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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
I. Dầu thô 

Xu hướng giá: Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh dịp cuối năm, giá dầu liên tiếp lập đỉnh mới 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 27/12, giá dầu WTI giao tháng 2/2020 tại 

New York tăng nhẹ 0.06% lên mức 61.72 USD/thùng. Giá dầu 

Brent giao tháng 2/2020 tại London tăng 0.35%, lên mức 68.16 

USD/thùng.  

 Giá dầu tiếp tục lập đỉnh mới vào cuối tuần trước, 

đánh dầu tuần thứ tư tăng liên tiếp do nhu cầu cuối năm tăng 

và thu hẹp nguồn cung. Báo cáo hàng tuần của EIA công bố 

hôm thứ sáu 27/12, muộn hơn thường lệ hai ngày do kỳ nghỉ 

lễ Giáng sinh, cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 5.5 

triệu thùng trong tuần 15-20/12, xuống còn 441,4 triệu thùng. 

Mức giảm này lớn hơn đáng kể dự báo của Reuters do các 

nhà máy lọc dầu của Mỹ gia tăng công suất dịp cuối năm: sản 

lượng lọc dầu tăng 418,000 thùng, công suất sử dụng nhà máy 

đạt đến 93.3%, mức cao nhất kể từ tháng 9. 

 Tính đến cuối tuần trước, tổng số mỏ dầu đá phiến 

đang vận hành của Mỹ giảm xuống còn 677, mức thấp nhất 

kể từ trung tuần tháng 11, theo báo cáo của hãng dịch vụ năng 

lượng Baker Hughes. Tính từ năm 2016, đây là lần đầu tiên 

số lượng mỏ dầu đá phiến giảm tính trên cả năm. Khảo sát 

năng lượng hàng quý của Ngân hàng dự trữ liên bang thành 

phố Dallas, Mỹ, hôm 27/12 cũng xác nhận, hoạt động khai thác 

dầu khí giảm tại lưu vực Permian, thuộc bang Texas và New 

Mexico, nơi tập trung các mỏ dầu đá phiến của Mỹ. Triển vọng 

kinh doanh xấu đi khiến gần một nửa hãng dịch vụ ngành dầu 

khí phải lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu trong năm 2020. 

  Bộ trưởng Năng lượng Nga hôm 27/12 tái khẳng định 

đợt cắt giảm sản lượng của OPEC+ sẽ không kéo dài vô thời 

hạn. OPEC và đồng minh sẽ cân nhắc thay đổi chính sách sản 

lượng trong năm 2020, từ từ tăng nguồn cung nhằm duy trì thị 

phần và giúp các công ty dầu khí trong khối triển khai kế hoạch 

kinh doanh. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 27/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 61.97 61.24 61.72 0.06% 367,783 

CLEH20 61.76 60.06 61.53 0.08%   76,890 

QOG20 68.33 67.57 68.16 0.35% 112,219 

QOH20 67.08 66.36 66.87 0.16% 222,364 

 

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

ngày 30/12/2019):  

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 61.73 Mua 

MA10 61.71 Mua 

RSI (14) 55.455 Mua 

STOCH (9,6) 72.509 Mua 

MACD (12,26) 0.04 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 61.68 – 61.70; Mức kháng cự: 61.76 – 61.78 

- Mức giá hiện tại: 61.78 

 


