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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
I. Dầu thô 

Xu hướng giá: Thị trường bớt hưng phấn khiến giá dầu thô đồng loạt giảm điểm 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 20/12, giá dầu WTI giao tháng 2/2020 tại 

New York giảm 1.21% xuống mức 60.44 USD/thùng. Giá dầu 

Brent giao tháng 2/2020 tại London giảm 0.60%, xuống mức 

66.14 USD/thùng. Giá dầu thô có xu hướng chững lại và 

đồng loạt giảm điểm vào cuối tuần trước cho thấy thái độ nhà 

đầu tư đã phần nào bớt hưng phấn và đang nghe ngóng 

những tín hiệu tiếp theo của thị trường. Ngoài ra, theo báo 

cáo của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes thứ sáu 

20/12, trong tuần trước đã có thêm 18 mỏ dầu đá phiến được 

khai thác, nâng tổng số mỏ dầu đá phiến của Mỹ lên 685. 

Điều này cũng góp phần gây áp lực khiến giá dầu đi xuống.  

 Bộ trưởng Dầu khí Kuwait hôm qua 22/12 kỳ vọng 

nước này và Saudi Arabia sẽ giải quyết tranh chấp xoay 

quanh Vùng Trung lập (Neutral Zone) vào cuối năm nay. Một 

thỏa thuận có thể sẽ được ký kết vào thứ ba 24/12. Vùng 

Trung lập ám chỉ hai mỏ dầu Khafji và Wafra – nơi mà hai 

quốc gia này đã chấm dứt việc khai thác chung hơn ba năm 

trước. Việc ngừng hợp tác khai thác đã làm nguồn cung dầu 

thế giới sụt giảm 0,5%, tương đương 500,000 thùng/ngày.  

 Tập đoàn dầu khí Apache Corp của Mỹ hôm qua 

22/12 cho biết sẽ hợp tác với tập đoàn dầu khí Total S.A của 

Pháp tiến hành khai thác lô dầu khí số 58 ngoài khơi 

Suriname. Theo thỏa thuận này, mỗi bên sẽ nắm giữ 50% 

doanh lợi thu được từ hoạt động hợp tác này. 

 Công nhân tại nhà máy lọc dầu Lavera ở miền Nam 

nước Pháp hôm qua 22/12 bắt đầu đình công, khiến sản xuất 

của liên danh PetroIneos 210,000 thùng/ngày bị tê liệt. 

 Liên danh dầu khí Navitas Petroleum của Israel hôm 

qua 22/12 cho biết đã mua lại 50% quyền khai thác tại bốn 

mỏ dầu của công ty Denbury ở bang Texas. Thương vụ này 

trị giá 45 triệu USD. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 20/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 61.20 60.02 60.44 -1.21% 586,877 

CLEH20 60.84 60.93 60.25 -1.03% 206,057 

QOG20 66.72 65.70 66.14 -0.60% 217,977 

QOH20 65.76 64.80 65.20 -0.60% 203,372 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI kỳ hạn tháng 02/2020 – 10h00 

ngày 23/12/2019):  

 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 60.29 Bán 

MA10 60.33 Bán 

RSI (14) 31.991 Bán 

STOCH (9,6) 30.271 Bán 

MACD (12,26) -0.150 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 60.15 – 60.19; Mức kháng cự: 60.29 – 60.33 

- Mức giá hiện tại: 60.23 

 


