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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 20/02/2020 
 

Xu hướng giá: Giá dầu đồng loạt tăng mạnh do lo ngại bùng phát dịch Covid-19 lắng dịu, Mỹ áp lệnh trừng phạt lên 

tập đoàn dầu của Nga 

Market Headlines: 

 Chốt phiên ngày 18/02, dầu WTI giao tháng 03 tại 

New York giữ nguyên ở mức 52.05 USD/thùng của phiên 

ngày 14/02; dầu Brent giao tháng 04 tại London tăng nhẹ 

0.14% lên mức 57.75 USD/thùng. Số liệu chính thức tại 

Trung Quốc cho thấy số ca nhiễm mới dịch viêm phổi Vũ 

Hán giảm trong ngày thứ hai liên tiếp, làm dấy lên hi vọng 

hoạt động sản xuất và nhu cầu dầu thô sẽ tăng trở lại trong 

thời gian tới. Tuy nhiên WHO cảnh báo, vẫn chưa có đủ 

cơ sở để khẳng định dịch bệnh đã được khống chế.  

 Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm nay cho 

biết, sẽ cắt giảm lãi suất cho vay tham chiếu như một biện 

pháp trên thị trường vốn, nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất 

nội địa. Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi kỳ hạn một năm 

giảm từ 4.15% xuống còn 4.05%, lãi suất kỳ hạn năm năm 

giảm từ 4.80% xuống còn 4.75%. Đây là động thái cắt 

giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 10/2019. 

 

 

 

 Ngoài ra, giá dầu nhận được tín hiệu hỗ trợ từ việc 

Washington đã đưa vào danh sách đen một chi nhánh kinh 

doanh của tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga, trước cáo 

buộc của chính quyền Trump về việc công ty con này đã 

bí mật hỗ trợ tài chính cho chính quyền Maduro ở 

Venezuela.  

- Trước lệnh trừng phạt của Washington, tập đoàn Rosneft 

hôm qua 19/02, công bố báo cáo tài chính, cho biết hoạt 

động sản xuất kinh doanh của hãng vẫn đạt kết quả tốt 

trong năm 2019: Cụ thể, tổng doanh thu của Rosneft đạt 

2.22 nghìn tỷ roubles, tăng 2.7% so với năm 2018; doanh 

thu trước thuế, trả lãi vay, giảm giá hàng bán và khấu hao 

đạt 488 tỷ roubles; lợi nhuận ròng quý IV/2019 của hãng 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 19/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEH20 53.66 51.93 53.29   2.38% 140,983 

CLEJ20 53.87 52.16 53.49   2.30% 676,527 

QOJ20 59.40 57.51 59.12   2.37% 262,109 

QOK20 59.03 57.24 58.72   2.10%  228,993 

Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 04/2020 – 14h30 

ngày 20/02/2020): 

 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 59.27 Mua 

MA10 59.29 Bán 

RSI (14) 61.875 Mua 

STOCH (9,6) 37.207 Bán  

MACD (12,26) 0.370 Mua 

 

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

xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn. 

- Mức hỗ trợ: 59.06 – 59.17; Mức kháng cự: 59.38 – 59.49 

- Mức giá hiện tại: 59.11 

 

 

Giống như dự báo của IEA, S&P Global Ratings dự báo 

dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ là cú sốc ngắn hạn đối với nền 

kinh tế Trung Quốc trong quý I/2020.  
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đạt 158 tỷ roubles (2.4 tỷ USD), tăng 45% so với cùng kỳ 

năm 2018; doanh số bán dầu thô cả năm 2019 tăng 20%, 

bất chấp lệnh thu hẹp nguồn cung của OPEC. Hiện 

Rosneft đang chiếm tới 40% hoạt động sản xuất dầu thô 

tại Nga.  

 Hãng Reliance Industries Ltd của Ấn Độ, hôm qua 

19/02, cho biết hãng đang đo lường tác động của lệnh 

trừng phạt mới nhất từ Washington lên Rosneft Trading 

SA (RTSA), công ty con của tập đoàn Rosneft. Trong 

thông cáo của mình, Reliance cho biết, hãng sẽ tiếp tục 

đối thoại với Chính phủ Mỹ nhằm đảm bảo rằng việc 

Reliance mua dầu của Venezuela sau lệnh trừng phạt vẫn 

tuân thủ với quy định của Mỹ, đồng thời vẫn nhất quán với 

các chính sách của Washington đối với ngành dầu khí 

Venezuela.  

Biểu đồ nến giá dầu WTI giao tháng 04/2020 – 13h30 

ngày 19/02/2020 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 53.75 Bán 

MA10 53.75 Bán 

RSI (14) 60.570 Mua 

STOCH (9,6) 42.997 Bán 

MACD (12,26) 0.300 Mua 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 53.49 – 53.58; Mức kháng cự: 53.89 – 53.98 

- Mức giá hiện tại: 53.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


