chiều giảm do các 

dự báo kinh tế tối tăm hơn và liên quan tới khả năng cao của việc khởi động một 

số nhà máy điện hạt nhân của nước này trong quý II/2016. 

Năm 2016 cho thấy triển vọng tiêu thụ dầu của Trung Quốc là cân bằng. Khả 

năng theo chiều giảm do các hoạt động kinh tế chậm lại, cộng với các chính sách 

của chính phủ khuyến khích giảm nhiên liệu giao thông. Mặt khác, việc giới 

thiệu của các đơn vị khử propane mới trong lĩnh vực hóa dầu và doanh số bán ô 

tô ngày càng tăng cho thấy khả năng theo chiều tăng đối với tăng trưởng nhu cầu 

dầu của Trung Quốc. 

Bảng 2: Dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2016 
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ĐVT: triệu thùng/ngày 

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

Châu Mỹ 24,39 24,44 25,09 24,64 24,64 0,26 

Châu Âu 13,5 13,58 14,14 13,67 13,72 0,01 

Châu Á Thái Bình Dương 8,64 7,62 7,54 8,20 8,00 -0,09 

Tổng cộng OECD 46,52 45,64 46,77 46,51 46,36 0,18 

Các nước châu Á khác 12,22 12,43 12,40 12,68 12,43 0,43 

Mỹ La Tinh 6,25 6,61 6,86 6,47 6,55 -0,01 

Trung Đông 8,07 8,14 8,72 8,13 8,26 0,15 

Châu Phi 4,12 4,09 4,03 4,17 4,10 0,11 

Tổng cộng các nước đang 

phát triển 
30,67 31,27 32,01 31,44 31,35 0,68 

FSU 4,49 4,37 4,73 5,04 4,66 0,04 

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

Trung Quốc 10,71 11,33 10,97 11,41 11,11 0,28 

Tổng các khu vực khác 15,89 16,35 16,38 17,22 16,46 0,34 

Tổng nhu cầu thế giới 93,08 93,26 95,16 95,17 94,18 1,20` 

Nguồn: OPEC 

Giá dầu 

Theo dự báo của EIA giá dầu  Brent trung bình 43 USD/thùng trong năm 2016 

và 52 USD/thùng trong năm 2017. Dầu WTI được dự báo thấp hơn chút ít giá 

dầu Brent trong năm 2016 và bằng giá dầu Brent trong năm 2017. Trong quý 

III/2016 giá dầu Brent và WTI đều được dự báo đạt trung bình 46 USD/thùng. 

Tài liệu tham khảo: 

- www.opec.org 

- www.eia.gov 

- http://hiephoixangdau.org/ 

- http://minhbach.moit.gov.vn/ 

- http://www.customs.gov.vn 

- www.pvn.vn 

- www.petrolimex.com.vn 
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