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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 11/02/2020 
 

Xu hướng giá: Giá dầu chạm đáy trong 13 tháng qua do nhu cầu của Trung Quốc giảm sút nghiêm trọng  

Market Headlines: 

 Chốt phiên ngày 10/02, dầu WTI giao tháng 03 tại 

New York giảm 1.49% xuống mức 49.57 USD/thùng, mức 

thấp nhất kể từ tháng 01/2019; dầu Brent giao tháng 04 

tại London giảm 2.20% xuống mức 53.27 USD/thùng, 

mức thấp nhất kể từ tháng 12/2018. Giá dầu chạm đáy 

trong vòng 13 tháng qua, do sức cầu yếu của Trung Quốc 

và giới đầu tư đang chờ xem liệu Nga có nhất trí cắt giảm 

thêm nguồn cung với các nước OPEC hay không.   

 Nhu cầu nhập khẩu dầu khí của Trung Quốc hiện 

đang ngưng trệ, do phần lớn các nhà máy lọc dầu của 

nước này đã cắt giảm đáng kể công suất hoạt động. 

  

  

 

 

- Cụ thể, PetroChina, hãng lọc dầu quốc doanh lớn thứ hai 

của Trung Quốc, lên kế hoạch cắt giảm sản lượng 

320,000 thùng/ngày trong tháng 02/2020, tương đương 

gần 10% công suất trung bình 3.32 triệu thùng/ngày.  

- Tập đoàn hóa dầu lớn nhất Châu Á, Sinopec Corp, tuần 

trước cũng đã tuyên bố sẽ cắt giảm 600,000 thùng/ngày 

trong tháng này.  

- Như vậy, cùng với China National Offshore Oil Company, 

các hãng lọc dầu quốc doanh của Trung Quốc sẽ cắt giảm 

tổng cộng khoảng 940,000 thùng/ngày trong tháng 

02/2020.  

- Các hãng lọc dầu độc lập tại Sơn Đông, cũng đồng loạt 

giảm sản lượng xuống dưới 50% công suất.  

- Các cảng tiếp nhận dầu khí nhập khẩu của Trung Quốc 

đã tuyên bố hủy bỏ các vận đơn mới, một số cảng phải 

ban bố điều khoản bất khả kháng. Trong khi đó, gói hỗ trợ 

thanh khoản 1.2 nghìn tỷ NDT (1.4 tỷ USD) của Bắc Kinh 

bơm vào các thị trường tài chính có vẻ vẫn chưa phát huy 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 10/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEH20 50.49 49.42 49.57  -1.49% 702,782 

CLEJ20 50.72 49.63 49.78  -1.52% 197,431 

QOJ20 54.71 53.11 53.27  -2.20% 280,062 

QOK20 55.03 53.42 53.57  -2.24%  165,256 

 

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

ngày 11/02/2020): 

 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 53.76 Mua 

MA10 53.53 Mua 

RSI (14) 51.076 Trung tính 

STOCH (9,6) 53.475 Trung tính 

MACD (12,26) -0.200 Bán 

 

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

xu hướng tích cực trong ngắn hạn. 

- Mức hỗ trợ: 53.72 – 53.83; Mức kháng cự: 54.08 – 54.19 

- Mức giá hiện tại: 54.02 

 

Hãng Eurasia Group nhận định, thị trường dầu thế giới vẫn 

đang tiếp tục nếm trải áp lực đi xuống từ cuộc khủng 

hoảng y tế nCoV, điều này khiến các ngành vận tải và sản 

xuất của Trung Quốc đang thực sự lâm vào bế tắc. 
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hiệu quả, còn giới đầu tư nước này vẫn đang hy vọng sẽ 

có thêm những biện pháp kích cầu khác nhằm vực dậy 

nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.  

 Bộ trưởng Tài chính Canada, Bill Morneau, hôm 

qua 10/02, cho biết ngành dầu khí nước này cũng đang 

phải vật lộn với những tác động ghê gớm của dịch bệnh 

Vũ Hán. Giá dầu thô xuất khẩu của Calgary - một trong 

những nhà xuất khẩu dầu chính của Canada - đã giảm 

15% kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc. Hiện 

các vùng Alberta và Saskatchewan đang chiếm tới hơn 

90% sản lượng dầu của Canada.  

 Tập đoàn dầu khí BP của Anh, hôm qua 10/02, 

cho biết sẽ giữ ổn định sản lượng khai thác tại mỏ Azeri-

Chirag-Guneshli (ACG), Azerbaijan, trong năm nay. Sản 

lượng trung bình năm 2019 tại mỏ ACG, theo BP, đạt 

535,000 thùng/ngày, giảm so với mức 584,000 

thùng/ngày năm 2018.  

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

ngày 11/02/2020 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 50.04 Mua 

MA10 49.81 Mua 

RSI (14) 52.626 Trung tính  

STOCH (9,6) 63.241 Mua 

MACD (12,26) -0.110 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

Mức hỗ trợ: 49.84 – 49.96; Mức kháng cự: 50.24 – 50.36 

- Mức giá hiện tại: 50.16 

 

 

 

 

 

 

 


