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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 13/01/2020 
 

I. Dầu thô 

Xu hướng giá: Căng thẳng Mỹ-Iran và Mỹ-Trung Quốc lắng dịu, giá dầu tiếp tục lao dốc trong phiên thứ năm liên tiếp 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 10/01, dầu WTI giao tháng 02 tại New 

York giảm 0.87% về mức 59.04 USD/thùng. Dầu Brent giao 

tháng 03 tại London cũng giảm 0.59% về mức 64.98 

USD/thùng. Căng thẳng Mỹ-Iran hạ nhiệt khiến giá dầu tiếp 

tục lao dốc, song thị trường vẫn kỳ vọng vào một cú sốc cung 

trong dài hạn, sau khi Mỹ đã gia tăng lệnh trừng phạt lên Iran 

hôm 10/01. ANZ Research dự báo căng thẳng địa chính trị 

vẫn là mối quan tâm số một của nhà đầu tư trong tuần này. 

 

 

 

 

 Bộ trưởng Năng lượng UAE, hôm 11/01 cho biết, tất 

cả thành viên của OPEC+ đều cam kết không tăng giá, đảm 

bảo nguồn cung nhằm ổn định thị trường dầu mỏ thế giới. 

Ông cũng lạc quan về nhu cầu dầu của năm 2020 sau khi 

thương chiến Mỹ-Trung hạ nhiệt. Thị trường kỳ vọng hai siêu 

cường sẽ đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 vào ngày 15/01. 

Công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của UAE cũng 

đang lên kế hoạch tăng sản lượng khai thác. 

 Trong báo cáo công bố hôm 10/01, EIA cho biết sản 

lượng dầu đá phiến của nước này dự kiến sẽ tăng khoảng 

29,000 thùng/ngày vào tháng 01/2020 lên mức kỷ lục 9.14 

triệu thùng/ngày. Sản lượng tăng nhiều nhất tại lưu vực 

Permian Texas và New Mexico. 

 Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) ước đoán tăng 

trưởng nhu cầu dầu của Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc vào giữa 

năm 2020. Nhu cầu dầu của Ấn Độ được dự báo tăng từ 4.4 

triệu thùng năm 2017 lên 6 triệu thùng/ngày năm 2024, tuy 

nhiên sản lượng nội địa sẽ không đủ đáp ứng, khiến Ấn Độ 

càng dễ bị tổn thương trước các biến động địa chính trị ở 

Trung Đông. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 10/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 59.78 58.85 59.04 -0.87% 596,186 

CLEH20 59.67 58.79 58.99 -0.76% 256,055 

QOH20 65.66 64.86 64.98 -0.59% 272,155 

QOJ20 64.92 64.12 64.25 -0.63%  155,697 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 13h00 ngày 13/01/2020): 

 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 59.11 Mua 

MA10 59.07 Mua 

RSI (14) 45.502 Trung tính 

STOCH (9,6) 60.346 Mua 

MACD (12,26) -0.100 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 58.77 – 58.87; Mức kháng cự: 59.27 – 59.37 

- Mức giá hiện tại: 59.19 
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Theo Phil Streible, nhà phân tích chiến lược thị trường của 

Blue Line Futures tại Chicago, giá dầu sẽ nhận được hỗ trợ 

trong thời gian tới nhờ tác động trễ của quyết định cắt 

giảm sản lượng của OPEC. 


