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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 04/02/2020 
 

Xu hướng giá: Giá dầu tiếp tục giảm sâu, song thị trường kỳ vọng OPEC+ sẽ kiên trì thu hẹp nguồn cung 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 03/02, dầu WTI giao tháng 03 tại New 

York giảm mạnh 2.81% xuống còn 50.11 USD/thùng; dầu 

Brent giao tháng 04 tại London giảm sâu 3.83% xuống còn 

54.45 USD/thùng.  

 Dịch viêm phổi cấp chủng virus Corona tiếp tục diễn 

biến xấu tạo nên một cú sốc cầu lớn, nhu cầu thế giới trên 

thị trường hàng hóa nói chung, và thị trường dầu thô nói 

riêng giảm mạnh. Tổng số ca tử vong do dịch bệnh đã tăng 

lên 426 ca, số người nhiễm bệnh xấp xỉ 21,000 người. Giá 

dầu Brent và giá dầu WTI đồng loạt chạm đáy trong vòng 13 

tháng qua, tính từ tháng 01/2019. 

 Dịch bệnh đã tác động mạnh đến ngành công 

nghiệp hóa dầu của Trung Quốc. Hãng Sinopec Corp đã 

phải cắt giảm công suất lọc dầu khoảng 600,000 

thùng/ngày, tương đương 12% công suất, mức cắt giảm kỷ 

lục trong vòng hơn một thập kỷ qua. Các hãng lọc dầu độc 

lập tại tỉnh Sơn Đông, chiếm khoảng 1/15 nhập khẩu dầu 

thô của Trung Quốc, đã phải giảm sản lượng từ 30-50% chỉ 

trong vòng hơn một tuần.  

 

 Ủy 

 

 

 Điện Kremlin, hôm qua 03/02, đã ra thông cáo cho 

biết, Tổng thống V. Putin và quốc vương Saudi Arabia, 

Salman, đã điện đàm về tình hình thị trường năng lượng, 

đồng thời khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ 

theo mô thức OPEC+ nhằm duy trì ổn định giá dầu thế giới.  

 

 

 

 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 03/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEH20 51.97 49.80 50.11 -2.81% 863,878 

CLEJ20 52.05 49.98 50.28 -2.71% 185,870 

QOJ20 56.77 54.08 54.45 -3.83% 477,217 

QOK20 56.60 54.22 54.61 -3.21%  228,949 

 

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

ngày 04/02/2020): 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 54.49 Mua 

MA10 54.55 Mua 

RSI (14) 38.977 Bán 

STOCH (9,6) 26.577 Bán 

MACD (12,26) -0.620 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 54.18 – 54.34; Mức kháng cự: 54.90 – 55.06 

- Mức giá hiện tại: 54.73 

 

Theo Paul Sankey, giám đốc điều hành của chi nhánh tập 

đoàn tài chính Mizuho tại New York, dịch bệnh bùng phát 

khiến nhu cầu nhiên liệu máy bay của Trung Quốc sụt giảm 

nghiêm trọng.   

(Reuters) Một nguồn tin thân cận với OPEC+ cho biết, tổ 

chức này đang cân nhắc tổ chức một cuộc hội kiến giữa các 

bộ trưởng năng lượng trong khối, dự kiến sẽ diễn ra vào 

ngày 14-15/02. 
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 Giới phân tích có những đánh giá khác nhau về 

bước đi sắp tới của OPEC+. Các nguồn tin thân cận với tổ 

chức này cho biết, OPEC và các đồng minh, đang cân nhắc 

kéo dài chính sách cắt giảm nguồn cung thêm khoảng 

500,000 thùng/ngày, nhằm hỗ trợ giá dầu. Nhật báo Wall 

Street Journal cho biết một kịch bản khác đang được cân 

nhắc, theo đó riêng Saudi Arabia sẽ cắt giảm tạm thời 1 triệu 

thùng/ngày.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ngày 04/02/2020 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 50.27 Mua 

MA10 50.24 Mua 

RSI (14) 41.999 Bán 

STOCH (9,6) 37.463 Bán 

MACD (12,26) -0.430 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 50.02 – 50.16; Mức kháng cự: 50.60 – 50.74 

- Mức giá hiện tại: 50.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Kilduff, hãng Again Capital tại New York, kỳ vọng, tình 

hình xấu sẽ không kéo dài lâu, nhưng trước mắt, thị trường 

dầu thô vẫn phải đối mặt với dư cung trong ngắn hạn. 

Hãng xếp hạng tín dụng Fitch, hôm qua 03/02, cũng đưa 

ra cảnh báo, dịch bệnh kéo dài sẽ đẩy thị trường dầu thế 

giới vào trạng thái dư cung, và OPEC cần phải hành động 

để bình ổn thị trường.  

 

 

(CNBC) Helima Croft, Trưởng nhóm phân tích chiến lược thị 

trường hàng hóa tại RBC Capital Markets, cũng tin rằng, việc 

OPEC+ nhóm họp sớm là một động thái bất thường, vì vậy chắc 

chắn sẽ có quyết định cắt giảm nguồn cung quan trọng nhằm 

hỗ trợ thị trường. Bà ước đoán OPEC+ sẽ cắt giảm sâu hơn 

khoảng 1 triệu thùng/ngày. 

Trong khi đó, Yogi Dewan, CEO của hãng Hassium Asset 

Management, kỳ vọng mức cắt giảm thấp hơn của OPEC+, 

khoảng 500,000 thùng/ngày. 

 


