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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
I. Dầu thô 

Xu hướng giá: Tâm lý nhà đầu tư bất ổn, giá dầu diễn biến khó lường 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 06/01, giá dầu WTI giao tháng 02/2020 tại 

New York tăng 0.35% lên mức 63.27 USD/thùng. Giá dầu Brent 

giao tháng 3/2020 tại London tăng 0.45%, lên mức 68.91 

USD/thùng. Thị trường vẫn đang nghe ngóng những diễn biến 

mới tại Trung Đông, sau khi Tổng thống Mỹ D. Trump hôm 

05/01 dọa sẽ áp lệnh trừng phạt lên Iraq nếu nước này trục 

xuất toàn bộ quân đội nước ngoài đang thường trú. Số liệu của 

Ủy ban Quản lý Hợp đồng kỳ hạn của Mỹ (CFTC) cho thấy giới 

quản lý quỹ đã tăng vị thế mua ròng đối với các hợp đồng kỳ 

hạn và quyền chọn mua dầu thô của Mỹ. Giá dầu liên tục dốc 

lên, cộng hưởng với việc đồng dollar tăng giá, khiến áp lực lên 

cán cân thanh toán của quốc gia tiêu thụ dầu thô mới nổi như, 

Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina và Ấn Độ, ngày càng lớn.  

 Tập đoàn Chevron của Mỹ hôm qua 06/01 đã sơ tán 

nhân viên nước ngoài của mình khỏi vùng tự trị Kurdistan, miền 

Bắc Iraq, do lo ngại xung đột quân sự leo thang. Hoạt động khai 

thác của Chevron tại Iraq có quy mô khiêm tốn với sản lượng 

kỳ vọng 20,000 thùng/ngày đến giữa năm 2020. 

 Theo khảo sát của Reuters công bố hôm qua 06/01, 

sản lượng khai thác bình quân trong tháng 12/2019 của 14 

nước thành viên OPEC đạt 29.5 triệu thùng/ngày, ít hơn 50,000 

thùng/ngày so với tháng 11/2019. Sản lượng dầu tháng 

12/2019 của toàn OPEC giảm nhẹ, do các nước thành viên 

không tuân thủ đúng theo hạn mức được phân bổ. Cụ thể, sản 

lượng của Nigeria giảm nhiều nhất với 80,000 thùng/ngày, 

Saudi Arabia và Iraq mỗi nước đã cắt giảm 50,000 thùng/ngày. 

Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cũng tự nguyện cắt 

giảm sâu hơn, trong khi sản lượng của Kuwait vẫn ổn định. Về 

phần mình, Angola là nước tăng sản lượng nhiều nhất. Dù đang 

chịu sự cấm vận của Mỹ, song Venezuela vẫn xoay sở tăng 

xuất khẩu trong khi sản lượng của Libya và Iran giảm nhẹ.  

Cập nhật giá chốt phiên ngày 06/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 64.72 62.64 63.27  0.35% 716,888 

CLEH20 64.45 62.43 63.04  0.35% 174,067 

QOH20 70.74 68.21 68.91  0.45% 341,076 

QOJ20 69.80 67.40 68.07  0.46% 152,462 

 

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

ngày 07/01/2020):  

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 62.74 Bán 

MA10 62.89 Bán 

RSI (14) 32.412 Bán 

STOCH (9,6) 29.147 Bán 

MACD (12,26) -0.200 Bán 

 

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

thấy xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 61.74 – 62.06; Mức kháng cự: 62.76 – 63.08 

- Mức giá hiện tại: 62.44 

 


