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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 13/02/2020 
 

Xu hướng giá: Niềm tin thị trường được vực dậy khiến giá dầu hồi phục, bất chấp tồn kho dầu của Mỹ tăng 

Market Headlines: 

 Chốt phiên ngày 12/02, dầu WTI giao tháng 03 tại 

New York tăng 2.46% lên mức 51.17 USD/thùng; dầu 

Brent giao tháng 04 tại London tăng mạnh 3.30% lên mức 

55.79 USD/thùng. Giá dầu bật tăng mạnh phiên hôm qua, 

bất chấp báo cáo tồn kho dầu thô tăng của EIA, sau khi 

Bắc Kinh thông báo số ca nhiễm mới dịch viêm phổi Vũ 

Hán thấp nhất kể từ cuối tháng một, khiến giới đầu tư hy 

vọng nhu cầu nhiên liệu tại Trung Quốc sẽ sớm phục hồi.  

 Theo báo cáo hàng tuần của EIA, công bố hôm 

qua 12/02, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 7.5 triệu thùng 

trong tuần tính đến ngày 07/02, lên 435 triệu thùng. Mức 

tăng này nhiều gấp rưỡi so với dự báo tăng 3 triệu thùng 

của Reuters.  

- Tồn kho tại Trung tâm giao nhận Cushing, Oklahoma, 

tăng 1.7 triệu thùng. Công suất lọc dầu tăng 48,000 

thùng/ngày, tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu tăng 0.6 điểm 

phần trăm.  

  

 

 

 

 

- Trong khi đó, tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất 

lại giảm, theo EIA. Cụ thể, tồn kho xăng tuần trước giảm 

95,000 thùng xuống còn 261.1 triệu thùng, trái với dự báo 

tăng 546,000 thùng của Reuters trước đó. Tồn kho các 

sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, giảm 2 

triệu thùng xuống còn 143.2 triệu thùng, giảm mạnh hơn 

nhiều so với dự báo giảm 557,000 thùng của Reuters.  

 Ravil Maganov, Phó Tổng giám đốc điều hành tại 

Tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga, hôm qua 12/02, cho 

biết, phần lớn các doanh nghiệp dầu khí của nước này 

mong muốn OPEC tiếp tục chính sách thu hẹp nguồn cung 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 12/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEH20 51.73 49.95 51.17   2.46% 782,259 

CLEJ20 51.93 50.16 51.41   2.47% 283,919 

QOJ20 56.36 54.39 55.79   3.30% 305,380 

QOK20 56.45 54.53 55.91   3.14%  202,427 

 

Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 04/2020 – 11h30 

ngày 13/02/2020): 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 56.00 Bán 

MA10 56.01 Bán 

RSI (14) 58.924 Mua 

STOCH (9,6) 62.728 Mua 

MACD (12,26) 0.360 Mua 

 

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

xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn. 

- Mức hỗ trợ: 55.60 – 55.70; Mức kháng cự: 55.96 – 56.06 

- Mức giá hiện tại: 55.84 

 

Tony Headrick, nhà phân tích tại hãng môi giới CHS 

Hedging, Minnesota, nhận định, chất xúc tác chính khiến 

dự trữ dầu thô của Mỹ tăng do xuất khẩu giảm và nhập 

khẩu tăng, tận dụng giá dầu xuống thấp để tích trữ. EIA 

cho biết, nhập khẩu dầu thô của Mỹ tuần trước đã tăng 

806,000 thùng/ngày. 
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đến hết quý II/2020. Tuy Saudi Arabia vẫn đang cố gắng 

thuyết phục Nga đồng ý với phương án cắt giảm sản 

lượng của OPEC+, Moscow vẫn chưa đưa ra quyết định 

cuối cùng.  

- Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan cũng tuyên bố, nước 

này với tư cách đối tác chiến lược sẽ phối hợp với Nga để 

đạt được thỏa thuận cắt giảm. 

  Saudi Arabia sẽ cắt giảm cung trong tháng ba đối 

với một số đối tác châu Á sau khi các hãng lọc dầu của 

Trung Quốc cắt giảm sản lượng sau khi dịch bệnh bùng 

phát tại Vũ Hán và nhanh chóng lan rộng. Aramco có thể 

cho phép các hãng dầu khí Trung Quốc giảm khối lượng 

mua trên 10%. Quyết định giảm cung này được đưa ra 

sau khi hãng dầu khí nhà nước Aramco của Saudi Arabia 

giảm giá bán chính thức (ÓSP) nhiều hơn sự kiến. Các 

hợp đồng mua dầu với Saudi Arabia có điều khoản cho 

phép cả bên bán và bên mua được phép điều chỉnh khối 

lượng mua bán trên dưới 10% so với khối lượng ký kết 

trong hợp đồng,  

Biểu đồ nến giá dầu WTI giao tháng 03/2020 – 11h30 

ngày 13/02/2020 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 51.33 Mua 

MA10 51.40 Bán 

RSI (14) 58.034 Mua  

STOCH (9,6) 41.987 Bán 

MACD (12,26) 0.220 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 51.05 – 51.16; Mức kháng cự: 51.43 – 51.54 

- Mức giá hiện tại: 51.31 

 

 

 

 

 

 

 

 


