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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
I. Dầu thô 

Xu hướng giá: Triển vọng thị trường lạc quan tiếp tục hỗ trợ giá dầu ổn định đà tăng 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 19/12, giá dầu WTI giao tháng 2/2020 

tại New York tăng 0.54% lên mức 61.18 USD/thùng. Giá 

dầu Brent giao tháng 2/2020 tại London tăng 0.56%, chạm 

mức 66.54 USD/thùng. 

 Trong ba tháng liên tiếp, xu thế đi lên của giá dầu 

được duy trì ổn định. Trung Quốc hôm qua 19/12 công bố 

danh sách 6 sản phẩm hóa dầu nhập khẩu từ Mỹ được 

miễn thuế. Ngoài ra, tác động từ quyết định cắt giảm sản 

lượng của OPEC+ và tồn kho dầu thô của Mỹ giảm tiếp tục 

cộng hưởng với việc đàm phán thương mại Trung-Mỹ tiến 

triển lạc quan. Các định chế tài chính quốc tế như ANZ, JP 

Morgan và Goldman Sachs đã đồng loạt nâng triển vọng 

giá dầu thế giới trong năm tới theo những tín hiệu tích cực 

của thị trường. ANZ Research kỳ vọng hoạt động khoan 

khai thác của Mỹ giảm cũng sẽ góp phần hỗ trợ giá dầu.   

 Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) hôm qua 19/12 đã 

ra lệnh cấm các tàu vận tải biển sử dụng nhiên liệu có chứa 

hàm lượng lưu huỳnh vượt quá 0,5%. Quy định này nhằm 

thắt chặt lượng phát thải khí sulfur ra môi trường, song 

được dự báo sẽ ảnh hưởng đến ngành dầu khí và vận tải 

biển trong hàng thập kỷ tới.   

 Công nhân ngành dầu khí thuộc Tổng liên đoàn lao 

động Pháp (CGT) hôm qua 19/12 đã đối thoại với Thủ 

tướng Pháp Edouard Philippe để tìm giải pháp cho cuộc 

tổng bãi công, dự kiến hôm nay sẽ đưa ra quyết định sống 

còn đối với hoạt động lọc dầu của tập đoàn Total.  

 Cuộc đình công của công nhân tập đoàn Chevron 

ở Nigeria, phong tỏa trụ sở chi nhánh của Chevron ở Lagos 

hôm 18/12 vẫn chưa kết thúc. Các nhà phân tích dự đoán 

sản lượng dầu nước này có thể sụt giảm đến 350,000 

thùng/ngày. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 19/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 61.40 60.69 61.18 0.54% 424,780 

CLEH20 61.08 60.42 60.88 0.53% 112,593 

QOG20 66.78 66.03 66.54  0.56.% 249,534 

QOH20 65.83 65.13 65.59 0.55% 240,132 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI kỳ hạn tháng 01/2020 – 10h00 

ngày 20/12/2019):  

 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 02/2020:  

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 61.12 Bán 

MA10 61.11 Mua 

RSI (14) 58.518 Mua 

STOCH (9,6) 56.156 Mua 

MACD (12,26) 0.08 Mua 

 

- Giá hiện dưới đường trung bình 10 ngày (MA10) cho thấy 

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 60.95 – 61.02; Mức kháng cự: 61.15 – 61.22 

- Mức giá hiện tại: 61.12 

 


