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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
I. Dầu thô 

Xu hướng giá: Tâm lý thị trường giằng co trước các tín hiệu cung cầu trái chiều, giá dầu thế giới phục hồi nhẹ 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 23/12, giá dầu WTI giao tháng 2/2020 tại 

New York tăng 0.13% lên mức 60.52 USD/thùng. Giá dầu 

Brent giao tháng 2/2020 tại London tăng 0.38%, lên mức 

66.39 USD/thùng.  

 Giá dầu thế giới phiên hôm qua 23/12 hồi phục nhẹ 

sau phát biểu của Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander 

Novak, cho biết OPEC và các đồng minh (OPEC+), vẫn để 

ngỏ khả năng điều chỉnh giá dầu trong hội nghị của nhóm sẽ 

diễn ra vào đầu tháng ba tới. OPEC+ có thể cân nhắc nhiều 

kịch bản điều chỉnh khác nhau, bao gồm nới lỏng hạn mức 

sản lượng hoặc tiếp tục duy trì mức cắt giảm hiện tại. Theo 

đó, bước đi tiếp theo của OPEC sẽ phải căn cứ vào diễn biến 

thị trường dầu thế giới trong tháng ba và dự báo triển vọng 

cho các quý tiếp theo của năm 2020. Ông Novak cũng cho 

biết thêm, sản lượng dầu năm 2019 của Nga đạt kỷ lục 560 

triệu tấn (11.25 triệu thùng/ngày). Quyết định cắt giảm sản 

lượng của OPEC+ có thể kích thích các nước xuất khẩu dầu 

khác cạnh tranh với OPEC như Mỹ, Brazil, Nauy và mới đây 

nhất là Guyana, tăng sản lượng trong năm tới. 

 Số liệu vận tải biển tháng 11 của Ấn Độ cho biết nước 

này nhập khẩu khoảng 4.28 triệu thùng, giảm 6% so với 

tháng 10 và cao hơn 1.2% cùng kỳ năm trước. Để giảm cước 

phí vận tải, nhập khẩu dầu từ khu vực Mỹ La-tinh giảm còn 

390,400 thùng, chỉ chiếm 9.1% tổng kim ngạch nhập khẩu 

dầu của Ấn Độ. Nhập khẩu từ Mỹ, Canada và Châu Phi cũng 

giảm so với tháng 10. Ngược lại, 68% lượng dầu thô nhập 

khẩu vào Ấn Độ tháng 11 đến từ Trung Đông.   

 Cuộc tổng bãi công của công nhân dầu khí ở Pháp 

vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi Tổng liên đoàn lao động 

Pháp hôm qua 23/12 biểu quyết tán thành tiến hành đình 

công tại nhà máy lọc dầu Grandpuits của tập đoàn Total.  

Cập nhật giá chốt phiên ngày 23/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 60.77 60.10 60.52 0.13% 312,904 

CLEH20 60.59 59.95 60.35 0.17%   74,129 

QOG20 66.62 65.81 66.39 0.38% 131,411 

QOH20 65.64 64.87 65.42 0.34% 130,616 

 

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

ngày 24/12/2019):  

 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 60.55 Bán 

MA10 60.60 Bán 

RSI (14) 49.149 Trung tính 

STOCH (9,6) 50.133 Trung tính 

MACD (12,26) -0.000 Trung tính 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 60.44 – 60.46; Mức kháng cự: 60.58 – 60.60 

- Mức giá hiện tại: 60.52 

 


