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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
I. Dầu thô 

Xu hướng giá: Thị trường lạc quan, giá dầu đạt đỉnh trong vòng ba tháng trở lại đây, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 26/12, giá dầu WTI giao tháng 2/2020 tại 

New York tăng 0.93% lên mức 61.68 USD/thùng. Giá dầu 

Brent giao tháng 2/2020 tại London tăng 1.07%, lên mức 67.92 

USD/thùng. Mặc dù kỳ nghỉ lễ Giáng sinh khiến lượng giao 

dịch phiên hôm qua 26/12 ở mức tương đối thấp, song giá dầu 

thô vẫn lập đỉnh mới kể từ trung tuần tháng 9. Stephen Innes, 

trưởng bộ phận chiến lược thị trường của AxiTrader khu vực 

châu Á, dự báo giá dầu sẽ tiếp tục tăng mạnh vào cuối năm, 

do sự cộng hưởng của một loạt yếu tố hỗ trợ gần đây, bao 

gồm hạ nhiệt căng thẳng thương chiến Trung-Mỹ, thỏa thuận 

cắt giảm sản lượng của OPEC+, và tăng trưởng sản lượng 

dầu đá phiến của Mỹ chững lại.  

 Báo cáo hàng tuần của API hôm 25/12 cho biết tồn 

kho dầu thô của Mỹ tuần trước giảm 7,9 triệu thùng, xuống 

còn 444,1 triệu thùng. Tại Trung tâm giao nhận dầu Cushing, 

Oklahoma, API dự báo tồn kho giảm 2,2 triệu thùng. Công suất 

lọc dầu cũng giảm 514,000 thùng/ngày. Nhập khẩu dầu thô 

của Mỹ tuần trước ước giảm khoảng 331,000 thùng/ngày, 

xuống còn 6.4 triệu thùng/ngày 

 Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua 26/12 

loan tin chính quyền Bắc Kinh đã quy định vòng một hạn ngạch 

nhập khẩu dầu thô đối với khối doanh nghiệp tư nhân trong 

năm tới. Theo đó, các hãng lọc dầu ngoài quốc doanh của 

Trung Quốc sẽ được nhập khẩu tối đa 103.83 triệu tấn dầu 

thô, tăng 8% so với hạn mức nhập khẩu vòng một năm 2019.  

 Sau khi đạt được thỏa thuận khai thác chung với 

Kuwait tại vùng Trung lập hôm 24/12, Bộ trưởng Năng lượng 

Saudi Arabia hôm 25/12 cho biết sản lượng khai thác chung 

của hai nước tại mỏ Khafji sẽ đạt 320,000 thùng/ngày vào cuối 

năm 2020. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng tới 

cam kết tuân thủ quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+.   

Cập nhật giá chốt phiên ngày 26/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 61.83 61.06 61.68 0.93% 264,787 

CLEH20 61.60 60.90 61.48 0.89%   46,248 

QOG20 67.99 67.22 67.92 1.07%   69,818 

QOH20 66.84 66.12 66.76 0.91% 113,890 

 

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

ngày 27/12/2019):  

 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 61.78 Mua 

MA10 61.74 Mua 

RSI (14) 69.876 Mua 

STOCH (9,6) 78.324 Mua 

MACD (12,26) 0.200 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 61.70 – 61.75; Mức kháng cự: 61.84 – 61.89 

- Mức giá hiện tại: 61.81 

 


