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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 06/02/2020 
 

Xu hướng giá: Giá dầu quay đầu hồi phục bất chấp tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, do hy vọng sớm tìm ra vaccine phòng 

bệnh viêm phổi cấp virus Corona. 

Market Headlines: 

 Chốt phiên ngày 05/02, dầu WTI giao tháng 03 tại 

New York tăng 2.30% lên mức 50.75 USD/thùng; dầu Brent 

giao tháng 04 tại London tăng 2.45% lên mức 55.28 

USD/thùng. Giá dầu thế giới đồng loạt tăng hơn 2%, trước 

hy vọng các nhà khoa học đang phát triển một loại vaccine 

phòng dịch viêm phổi cấp Vũ Hán, dù phác đồ điều trị thống 

nhất vẫn chưa được tìm ra, theo WHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Báo cáo hàng tuần của EIA, hôm qua 05/02, cho 

biết, tồn kho dầu thô của Mỹ đạt 435 triệu thùng, tăng 3.4 

triệu thùng trong tuần tính đến ngày 31/01, cao hơn 600,000 

thùng so với dự báo trước đó của Reuters. Tại trung tâm 

giao nhận dầu Cushing, Oklahoma, tồn kho dầu thô tăng 1.1 

triệu thùng.  

- Trong khi đó, dự trữ xăng và các sản phẩm chưng 

cất giảm. Cụ thể, 

+ Dự trữ xăng giảm 91,000 thùng xuống còn 261,1 triệu 

thùng, giảm 3.1% so với cùng kỳ năm trước. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 05/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEH20 51.88 49.47 50.75  2.30% 880,517 

CLEJ20 52.01 49.64 50.92  2.25% 166,321 

QOJ20 56.46 54.05 55.28  2.45% 412,254 

QOK20 56.55 54.20 55.43  2.40%  211,089 

 

Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 04/2020 – 11h00 

ngày 06/02/2020): 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 55.90 Mua 

MA10 55.81 Mua 

RSI (14) 63.696 Mua 

STOCH (9,6) 53.290 Trung tính 

MACD (12,26) 0.280 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 55.18 – 55.51; Mức kháng cự: 56.56 – 56.89 

- Mức giá hiện tại: 56.16 

 

Hãng phân tích Capital Economics dự báo, tăng trưởng quý 

I/2020 của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 3% so với cùng 

kỳ năm trước. Tiêu thụ dầu thô quý I/2020 của nước này do 

đó được dự báo sẽ giảm 10%. Điều này sẽ đẩy thị trường 

dầu thô thế giới vào trạng thái dư cung trong nửa đầu năm 

nay. 

Nhật báo Trường Giang của Trung Quốc, hôm 04/02, cho 

biết, một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Triết 

Giang, do giáo sư Li Lanjuan dẫn đầu, đã tiến hành thử 

nghiệm và thấy rằng, các loại thuốc Abidol và Darunavir có 

thể ức chế nCoV Vũ Hán trong ống nghiệm.   

Hãng tin Sky News cũng cho biết, một nhà khoa học Anh 

đã tạo nên bước đột phá quan trọng trong công nghệ y-

sinh, giảm thời gian nghiên cứu điều chế vaccine từ 2-3 

năm xuống chỉ còn 14 ngày. 
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+ Dự trữ các sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu 

sưởi, giảm 1.5 triệu thùng, xuống còn 143 triệu thùng, giảm 

12% so với cùng kỳ năm trước.  

 

 

 

 

 Giới thạo tin cho biết, cuộc họp bất thường của Ủy 

ban kỹ thuật chung OPEC+ (JTC) phải kéo dài sang ngày 

thứ ba, do hôm qua 05/02, các cuộc thảo luận kết thúc mà 

không đưa ra được đề xuất cụ thể nào. Thậm chí, đã có 

những bất đồng, khi Nga không ủng hộ giải pháp hỗ trợ giá 

dầu bằng cách cắt giảm nguồn cung sâu hơn nữa, do nền 

kinh tế nước này phụ thuộc chủ yếu vào ngành xuất khẩu 

năng lượng. Thay vào đó, chính quyền Moscow đề xuất chỉ 

nên kéo dài thời hạn mức cắt giảm sản lượng hiện tại mà 

thôi.  

 

 

 

 

 

 Amir Gerges, Phó chủ tịch tập đoàn dầu khí Royal 

Dutch Shell, hôm qua 05/02, cho biết, hãng đang lên kế 

hoạch đầu tư khoảng 3 tỷ USD mỗi năm trong vòng 5 năm 

tới vào các dự án khai thác dầu đá phiến tại vùng lòng chảo 

Permian. Sản lượng dầu đá phiến tháng 12/2019 của hãng 

đã tăng lên 250,000 thùng/ngày. Tính cả năm 2019, sản 

lượng tăng bình quân 100,000 thùng/ngày. Các hãng đối thủ 

của Shell, như Exxon Mobil, Chevron và BP cũng đang đầu 

tư hàng nghìn tỷ USD vào các bang Texas, New Mexico, và 

Bắc Dakota.  

Biểu đồ nến giá dầu WTI giao tháng 03/2020 – 11h00 

ngày 06/02/2020 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 51.52 Mua 

MA10 51.36 Mua 

RSI (14) 66.024 Mua  

STOCH (9,6) 58.142 Mua 

MACD (12,26) 0.260 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

 Mức hỗ trợ: 50.75 – 51.11; Mức kháng cự: 52.19 – 52.55 

- Mức giá hiện tại: 51.77 

 

 

 

 

 

Các nguồn tin thân cận OPEC+ cho biết thêm, nếu phương án 

điều tiết nguồn cung của JTC chỉ là gia hạn mức cắt giảm hiện 

tại 1.7 triệu thùng/ngày như đề xuất của Nga, rất có thể cuộc 

họp OPEC mở rộng sẽ không cần phải bị đẩy sớm lên mà vẫn 

sẽ tiến hành vào tháng ba như dự kiến. 

 

Công suất lọc dầu tăng 48,000 thùng/ngày, tỷ lệ sử dụng nhà 

máy lọc dầu tăng 0.2 điểm phần trăm. Nhập khẩu ròng dầu 

thô của Mỹ tăng 51,000 thùng.  

 


