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Xu hướng giá: Triển vọng về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung hỗ trợ giá dầu hồi phục nhẹ, song không vững chắc 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 14/01, dầu WTI giao tháng 02 tại New 

York tăng nhẹ 0.26% lên mức 58.23 USD/thùng; dầu Brent 

giao tháng 03 tại London tăng 0.45% lên mức 64.49 

USD/thùng. Triển vọng nhu cầu về dầu thô tăng nhờ thỏa 

thuận thương mại Mỹ-Trung khiến thị trường lạc quan hơn 

đôi chút, đẩy giá dầu tăng nhẹ trong phiên hôm qua. Báo cáo 

hàng tuần của API, hôm qua 14/01, ước tính tồn kho dầu thô 

của Mỹ tăng 1.1 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 10/01.  

 Theo dữ liệu của EIA, sản lượng dầu của Mỹ trong 

năm 2019 đạt gần 13 triệu thùng/ngày, biến Mỹ trở thành 

quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới. EIA dự báo, sản 

lượng dầu của Mỹ sẽ tăng khoảng 1 triệu thùng/ngày trong 

năm nay, chủ yếu đến từ dầu đá phiến. Khai thác dầu thô của 

Mỹ cũng được dự báo sẽ chậm lại, giảm khoảng 3% vào năm 

2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Theo một nguồn tin không chính thức về thỏa thuận 

thương mại Mỹ-Trung, Bắc Kinh được cho là sẽ chi hơn 50 

tỷ USD để mua năng lượng từ Mỹ trong vòng hai năm tới. Dù 

thương chiến với Mỹ kéo dài suốt năm 2019 và đánh tụt tăng 

trưởng của nền kinh tế Trung Quốc, nhập khẩu dầu thô cả 

năm 2019 của nước này vẫn tăng trưởng 9.5%. 

 Hãng tin TASS của Nga, hôm qua 14/01, cho biết, 

OPEC và các đồng minh có thể sẽ quyết định hoãn cuộc họp 

thường kỳ của nhóm sang tháng sáu thay vì tháng ba như đã 

dự kiến, theo một nguồn tin ẩn danh.  

Cập nhật giá chốt phiên ngày 14/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 58.72 57.72 58.23  0.26% 494,837 

CLEH20 58.73 57.74 58.26  0.31% 252,453 

QOH20 65.05 63.92 64.49  0.45% 270,488 

QOJ20 64.25 63.20 63.71  0.36% 158,743 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI – 10h00 ngày 15/01/2020): 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 58.08 Bán 

MA10 58.22 Bán 

RSI (14) 41.331 Bán 

STOCH (9,6) 15.568 Quá bán  

MACD (12,26) -0.120 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 57.88 – 57.93; Mức kháng cự: 58.12 – 58.17 

- Mức giá hiện tại: 58.10  

 

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn reuters.com, cme.com, 
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quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao Dịch 

Hàng Hóa Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn. 

Mark Papa, Chủ tịch không điều hành của hãng dịch vụ 

Schlumberger, dự đoán, ngành khai thác dầu đá phiến của 

Mỹ trong 5 năm tới sẽ tăng trưởng chậm lại, kích thích các 

tập đoàn dầu khí lớn mua lại và sáp nhập các hãng sản xuất 

dầu đá phiến nhỏ hơn. Papa kỳ vọng sản lượng dầu thô của 

Mỹ sẽ chỉ tăng khoảng 400,000 thùng/ngày trong năm 

2020, và từ nay đến năm 2025, mỗi năm sẽ tăng khoảng 

100,000 – 500,000 thùng/ngày, phụ thuộc vào diễn biến 

giá trên thị trường. 


