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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 05/02/2020 
 

Xu hướng giá: Giá dầu tiếp tục đà giảm, tín hiệu hỗ trợ từ OPEC  

Market Headlines: 

 Chốt phiên 04/02, dầu WTI giao tháng 03 tại New 

York giảm 1.00% xuống còn 49.61 USD/thùng; dầu Brent 

giao tháng 04 tại London giảm 0.90% xuống còn 53.96 

USD/thùng. Giá dầu thế giới tiếp tục đà lao dốc, chạm đáy 

kể từ tháng 01/2019. 

 Nguyên nhân chính khiến thị trường ảm đạm vẫn 

bắt nguồn từ dịch viêm phổi cấp chủng virus Corona đang 

hoành hành tại Trung Quốc. Diễn biến dịch bệnh khó lường, 

khi tổng số ca tử vong đã lên đến 492 người, trong đó 490 

người ở Trung Quốc đại lục, số ca nhiễm bệnh tăng lên 

24,551 người trên toàn cầu.  

- Dịch bệnh đã lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 25 

quốc gia, vùng lãnh thổ. Bắc Kinh đã cho phép một 

số chuyên gia y tế Mỹ được tiếp cận vùng dịch nhằm 

tìm giải pháp đối phó với nCoV. 

 Ủy ban kỹ thuật chung của OPEC+ (JTC), hôm qua 

04/02, đã nhóm họp tại Vienna, để nghe trình bày của Đại 

sứ thường trực của Bắc Kinh tại Liên Hiệp Quốc, Wang Qun, 

về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, nhằm đánh giá tác 

động của dịch bệnh lên nhu cầu dầu thô và triển vọng tăng 

trưởng kinh tế toàn cầu, cũng như các biện pháp đối phó. 

Nguồn tin thân cận OPEC+ cho biết, gần như chắc chắn 

cuộc họp định kỳ của nhóm sẽ được đẩy lên sớm hơn.  

 

 

 

 

 

 

- Phát ngôn viên Bộ dầu khí Iraq, Asim Jihad, cho biết nước 

này sẽ ủng hộ mọi biện pháp ổn định thị trường, trong khi 

Bộ trưởng Năng lượng Nga, Alexander Novak, không chắc 

liệu đây có phải là thời điểm để siết chặt nguồn cung.  

Cập nhật giá chốt phiên ngày 04/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEH20 51.55 49.31 49.61 -1.00% 851,273 

CLEJ20 51.70 49.50 49.80 -0.95% 157,409 

QOJ20 55.65 53.69 53.96 -0.90% 409,820 

QOK20 55.79 53.86 54.13 -0.88%  192,828 

 

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

ngày 05/02/2020): 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 54.32 Mua 

MA10 54.39 Mua 

RSI (14) 48.764 Trung tính 

STOCH (9,6) 36.838 Bán 

MACD (12,26) -0.250 Bán 

 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 54.30 – 54.39; Mức kháng cự: 54.78 – 54.87 

- Mức giá hiện tại: 54.64 

 

 

Hãng Goldman Sachs cảnh báo rằng, tác động của dịch 

bệnh sẽ khiến biến động giá dầu trên thị trường giao ngay 

tăng lên, đồng thời cho rằng giá dầu đã chạm ngưỡng mà tại 

đó, OPEC và các hãng dầu đá phiến cần phải hành động và 

Trung Quốc chắc chắn sẽ tăng cường dự trữ dầu thô. 
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Biểu đồ nến giá dầu WTI giao tháng 03/2020 – 10h30 

ngày 05/02/2020 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 50.00 Mua 

MA10 49.93 Mua 

RSI (14) 46.506 Trung tính  

STOCH (9,6) 42.958 Bán 

MACD (12,26) -0.240 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

 Mức hỗ trợ: 49.96 – 50.02; Mức kháng cự: 50.28 – 50.34 

- Mức giá hiện tại: 50.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gene McGillian, Phó chủ tịch bộ phận nghiên cứu thị trường 

tại Tradition Energy, Stamford, Connecticut, cho rằng mối 

đe dọa giảm sút nhu cầu thị trường do dịch bệnh từ Trung 

Quốc sẽ tiếp tục bao phủ thị trường.   

Brian Gilvary, Giám đốc tài chính của hãng dầu khí BP, 

đánh giá, tác động kinh tế của dịch bệnh Vũ Hán sẽ khiến 

tiêu thụ dầu cả năm nay sụt giảm khoảng 300,000 – 

500,000 thùng/ngày, tương đương khoảng 0.5% nhu cầu 

toàn cầu.  

 

(Reuters) - John Hess, CEO của Hess Corporation, 

người tiên phong trong ngành khai thác dầu đá phiến, 

hôm qua 04/02, cho biết các mỏ dầu đá phiến tại các 

bang Texas, New Mexico thuộc vùng lòng chảo Permian 

sẽ ngừng tăng sản lượng vào giữa thập kỷ này. Mỏ Eagle 

Ford Shale, Nam Texas đã bắt đầu chính sách ổn định 

đầu ra. Các công ty dầu đá phiến đang chịu áp lực kỷ luật 

ngân sách và chỉ tạo ra lợi nhuận đủ để chi trả cổ tức cho 

cổ đông hoặc mua lại cổ phần. Theo Hess, thách thức 

lớn nhất của ngành khai thác dầu đá phiến là là thiếu đầu 

tư dài hạn 


