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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 10/02/2020 
 

Xu hướng giá: OPEC+ do dự trước quyết định cắt giảm nguồn cung khiến giá dầu tiếp tục đà lao dốc 

Market Headlines: 

 Chốt phiên ngày 07/02, dầu WTI giao tháng 03 tại 

New York giảm 1.24% xuống mức 50.32 USD/thùng; dầu 

Brent giao tháng 04 tại London giảm 0.84% xuống mức 

54.47 USD/thùng.   

 

 

 

 

 Giá dầu cuối tuần trước tiếp tục đi xuống, đánh dấu 

tuần thứ năm liên tiếp giá dầu lao dốc kể từ khi bùng phát 

dịch viêm phổi cấp Vũ Hán. Thêm vào đó, điện Kremlin lại 

thay đổi lập trường, khi Bộ trưởng Năng lượng Nga, 

Alexander Novak, hôm 07/02, cho biết, Moscow cần thêm 

thời gian để đánh giá tình hình. Novak dự đoán, nhu cầu dầu 

thô toàn cầu có thể sẽ giảm khoảng 150,000-200,000 

thùng/ngày trong năm nay.  

- Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, con số ước lượng này là 

không đáng kể, do thị trường phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố 

khác, ví dụ như các nguồn cung từ Libya, Iran và Venezuela 

thường khó lường.  

  

  

 

 Trong khi đó, Bộ trưởng dầu khí Oman, hôm 08/02, 

bày tỏ ủng hộ chính sách thu hẹp nguồn cung thêm 600,000 

thùng/ ngày theo đề xuất của Ủy ban kỹ thuật chung OPEC+ 

(JTC). Azerbaijan, một quốc gia không nằm trong OPEC 

nhưng là một đồng minh trong nhóm OPEC+ kể từ năm 

2016, cũng lên tiếng ủng hộ đề xuất này của JTC. 

 

 

 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 07/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEH20 51.48 50.09 50.32  -1.24% 812,395 

CLEJ20 51.66 50.32 50.55  -1.15% 254,555 

QOJ20 55.40 54.21 54.47  -0.84% 270,799 

QOK20 55.73 54.57 54.80  -0.83%  144,647 

 

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

ngày 10/02/2020): 

 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 54.25 Mua 

MA10 54.37 Mua 

RSI (14) 46.200 Trung tính 

STOCH (9,6) 48.595 Trung tính 

MACD (12,26) -0.210 Bán 

 

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

xu hướng tích cực trong ngắn hạn. 

- Mức hỗ trợ: 54.04 – 54.19; Mức kháng cự: 54.55 – 54.76 

- Mức giá hiện tại: 54.40 

 

Hãng Eurasia Group dự báo, nhu cầu dầu thô của Trung 

Quốc thu hẹp khoảng 3 triệu thùng/ngày trong quý I/2020 so 

với cùng kỳ năm 2019.  

Ủy ban quản lý Giao dịch hợp đồng kỳ hạn hàng hóa của Mỹ 

(CFTC), hôm 07/02 cho biết, số vị thế mở mua ròng đối với 

các hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn dầu thô của 

Mỹ đã giảm 55,512 vị thế, xuống còn 162,518 vị thế. 

Cuộc họp thường kỳ của OPEC nhiều khả năng sẽ diễn ra vào 

ngày 05-06/03 tới tại Vienna. Khả năng đẩy lịch họp sớm lên 

vẫn đang để ngỏ, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh ảnh hưởng 

lên diễn biến giá dầu như thế nào.   
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 Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ, Dan Brouillette, 

hôm 07/02, nhận định, tác động của đợt bùng phát nCoV lên 

thị trường năng lượng toàn cầu hiện vẫn nhỏ, mặc dù tình 

hình có thể xấu đi nếu bệnh dịch lan rộng.   

 Theo hãng dịch vụ năng lượng Baker Hughes, các 

doanh nghiệp năng lượng của Mỹ đã đưa thêm một mỏ dầu 

đá phiến vào khai thác trong tuần tính đến ngày 07/02, nâng 

tổng số mỏ dầu đá phiến đang khai thác lên 676. Đây là lần 

thứ ba trong vòng bốn tuần, các doanh nghiệp năng lượng 

điều chỉnh tăng sản lượng, bất chấp lo ngại thị trường dầu 

thô ảm đạm do nCoV và kế hoạch cắt giảm chi phí khai thác 

nhằm nâng cao lợi nhuận.  

 

 

 

 

 Truyền thông nhà nước Iraq, hôm qua 09/02, cho 

biết, tập đoàn dầu khí Basra Oil của nước này sẽ cắt giảm 

sản lượng tại mỏ Nahr Bin Omar xuống mức thấp nhất, do 

ô nhiễm từ việc phát thải khí gas. Theo Tổng giám đốc của 

Basra Oil, mỏ Nahr Bin Omar được xem là một trong những 

mỏ dầu gây tranh cãi nhất do mức độ gây ô nhiễm môi 

trường của nó.  

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

ngày 10/02/2020 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 50.07 Mua 

MA10 50.22 Mua 

RSI (14) 43.651 Bán  

STOCH (9,6) 42.516 Bán 

MACD (12,26) -0.230 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

 Mức hỗ trợ: 49.79 – 49.95; Mức kháng cự: 50.32 – 50.53 

- Mức giá hiện tại: 50.25 

 

 

 

 

 

 

EIA dự báo, sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm nay sẽ tăng 

khoảng 9%, đạt 13.3 triệu thùng/ngày, và tăng 3% trong năm 

2021, lên mức 13.7 triệu thùng/ngày. 


