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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 12/02/2020 
 

Xu hướng giá: Giá dầu hồi phục nhẹ với hy vọng OPEC sẽ sớm điều tiết giảm nguồn cung 

Market Headlines: 

 Chốt phiên ngày 11/02, dầu WTI giao tháng 03 tại 

New York tăng 0.75% lên mức 49.94 USD/thùng; dầu 

Brent giao tháng 04 tại London tăng 1.39% lên mức 54.01 

USD/thùng. Giá dầu hồi phục nhẹ, tâm lý thị trường được 

cải thiện do số ca nhiễm mới dịch viêm phổi Vũ Hán giảm 

tại Trung Quốc, dù hôm qua 11/02, số ca tử vong đã tăng 

thêm 97 người, nâng tổng số người chết lên 1,115. 

 Tăng trưởng nhu cầu dầu thô toàn cầu được dự 

báo sẽ giảm 310,000 thùng/ngày, xuống còn 101.74 triệu 

thùng/ngày, theo EIA, do bùng phát dịch viêm phổi nCoV. 

Ngoài ra, nhu cầu dầu giảm sút một phần do nhiệt độ 

tháng 1 năm nay tại Bắc bán cầu ấm hơn bình thường.  

- EIA cũng giảm dự báo tăng trưởng sản lượng dầu thô 

của Mỹ trong năm nay xuống còn 960,000 thùng/ngày, 

thấp hơn 46,000 thùng so với dự báo trước đó. Sản lượng 

năm 2021 được kỳ vọng sẽ tăng 360,000 thùng/ngày lên 

mức 13.56 triệu thùng/ngày. 

 

 

 

 

 

- Nhu cầu dầu thô năm nay của Mỹ được dự báo sẽ tăng 

90,000 thùng/ngày, lên mức 20.53 triệu thùng/ngày, thấp 

hơn so với dự báo mức tăng trưởng 160,000 thùng/ngày 

và 20.64 triệu thùng/ngày trước đó. Tăng trưởng nhu cầu 

dầu của Mỹ được dự báo sẽ lấy lại đà phục hồi vào năm 

2021, tăng 180,000 thùng/ngày lên mức 20,71 triệu 

thùng/ngày. 

- EIA cũng dự báo sản lượng khai thác của OPEC trong 

năm nay sẽ đạt 28.9 triệu thùng/ngày, thấp hơn 300,000 

thùng/ngày so với dự báo trước đó.  

Cập nhật giá chốt phiên ngày 11/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEH20 50.69 49.58 49.94   0.75% 707,638 

CLEJ20 50.86 49.78 50.17   0.78% 238,645 

QOJ20 54.69 53.60 54.01   1.39% 272,697 

QOK20 54.89 53.79 54.21   1.19%  166,161 

 

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

ngày 12/02/2020): 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 54.78 Mua 

MA10 54.46 Mua 

RSI (14) 64.154 Mua 

STOCH (9,6) 64.267 Mua 

MACD (12,26) 0.200 Mua 

 

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

xu hướng tích cực trong ngắn hạn. 

- Mức hỗ trợ: 54.71 – 54.83; Mức kháng cự: 55.07 – 55.19 

- Mức giá hiện tại: 54.95 

 

Linda Capuano, Giám đốc EIA, nhận định, việc hạn chế đi 

lại do dịch bệnh, cộng với tăng trưởng kinh tế Trung Quốc 

giảm tốc, sẽ làm giảm nhu cầu dầu thô và ghìm giá dầu 

dưới mức 60 USD/thùng trong suốt nửa đầu năm nay, 

ngay cả khi nguồn cung thu hẹp 
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  Saudi Arabia lên tiếng hối thúc các nước thuộc 

nhóm OPEC mở rộng sớm thống nhất đưa ra quyết định 

cắt giảm thêm sản lượng nhằm đối phó với việc giá dầu 

lao dốc do dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra. Theo chính 

quyền Riyadh, việc trì hoãn thêm sẽ chỉ khiến giá dầu giảm 

sâu hơn nữa mà thôi.  

- Bộ Dầu khí Venezuela và tập đoàn quốc doanh PDVSA, 

hôm qua 11/02, ra thông cáo cho biết, nước này ủng hộ 

đề xuất cắt giảm thêm 600,000 thùng/ngày của Ủy ban kỹ 

thuật chung (JTC) nhằm ổn định thị trường năng lượng 

quốc tế.  

- Như vậy, hầu hết các quốc gia thành viên OPEC và đồng 

minh đều đã ủng hộ đề xuất tăng cường cắt giảm nguồn 

cung, ngoại trừ Nga. Thái độ không dứt khoát của chính 

quyền Moscow khiến các nước trong nhóm tức giận.  

 Tập đoàn dầu khí Chevron của Mỹ, hôm qua 

11/02, cho biết, sản lượng dầu của hãng trong dự án hợp 

tác khai thác với tập đoàn dầu khí nhà nước Petroleos của 

Venezuela đã giảm 16% trong năm 2019, xuống còn 

35,300 thùng/ngày. Con số này thấp hơn đáng kể so với 

mức sản lượng 42,000 thùng/ngày năm 2018. Nguyên 

nhân của sự sụt giảm này bắt nguồn từ lệnh trừng phạt 

của Washinton đối với chính quyền Caracas của Tổng 

thống Maduro.   

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

ngày 12/02/2020 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 50.47 Mua 

MA10 50.21 Mua 

RSI (14) 59.426 Mua  

STOCH (9,6) 66.032 Mua 

MACD (12,26) 0.090 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

Mức hỗ trợ: 50.37 – 50.48; Mức kháng cự: 50.73 – 50.84 

- Mức giá hiện tại: 50.59 

 

 

 

 

 

 

 

 


