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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 17/01/2020 
 

Xu hướng giá: Giá dàu tăng điểm mạnh nhờ lực cầu Trung Quốc được củng cố hậu thỏa thuận thương mại  

Market Headlines: 

 Chốt phiên 16/01, dầu WTI giao tháng 02 tại New 

York tăng mạnh 1.23% lên mức 58.52 USD/thùng; dầu Brent 

giao tháng 03 tại London tăng 0.97% lên mức 64.62 

USD/thùng. Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đã bắt đầu 

tác động tích cực lên giá dầu thế giới, bù đắp cho nhận định 

có phần bi quan của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) khi 

cho rằng, thị trường đang dư cung, ngay cả khi OPEC+ tuân 

thủ triệt để thỏa thuận cắt giảm sản lượng hồi tháng 

12/2019. 

 Thượng viện Hoa Kỳ, hôm qua 16/01, đã thông qua 

việc sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ, một ngày 

sau khi Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 đã 

được ký kết hôm 15/01. Dù Trung Quốc đã cam kết mua 

52.4 tỷ USD các sản phẩm năng lượng từ Mỹ, tuy nhiên, các 

nhà phân tích nhận định, Trung Quốc sẽ phải chật vật để đạt 

được chỉ tiêu này.  

 

 

 

 

 

 

 

- Tuy nhiên, theo nguồn tin từ một tập đoàn dầu khí quốc 

doanh của Trung Quốc, dầu thô của Mỹ luôn là một lựa chọn 

tốt để đa dạng hóa nguồn cung và gây áp lực hạ giá dầu từ 

Tây Phi. Lũy kế 11 tháng kể từ đầu năm 2019, nhập khẩu 

dầu thô của Mỹ đã giảm 43% xuống còn 138,790 

thùng/ngày, giảm mạnh so với mức đỉnh 245,600 

thùng/ngày của năm 2018, sau khi Bắc Kinh áp thuế 5% lên 

dầu thô nhập từ Mỹ. 

 

 

 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 16/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 58.87 57.56 58.52  1.23% 178,898 

CLEH20 58.88 57.60 58.53  1.19% 421,357 

QOH20 64.97 63.90 64.62   0.97% 220,164 

QOJ20 64.13 63.13 63.81   0.95% 155,008 

 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 02/2020 – 11h00 

ngày 17/01/2020): 

 

 

- IEA, hôm qua 16/01, cho biết nguồn cung các loại nhiên 

liệu hóa dầu phù hợp với quy định mới về an toàn môi 

trường của Cơ quan Hàng hải quốc tế (IMO) đang tăng 

nhanh. Theo quy định mới của IMO có hiệu lực từ ngày 

01/01 năm nay, các tàu vận tải biển phải sử dụng nhiên liệu 

có hàm lượng lưu huỳnh không quá 0.5%, thay vì hàm 

lượng 3.5% trước đây. Tuy nhiên, IEA cảnh báo, việc pha 

trộn nhiên liệu có hàm lượng sulfur cao thấp khác nhau để 

tạo ra dầu VLSFO (dầu nhiên liệu hàm lượng sulfur thấp) 

sẽ làm hỏng động cơ. 

 

 

 

 

 

Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group ở Chicago, 

kỳ vọng việc Mỹ liên tiếp thông qua các hiệp định thương 

mại với các đối tác quan trọng khiến niềm lạc quan thị 

trường về sức cầu đang tăng lên theo cấp số nhân. Ông 

cũng cho rằng, IEA đang đánh giá thấp triển vọng nhu cầu 

từ các hiệp định thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và 

Mexico. 

Báo cáo hôm 10/01 của hãng Goldman Sachs ước lượng 

Trung Quốc có thể tăng lượng dầu nhập khẩu lên 500,000 

thùng/ngày trong năm nay và 800,000 thùng vào năm 2021. 
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- Bên cạnh đó, giá dầu cũng được hỗ trợ một phần nhờ báo 

cáo của chi nhánh Cục Dự trữ liên bang (FED) ở 

Philadelphia, cho thấy hiện Mỹ đang đẩy mạnh hoạt động 

khai thác dầu tại khu vực Trung Atlantic. 

 

Diễn biến cung dầu mỏ của các nước OPEC và ngoài 

OPEC (Đơn vị: Triệu thùng/ngày) 

 

(Nguồn: Reuters) 

 Một số vấn đề kỹ thuật đã khiến sản lượng của mỏ 

dầu Arctic Goliat ngoài khơi Na Uy giảm 40% trong năm 

2019, theo công ty vận hành Vaar Energi, dù các vấn đề kỹ 

thuật đã được giải quyết. Cụ thể, sản lượng của mỏ dầu 

trong 10 tháng của năm 2019 giảm xuống còn 38,800 

thùng/ngày, theo Cục Quản lý Dầu khí Na Uy (NPD). 

Biểu đồ nến giá dầu WTI giao tháng 02/2020 – 11h 

ngày 17/01/2020 

 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 58.53 Mua 

MA10 58.53 Mua 

RSI (14) 56.741 Mua 

STOCH (9,6) 46.521 Trung tính  

MACD (12,26) 0.110 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 58.43 – 58.46; Mức kháng cự: 58.55 – 58.58 

- Mức giá hiện tại: 58.55  
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