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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
I. Dầu thô 

Xu hướng giá: Thị trường lạc quan giúp giá dầu giữ vững đà hồi phục  

Market Headlines: 

 Chốt phiên 24/12, giá dầu WTI giao tháng 2/2020 tại 

New York tăng 0.97% lên mức 61.11 USD/thùng. Giá dầu 

Brent giao tháng 2/2020 tại London tăng 1.22%, lên mức 67.20 

USD/thùng.  

 Tiếp tục đà hồi phục, giá dầu đồng loạt tăng trong 

phiên giao dịch hôm qua cho thấy niềm tin của nhà đầu tư 

được củng cố sau khi Tổng thống Mỹ D. Trump lên tiếng xác 

nhận Mỹ sẽ sớm ký kết với Trung Quốc một thỏa thuận đánh 

dấu giai đoạn một của tiến trình hạ nhiệt căng thẳng thương 

mại giữa hai siêu cường. Thêm vào đó, sau phát biểu của Bộ 

trưởng Năng lượng Nga hôm kia 23/12, kỳ vọng OPEC+ sẽ 

kiên trì cắt giảm sản lượng sang quý II/2020 cũng góp phần 

giữ ổn định đà hồi phục của giá dầu. Tuy nhiên, theo Bjornar 

Tonhaugen, chuyên gia nghiên cứu thị trường tại Rystad 

Energy, OPEC cần phải hành động nhiều hơn để cân bằng thị 

trường, khi mà nguồn cung dầu trong năm tới được dự báo sẽ 

dồi dào, do Kuwait và Saudi Arabia hôm qua 24/12 đã khơi 

thông bế tắc ở vùng khai thác chung, và các hãng khai thác 

dầu đá phiến của Mỹ sẽ gia tăng sản lượng để trung hòa thâm 

hụt từ quyết định cắt giảm của OPEC. 

 Zarubezhneft - tập đoàn dầu khí vốn nhà nước của 

Nga - hôm qua 24/12, cho biết đã ký kết thỏa thuận hợp tác 

khai thác hai mỏ dầu ngoài khơi Ai Cập – Gebel El Zeit phía 

đông và Ras El Ush phía đông nam. Trữ lượng của hai mỏ 

này ước đạt trên 200 triệu thùng.  

 Tập đoàn dầu khí Kuwait (KPC) hôm qua 24/12 thông 

báo đang tiến hành điều chỉnh cơ chế định giá dầu thô đối với 

khu vực phía Đông kênh đào Suez. Cơ chế giá mới này dự 

kiến sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/02 năm tới. 

 Cuộc đình công của công nhân dầu khí tại Pháp chưa 

có dấu hiệu dừng lại và sẽ tiếp tục lan rộng trên cả nước. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 24/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 61.16 60.47 61.11 0.97% 202,579 

CLEH20 60.99 60.33 60.94 0.98%   33,007 

QOG20 67.26 66.36 67.20 1.22% 106,430 

QOH20 66.19 65.38 66.16 1.13% 110,283 

 

Biểu đồ giá (dầu WTI kỳ hạn tháng 02/2020 – 10h00 

ngày 25/12/2019):  

 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 02/2020:  

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 60.99 Mua 

MA10 60.84 Mua 

RSI (14) 77.041 Quá mua 

STOCH (9,6) 69.691 Mua 

MACD (12,26) 0.150 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 60.87 – 60.91; Mức kháng cự: 61.05 – 61.09 

- Mức giá hiện tại: 61.13 

 


