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Xu hướng giá: Giá dầu tiếp tục lao dốc, tâm lý nghe ngóng bao trùm, trợ lực yếu ớt khiến giá dầu khó hồi phục 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 13/01, dầu WTI giao tháng 02 tại New 

York giảm 1.62% về mức 58.08 USD/thùng; dầu Brent giao 

tháng 03 tại London giảm 1.20% về mức 64.20 USD/thùng. 

Giá dầu tiếp tục lao dốc trong phiên hôm qua do cả Mỹ và 

Iran đều tránh leo thang căng thẳng quân sự. Thay vào đó, 

thị trường đang dồn sự chú ý vào thỏa thuận thương mại Mỹ-

Trung giai đoạn một sẽ được ký kết vào ngày mai 15/01. 

  

 

 

 

 

 Thêm vào đó, nhu cầu về dầu sưởi mùa đông và các 

sản phẩm tinh chế của Mỹ giảm khiến các nhà máy lọc dầu 

duy trì công suất thấp, góp phần khiến giá dầu thô đi xuống, 

theo John Kilduff, Again Capital LLC tại New York. 

 Giới đầu tư kỳ vọng tồn kho dầu thô của Mỹ sẽ giảm 

trong báo cáo của EIA công bố vào ngày mai 15/01. 

 

 

 

 

 Giống như Bộ trưởng Năng lượng UAE, Hoàng tử 

Abdulaziz bin Salman, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, 

hôm 11/01 cam kết, nước này sẽ cố gắng giữ ổn định thị 

trường dầu nếu căng thẳng Washington-Tehran leo thang. 

Ông cũng cho rằng còn quá sớm để khẳng định OPEC+ sẽ 

tiếp tục theo đuổi chính sách cắt giảm sản lượng sau quý 

I/2020 hay không.   

 Số lượng mỏ dầu đá phiến của Canada đã tăng thêm 

118 mỏ, nâng tổng số mỏ đang khai thác của nước này lên 

203 mỏ, mức cao nhất kể từ tháng 03/2019, theo số liệu của 

Baker Hughes Co (BKR.N). 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 13/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 59.27 57.91 58.08 -1.62% 572,099 

CLEH20 59.21 57.93 58.08 -1.54% 287,789 

QOH20 65.27 63.92 64.20 -1.20% 262,471 

QOJ20 64.53 63.22 63.48 -1.20% 137,515 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 9h00 ngày 14/01/2020): 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 58.19 Bán 

MA10 58.18 Bán 

RSI (14) 32.354 Bán 

STOCH (9,6) 37.625 Bán 

MACD (12,26) -0.250 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 58.10 – 58.15; Mức kháng cự: 58.28 – 58.33 

- Mức giá hiện tại: 58.12  
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Reuters hôm qua 13/01 đưa ra dự báo của bốn nhà phân tích 

thị trường dầu, theo đó, tồn kho dầu thô của Mỹ được kỳ 

vọng sẽ giảm khoảng 800,000 thùng trong tuần tính đến 

ngày 10/01. 

Tuy nhiên, theo Harry Tchilinguirian, nhà phân tích chiến 

lược về thị trường dầu thế giới của BNP Paribas tại London, 

kỳ vọng vào thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung có thể đã 

phát huy hết trợ lực giá trong suốt vài tuần qua, và việc ký 

kết sẽ không còn có nhiều tác động lên giá dầu như kỳ vọng.  


