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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 21/01/2020 
 

Xu hướng giá: Gián đoạn xuất khẩu tại Libya khiến giá dầu leo dốc song nguồn cung được dự báo vẫn dồi dào 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 20/01, dầu WTI giao tháng 02 tại New 

York tăng nhẹ 0.09% lên mức 58.59%; dầu Brent giao tháng 

03 tại London tăng 0.54% lên mức 65.20 USD/thùng. Tình 

hình chính trị phức tạp tại Libya khiến hoạt động xuất khẩu 

dầu của nước này gián đoạn, hỗ trợ giá dầu thế giới leo dốc 

trở lại, sau khi xung đột Mỹ-Iran lắng dịu cách đây chưa lâu.  

 Hai mỏ dầu lớn Sharara và El Feel ở phía Tây Nam 

Libya đã bắt đầu ngừng khai thác hôm 19/01, sau khi các 

lực lượng trung thành với chỉ huy quân sự Khalifa Haftar đã 

phong tỏa một đường ống dẫn. Động thái này tiếp ngay sau 

lệnh phong tỏa một loạt các cảng xuất khẩu dầu miền Đông 

Libya hôm 18/01, làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu thế 

giới bị suy giảm mạnh.  

- Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá, việc gián đoạn nguồn 

cung từ Libya sẽ không kéo dài đủ lâu để gây nên một cú 

sốc cung, do các nước sản xuất dầu khác sẽ tăng sản lượng 

để bù đắp thiếu hụt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trong một diễn biến khác, hội nghị thượng đỉnh về vấn đề 

hòa bình tại Libya đã được tổ chức tại Berlin hôm 19/01 với 

sự tham gia của Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio 

Guterres, lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Ngoại trưởng 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 20/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 59.73 58.53 58.59 0.09% - 

CLEH20 59.77 58.56 58.65 0.12% - 

QOH20 66.00 64.92 65.20  0.54% 154,770 

QOJ20 65.14 64.10 64.34  0.48%  114,641 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 03/2020 – 10h45 

ngày 21/01/2020): 

 

Biểu đồ nến giá dầu WTI giao tháng 03/2020 – 10h45 

ngày 21/01/2020 

 

Stephen Brennock, hãng môi giới PVM, cho rằng thị 

trường dầu vẫn được đảm bảo nguồn cung nhờ lượng dự 

trữ dầu dồi dào, do đó tác động tăng giá sẽ nhanh chóng 

qua đi.  

Amrita Sen, trưởng bộ phận phân tích tại Energy Aspects, 

cũng kỳ vọng việc gián đoạn nguồn cung từ Libya chỉ là 

nhất thời, do nguồn thu của nước này chủ yếu đến từ 

hoạt động xuất khẩu dầu thô. 

Takashi, Tsukioka, chủ tịch Hiệp hội dầu khí Nhật Bản 

(PAJ), cũng tin tưởng, OPEC sẽ không để thị trường bị ảnh 

hưởng quá nhiều bởi các diễn biến phức tạp ở Libya và 

Iraq 
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Hoa Kỳ, Nga, và đại diện một số quốc gia có liên quan, nhằm 

vãn hồi trật tự và tìm giải pháp hòa giải xung đột giữa Thủ 

tướng Libya Fayez al-Serraj, lãnh đạo được cộng đồng quốc 

tế công nhận hiện đang nắm giữ thủ đô Tripoli, và Tướng 

Khalifa Haftar, lãnh đạo lực lượng Quân đội quốc gia đối lập 

đang cát cứ miền trung và miền đông Libya. Các nhà lãnh 

đạo đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn tạm thời, đồng thời 

kêu gọi hai phe đối lập của Libya ngồi vào bàn đàm phán. 

 Tổng thư ký OPEC, Mohammad Barkindo, hôm qua 

20/01, đã chính thức thông báo, OPEC+ vẫn sẽ nhóm họp 

theo kế hoạch vào tháng ba tới. Ông cũng cho biết thêm, 

không thành viên nào của OPEC+ yêu cầu thay đổi thời gian 

cuộc họp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tayyip Erdogan, hôm qua 20/01, 

cho biết, Somalia đã mời Thổ Nhĩ Kỳ tham gia thăm dò 

dầu khí tại vùng biển nước này. Tháng 11 năm ngoái, 

Ankara đã ký kết hiệp định phân định hải phận với chính 

phủ Đoàn kết dân tộc của Thủ tướng Libya Fayez al-

Serraj, khiến các nước có lợi ích dầu khí ven Địa Trung 

Hải, như Ai Cập, Hy Lạp phẫn nộ.   

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 58.60 Bán 

MA10 58.70 Bán 

RSI (14) 34.288 Bán 

STOCH (9,6) 36.142 Bán 

MACD (12,26) -0.070 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 58.08 – 58.23; Mức kháng cự: 58.62 – 58.77 

- Mức giá hiện tại: 58.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sushant Gupta, trưởng chi nhánh của Wood Mackenzie ở 

thị trường châu Á, dự đoán, OPEC+ sẽ tiếp tục chính sách 

cắt giảm nguồn cung trong suốt cả năm 2020, do thị 

trường vẫn không đủ sức để hấp thụ hết nguồn cung dồi 

dào khi lệnh cắt giảm sản lượng hết hiệu lực. Chuyên gia 

này kỳ vọng giá dầu sẽ ổn định quanh mức 65 USD/thùng 

trong nửa đầu năm nay và khoảng 64 USD/thùng cho cả 

năm 2020. Các rủi ro địa chính trị và nguồn cung ngoài 

OPEC sẽ liên tục tác động mạnh lên giá dầu. 
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Phụ lục: 

Diễn biến kim ngạch xuất khẩu dầu thô năm 2019 của Libya theo tháng và tỷ trọng xuất khẩu theo 

các cảng biển  

(Đơn vị: thùng/ngày) 

 

(Nguồn: Reuters) 

 

 

 

 

 

 

 

 


