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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 14/02/2020 
 

Xu hướng giá: Giá dầu hồi phục, thị trường kỳ vọng OPEC cắt giảm sản lượng bất chấp dịch Covid-19 diễn biến xấu 

Market Headlines: 

 Chốt phiên ngày 13/02, dầu WTI giao tháng 03 tại 

New York tăng 0.49% lên mức 51.42 USD/thùng; dầu 

Brent giao tháng 04 tại London tăng 1.00% lên mức 56.34 

USD/thùng. Việc thay đổi phương pháp chẩn đoán bệnh 

viêm phổi cấp Vũ Hán khiến số người nhiễm bệnh tại tỉnh 

Hồ Bắc, Trung Quốc đột ngột tăng vọt thêm khoảng 

20,000 ca, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 64,434, trong 

đó 1,383 ca tử vong.  

 (Reuter) – Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ, Dan 

Brouillette, hôm qua 13/02, đã lên tiếng trấn an thị trường, 

khi ông đánh giá rằng, dịch viêm phổi cấp Vũ Hán chỉ có 

tác động nhỏ lên thị trường và chắc chắn sẽ không ảnh 

hưởng nặng nề lên giá dầu, ngay cả khi sức cầu từ Trung 

Quốc giảm 500,000 thùng/ngày.  

- Song, Brouillette cũng thận trọng khi cho rằng vẫn có sự 

giảm tốc trong sức mua mặt hàng năng lượng của Trung 

Quốc, do dịch bệnh đã gây ảnh hưởng lớn đến ngành 

hàng không.  

- EIA hôm qua 13/02 cho biết nhu cầu dầu thô quý I/2020 

được dự báo sẽ giảm 435,000 thùng/ngày, sự sụt giảm 

quý đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2009. Các 

chuyên gia dự báo nhu cầu dầu thô toàn thế giới sẽ giảm 

từ 0.2 – 1%.    

- Cũng theo EIA, đợt bùng phát dịch bệnh tại Vũ Hán đã 

khiến hoạt động vận tải qua đường hàng không quốc tế 

đến Trung Quốc giảm 70%, vận tải hàng không nội địa của 

Trung Quốc giảm 50%.  

- Hoa Kỳ đang thảo luận với các nước châu Âu, tập trung 

vào việc phát triển hạ tầng cho việc xuất khẩu khí tự nhiên 

– ví dụ như làm đường ống dẫn nối Tây Ban Nha với 

Pháp. 

 Trong khi đó, OPEC dự báo, nhu cầu thế giới đối 

với dầu thô của khối sẽ giảm 200,000 thùng/ngày, kích 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 13/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEH20 51.96 50.60 51.42   0.49% 728,961 

CLEJ20 52.19 50.82 51.66   0.49% 299,449 

QOJ20 56.83 54.96 56.34   1.00% 325,506 

QOK20 56.82 55.15 56.38   0.84%  223,008 

 

Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 04/2020 – 13h30 

ngày 14/02/2020): 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 56.33 Bán 

MA10 56.38 Bán 

RSI (14) 58.329 Mua 

STOCH (9,6) 42.043 Bán 

MACD (12,26) 0.180 Mua 

 

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

xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn. 

- Mức hỗ trợ: 56.20 – 56.25; Mức kháng cự: 56.37 – 56.44 

- Mức giá hiện tại: 56.34 
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thích kỳ vọng của giới đầu tư vào việc OPEC và đồng minh 

sẽ cắt giảm thêm sản lượng.  

 

 

 

 

 Các hãng xuất khẩu dầu tại các nước Trung 

Đông, như Oil Marketing Co (SOMO) của Iraq, Petroleum 

Corp (KPC) của Kuwait, và một số công ty năng lượng của 

Qatar, đang tìm kiếm những nhà tiêu thụ năng lượng khác 

tại Châu Á, do các hãng lọc dầu tại Trung Quốc đã cắt 

giảm đáng kể công suất lọc dầu.  

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 51.48 Bán 

MA10 51.49 Bán 

RSI (14) 54.300 Trung tính 

STOCH (9,6) 49.508 Trung tính  

MACD (12,26) 0.080 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 51.34 – 51.39; Mức kháng cự: 51.58 – 51.63 

- Mức giá hiện tại: 51.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeremy Weir, CEO của hãng Trafigura Group dự báo, dịch 

bệnh tại Trung Quốc sẽ khiến nhu cầu dầu thế giới giảm 

300,000 thùng/ngày, xuống còn khoảng 1 triệu 

thùng/ngày. 


