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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
I. Dầu thô 

Xu hướng giá: Giá dầu quay đầu giảm nhẹ   

Market Headlines: 

 Chốt phiên 30/12, giá dầu WTI giao tháng 2/2020 tại 

New York giảm nhẹ 0.06% xuống mức 61.68 USD/thùng. Giá 

dầu Brent giao tháng 2/2020 tại London tăng 0.41%, lên mức 

68.44 USD/thùng. Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 

2019, dù giá đóng phiên có giảm đôi chút, song dầu Brent và 

dầu WTI đã có lúc chạm mức đỉnh 68.99 USD/thùng và 62.34 

USD/thùng, mức giá trong phiên cao nhất kể từ trung tuần 

tháng 9/2019. Tính trên cả năm, giá dầu WTI và dầu Brent đã 

tăng tương ứng khoảng 36% và 27% so với năm ngoái.  

 Cố vấn thương mại Tòa Bạch ốc Peter Navarro hôm 

28/12 cho biết thỏa thuận đình chiến thương mại với Trung 

Quốc sẽ được ký kết trong tuần tới. Jim Ritterbusch, chủ tịch 

hãng tư vấn thương mại Ritterbusch and Associates, đánh giá, 

căng thẳng Mỹ-Trung hạ nhiệt kích cầu đối với các tài sản 

nhiều rủi ro, trong đó có dầu thô… Ủy ban Quản lý giao dịch 

hợp đồng kỳ hạn hàng hóa (CFTC) của Mỹ, hôm qua 30/12, 

cũng xác nhận, trong tuần trước, vị thế mua ròng các hợp 

đồng tương lai và quyền chọn dầu thô tăng lên do nhà đầu tư 

có xu hướng nắm giữ cùng lúc nhiều loại công cụ trong danh 

mục của mình.  

  Harry Tchilinguirian, chuyên gia phân tích của PNB 

Paribas nhận định, nỗ lực điều tiết giá của OPEC sẽ không 

thực sự mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Giới đầu tư vẫn đang 

theo dõi sát những căng thẳng mới leo thang tại Trung Đông:  

+ Biểu tình ở Iraq hôm 28/12 đã phong tỏa toàn bộ mỏ dầu 

Nassiriya, với sản lượng 80-90,000 thùng/ngày 

+ Mỹ tiến hành không kích hôm 29/12 nhằm vào nhóm vũ trang 

Hezbollah, ngay sau đó, tập đoàn dầu khí quốc gia NOC của 

Libya cho biết đang cân nhắc đóng cảng Zawiya, tạm ngừng 

khai thác tại mỏ El Sharara và sơ tán nhân viên khỏi khu phức 

hợp hóa dầu Zawiya nhằm tránh các cuộc đụng độ gần đó.  

Cập nhật giá chốt phiên ngày 30/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 62.34 61.09 61.68 -0.06% 419,548 

CLEH20 62.14 60.84 61.44 -0.15%   87,354 

QOG20 68.99 68.16 68.44 0.41%   29,417 

QOH20 67.59 66.07 66.67 -0.30% 258,776 

 

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

ngày 31/12/2019):  

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 61.62 Mua 

MA10 61.64 Bán 

RSI (14) 46.671 Trung tính 

STOCH (9,6) 44.139 Bán 

MACD (12,26) -0.050 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 61.48 – 61.52; Mức kháng cự: 61.68 – 61.72 

- Mức giá hiện tại: 61.63 

 


