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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 07/02/2020 
 

Xu hướng giá: Giá dầu WTI và dầu Brent biến động trái chiều, hy vọng OPEC+ cắt giảm sản lượng dễ lung lay 

Market Headlines: 

 Chốt phiên ngày 06/02, dầu WTI giao tháng 03 tại 

New York tăng nhẹ 0.40% lên mức 50.95 USD/thùng; dầu 

Brent giao tháng 04 tại London giảm nhẹ 0.63% xuống mức 

54.93 USD/thùng. Giá dầu WTI và dầu Brent chốt phiên hôm 

qua trái chiều nhau. Tính từ đầu năm nay, thị trường dầu thô 

đã mất 15%. Dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn diễn biến phức tạp, 

số người chết đã tăng lên 638 và tổng số ca nhiễm là 31,481.   

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

06/02, đã đề xuất cắt giảm nguồn cung thêm 600,000 

thùng/ngày. JTC khuyến nghị việc cắt giảm này cần thực 

hiện ngay và sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng sáu, nếu tất cả 

các thành viên của OPEC+ nhất trí với phương án này. Tuy 

nhiên, đề xuất này của JTC chỉ mang tính tham khảo. Quyết 

định cuối cùng sẽ được nhóm OPEC mở rộng đưa ra trong 

cuộc họp chính thức 

 Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov, hôm qua 06/02, 

cho biết, nước này ủng hộ đề xuất cắt giảm cung dầu thêm 

600,000 thùng/ngày của JTC. Tổng thống Nga V. Putin cũng 

đã điện đàm với nhà vua của Saudi Arabia về những tác 

động tiêu cực của dịch nCoV lên thị trường dầu thế giới, và 

đang tham vấn nhằm tìm ra giải pháp tối ưu cho tất cả các 

bên tham gia thị trường.  

 

  

 

 

 

 

- Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc liệu OPEC+ 

có đẩy thời gian nhóm họp sớm lên hay không.  

 Bộ Tài chính Trung Quốc, hôm qua 06/02, đã quyết 

định giảm một nửa thuế quan đối với 1,717 mặt hàng xuất 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 06/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEH20 52.20 50.24 50.95  0.40% 739,500 

CLEJ20 52.34 50.42 51.14  0.43% 138,079 

QOJ20 56.58 54.25 54.93 -0.63% 379,584 

QOK20 56.72 54.54 55.26 -0.31%  216,783 

 

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

ngày 07/02/2020): 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 55.22 Mua 

MA10 55.06 Mua 

RSI (14) 50.607 Trung tính 

STOCH (9,6) 75.467 Mua 

MACD (12,26) -0.010 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 55.09 – 55.16; Mức kháng cự: 55.31 – 55.38 

- Mức giá hiện tại: 55.28 

 

Tuy nhiên, giới phân tích cũng lưu ý rằng, Moscow thường 

có lập trường không nhất quán và hay phản đối ý kiến chung 

của OPEC trong các cuộc thảo luận, nhưng rốt cục vẫn nhất 

trí với các quyết định cuối cùng của nhóm trong các cuộc 

họp chính thức. 
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khẩu của Mỹ. Trong đó, thuế nhập khẩu đánh lên dầu thô 

của Mỹ giảm từ 5% xuống còn 2.5%.  

 

 

 

 

 

 

 Nhà Trắng, hôm 05/02, đã lên tiếng cảnh báo một 

số tập đoàn dầu khí, bao gồm Reliance Industries của Ấn 

Độ, Rosneft của Nga, Repsol của Tây Ban Nha và Chevron 

của Mỹ, cần hoạt động thương mại “thận trọng” với 

Venezuela. Động thái này của Washington nhằm gây thêm 

áp lực với chính quyền của Tổng thống Maduro.  

- Tuy nhiên, các hãng Reliance và Chevron, hôm qua 06/02, 

đã lên tiếng bảo vệ hoạt động kinh doanh của mình với 

Venezuela, khẳng định các hoạt động kinh doanh và 

marketing của mình được Washington ủng hộ từ trước đó. 

Hiện Hoa Kỳ vẫn chưa thực thi lệnh trừng phạt gia tăng hồi 

tháng 08/2019 đối với các công ty nước ngoài mua dầu của 

Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

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

ngày 07/02/2020 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 51.27 Mua 

MA10 51.12 Mua 

RSI (14) 52.909 Trung tính  

STOCH (9,6) 75.519 Mua 

MACD (12,26) 0.080 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

 Mức hỗ trợ: 51.08 – 51.15; Mức kháng cự: 51.30 – 51.37 

- Mức giá hiện tại: 51.25 

 

 

 

 

 

JBC Energy nhận định, bước xuống thang này của Bắc Kinh 

khiến các thị trường tài chính và hàng hóa khởi sắc đôi chút, 

đồng thời khiến giới quan sát tin rằng, cam kết mua 200 tỷ 

USD hàng hóa Mỹ của Trung Quốc theo đúng thỏa thuận 

thương mại giai đoạn 1 là có thể đạt được. 

 

Dự án Minh bạch môi trường (EIP) dẫn số liệu của chính phủ 

Mỹ, hôm qua 06/02, công bố danh sách 10 nhà máy lọc dầu, 

trong đó có đến 6 tại bang Texas, phát thải chất benzene gây 

ung thư vượt mức giới hạn quy định liên bang. Dân nghèo và 

các cộng đồng người gốc Phi và gốc Tây Ban Nha là những đối 

tượng chính chịu tác động từ hoạt động gây ô nhiễm này. 


