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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 03/02/2020 
 

Xu hướng giá: Giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc tuần thứ tư liên tiếp, dịch viêm phổi Corona làm suy giảm nhu cầu của 

Trung Quốc  

Market Headlines: 

 Chốt phiên 31/01, dầu WTI giao tháng 03 tại New 

York giảm 1.11% xuống còn 51.56 USD/thùng; dầu Brent 

giao tháng 04 tại London giảm 1.24% xuống còn 56.62 

USD/thùng.  

 Dịch bệnh viêm phổi cấp chủng virus Corona tiếp 

tục diễn biến phức tạp, làm dấy lên lo ngại sức cầu của 

Trung Quốc sẽ tiếp tục sụt giảm mạnh trong thời gian tới. 

Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế 

giới. Giá dầu lao dốc tuần thứ tư liên tiếp, sau khi một loạt 

hãng hàng không lớn đã tuyên bố hủy toàn bộ chuyến bay 

đến Hoa lục. Các dòng thương mại phụ thuộc vào Trung 

Quốc vì thế bị gián đoạn.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, hôm qua 02/02, 

thông báo sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ 

thanh khoản cho thị trường chứng khoán và hệ thống ngân 

hàng, thông qua gói hỗ trợ trị giá 1.2 nghìn tỷ NDT (174 tỷ 

USD). Sau khi tăng cung tiền, thanh khoản của hệ thống 

ngân hàng Trung Quốc sẽ tăng thêm 900 tỷ NDT so với cùng 

kỳ năm 2019.  

 Ủy ban Kỹ thuật chung giữa các thành viên OPEC 

và ngoài OPEC (JTC) đã lên kế hoạch nhóm họp vào ngày 

04-05/02 tại Vienna, Áo, nhằm đánh giá tác động của dịch 

viêm phổi Corona lên nhu cầu dầu thô thế giới. Nguồn tin 

thân cận với OPEC+ tiết lộ, JTC chắc chắn sẽ đưa ra đề 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 31/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEH20 53.36 50.97 51.56 -1.11% 853,977 

CLEJ20 53.42 51.09 51.68 -1.05% 159,913 

QOJ20 58.58 55.93 56.62 -1.24% 477,865 

QOK20 58.21 55.80 56.42 -1.02%  204,438 

 

Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 04/2020 – 10h30 

ngày 03/02/2020): 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 04/2020:  

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 56.12 Mua 

MA10 56.28 Bán 

RSI (14) 40.322 Bán 

STOCH (9,6) 41.670 Bán 

MACD (12,26) -0.410 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 55.52 – 55.79; Mức kháng cự: 56.34 – 56.61 

- Mức giá hiện tại: 56.17 

 

Hoạt động sản xuất tại các nhà máy của Trung Quốc đã 

ngưng trệ trong tháng một, do lượng đơn hàng xuất khẩu 

giảm. Trong khi đó, giới phân tích dự báo, nhu cầu hàng 

Trung Quốc xuất khẩu sẽ tiếp tục giảm sâu hơn nữa trong 

tháng hai, ngay cả khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc 

đã lên kế hoạch bơm thêm thanh khoản nhằm hỗ trợ thị 

trường. 
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xuất về việc nên hay không tiếp tục chính sách cắt giảm sản 

lượng của khối sau quý I/2020.   

 

 

 

 

 

 Bộ Năng lượng Nga, hôm qua 02/02, cho biết, sản 

lượng dầu khí của nước này tháng 01/2020 đạt 11.28 triệu 

thùng/ngày, tăng 200,000 thùng/ngày so với tháng 12/2019. 

Cụ thể, sản lượng dầu thô tăng 47.72 triệu tấn, tăng 0.9 triệu 

tấn so với tháng 12/2019. Trước đó, hôm 31/01, Bộ trưởng 

Năng lượng Nga Alexander Novak tuyên bố, Nga sẵn sàng 

dời lịch họp nhóm OPEC+ lên tháng hai, thay vì tháng ba 

như đã kế hoạch.  

 Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Colombia, 

Maria Fernanda Suarez, hôm 31/01, cho biết, sản lượng 

khai thác dầu của nước này tăng trung bình 885,851 

thùng/ngày, tương đương tăng 2.4%, trong năm 2019. Bà 

hy vọng, sản lượng khai thác dầu của nước này sẽ tăng lên 

mức 890,000-900,000 thùng/ngày trong năm nay.  

 Nguồn tin ẩn danh từ Kuwait cho biết, hoạt động 

khai thác thử nghiệm 10,000 thùng/ngày tại vùng Trung lập, 

theo thỏa thuận hợp tác khai thác với Saudi Arabia, có thể 

sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 25/02. Sản lượng khai thác dự 

kiến sẽ đạt 60,000 thùng vào tháng 08/2020. Tiến tới, sản 

lượng sẽ đạt 175,000 thùng/ngày tại mỏ al-Khafji và 145,000 

thùng tại mỏ Wafra, sau một năm đi vào khai thác. 

Biểu đồ nến giá dầu WTI giao tháng 03/2020 – 10h30 

ngày 03/02/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 03/2020:  

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 51.29 Mua 

MA10 51.35 Mua 

RSI (14) 42.045 Bán 

STOCH (9,6) 47.506 Trung tính 

MACD (12,26) -0.310 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 50.77 – 51.00; Mức kháng cự: 51.49 – 51.72 

- Mức giá hiện tại: 51.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá năng lượng lao dốc khiến kết quả kinh doanh của hai 

hãng khai thác dầu lớn nhất của Mỹ, Exxon Mobil Corp và 

Chevron Corp, đồng loạt sụt giảm. Giá cổ phiếu của cả hai 

hãng đã mất khoảng 4 điểm phần trăm trong phiên giao 

dịch hôm 31/01, cuối tuần trước.  


