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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
Dầu thô 

Xu hướng giá: Iran trả đũa Mỹ, chiến sự Trung Đông nóng bỏng, giá dầu đảo chiều bật tăng song không ổn định 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 07/01, giá dầu WTI giao tháng 02/2020 tại 

New York giảm 0.90% xuống mức 62.70 USD/thùng. Giá dầu 

Brent giao tháng 3/2020 tại London giảm 0.93%, xuống mức 

68.27 USD/thùng. Giá dầu ngày 07/01 giảm điểm dù nhận được 

hỗ trợ từ thị trường. API ước đoán tồn kho dầu thô của Mỹ đã 

giảm 5.9 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 03/01, xuống còn 

430 triệu thùng. Về lý do giá dầu giảm mạnh phiên hôm qua 

07/01, Jim Ritterbusch, Chủ tịch hãng tư vấn Ritterbusch and 

Associates, nhận định, yếu tố hỗ trợ giá đến từ rủi ro địa chính 

trị tại Trung Đông đang hụt hơi, trong khi tâm lý nghe ngóng và 

chờ đợi đang bao trùm thị trường. Michael Wirth, CEO của tập 

đoàn Chevron, cho biết, nguồn cung dầu vẫn dồi dào dù căng 

thẳng Mỹ-Iran không ngừng leo thang. 

 Diễn biến chiến sự mới nhất tại Trung Đông khiến giá 

dầu đảo chiều tăng vọt. Rạng sáng nay 08/01, Iran đã phóng 

hơn 12 tên lửa đạn đạo tấn công ít nhất hai căn cứ quân sự của 

Mỹ tại hai thành phố Ain al-Asad và Erbil, Iraq. Phát ngôn viên 

Lầu Năm góc Jonathan Hoffman, cho biết, Washington đang tiến 

hành đánh giá sơ bộ thiệt hại. Hiện chưa có thống kê chính xác 

số quân nhân Mỹ thương vong. Website của Cục Quản lý hàng 

hải Hoa Kỳ (USMA) đã nâng cảnh báo nguy cơ các tàu chở dầu 

thương mại của Mỹ có thể gặp mối đe dọa từ phía Iran khi lưu 

thông qua Vùng Vịnh. 

  Theo dữ liệu của Refinitiv Eikon và tập đoàn dầu khí 

quốc gia PDVSA của Venezuela, xuất khẩu dầu thô của nước 

này trong năm 2019 đã sụt giảm 32%, xuống còn 1.001 triệu 

thùng/ngày. Thiếu hụt nhân lực và nguồn vốn trong cơn khủng 

hoảng, cộng với lệnh trừng phạt triệt để của Mỹ, đã khiến kim 

ngạch xuất khẩu dầu của Venezuela chạm đáy trong gần 75 năm 

qua. Rosneft của Nga, CNPC của Trung Quốc và Cubametales 

của Cuba là những nhà nhập khẩu dầu lớn nhất của Venezuela. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 07/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 63.15 62.11 62.70  -0.90% 572,417 

CLEH20 62.92 61.96 62.51  -0.84% 166,163 

QOH20 68.75 67.65 68.27  -0.93% 284,108 

QOJ20 67.94 66.95 67.57  -0.73% 141,978 

 

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

ngày 08/01/2020):  

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 64.30 Bán 

MA10 63.47 Mua 

RSI (14) 52.938 Trung tính 

STOCH (9,6) 52.691 Trung tính 

MACD (12,26) 0.190 Mua 

 

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

thấy xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 61.56 – 62.39; Mức kháng cự: 64.10 – 64.93 

- Mức giá hiện tại: 63.53 

 


