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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG 
I. Dầu thô 

Xu hướng giá: Bất ổn leo thang tại Trung Đông cộng hưởng nhiều tín hiệu lạc quan khiến giá dầu quay đầu tăng vọt 

Market Headlines: 

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

New York tăng nhẹ 0.20% lên mức 61.18 USD/thùng. Giá dầu 

Brent giao tháng 3/2020 tại London tăng 0.38%, lên mức 

66.25 USD/thùng.  

 Giá dầu thô đồng loạt quay đầu tăng sau khi lao dốc 

trong phiên 31/12/2019, do căng thẳng chính trị tiếp tục leo 

thang tại Trung Đông. Truyền thông nhà nước Iraq hôm nay 

cho biết, tướng Qassem Suleimani của Iran đã tử trận trong 

một cuộc không kích của Mỹ vào thủ đô Baghdad. Điều này 

sẽ tiếp tục làm nóng tình hình Vùng Vịnh và thổi bùng căng 

thẳng giữa Tehran và Washington. Bên cạnh đó, quyết định 

cắt giảm nguồn cung của OPEC và đồng minh bắt đầu có 

hiệu lực từ 01/01/2020 cũng góp phần đẩy giá dầu đi lên, 

trong khi Mỹ vẫn duy trì chặt chẽ lệnh cấm vận lên Venezuela 

và Iran.  

 Niềm lạc quan từ thị trường được củng cố khi Tổng 

thống Mỹ D. Trump đã xác nhận qua dòng tweet hôm 

31/12/2019, lễ ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai 

đoạn một sẽ diễn ra vào ngày 15/01 tại Nhà Trắng, trong khi 

chính quyền Bắc Kinh vẫn giữ im lặng. 

 Báo cáo hàng tuần của API hôm 31/12, cho biết, 

trong tuần tính đến ngày 27/12, tồn kho dầu thô của Mỹ đã 

giảm khoảng 7,8 triệu thùng, lớn hơn nhiều so với mức dự 

báo 3.2 triệu thùng của Reuters. 

 Tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia, 

hôm qua 02/01, đã ra thông báo đặt mức giá bán dầu nhẹ 

Arab cho các vùng tiêu thụ trên thế giới. Châu Á hưởng mức 

chiết khấu 3.70 USD/thùng, thấp hơn so với mức giá trung 

bình của Oman-Dubai, trong khi Tây Bắc Âu hưởng chiết 

khấu 4.05 USD/thùng so với giá dầu Brent trên sàn ICE. Mỹ 

hưởng chiết khấu 3.55 USD/thùng so với giá ASCI.  

Cập nhật giá chốt phiên ngày 02/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 61.60 60.64 61.18  0.20% 484,686 

CLEH20 61.32 60.42 60.95  0.29% 100,302 

QOH20 66.58 65.72 66.25  0.38% 205,684 

QOJ20 65.87 65.04 65.56  0.41%   81,184 

 

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

ngày 03/01/2020):  

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 62.40 Mua 

MA10 61.76 Mua 

RSI (14) 79.136 Quá mua 

STOCH (9,6) 47.345 Trung tính 

MACD (12,26) 0.330 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 62.34 – 62.52; Mức kháng cự: 63.00 – 63.18 

- Mức giá hiện tại: 62.83 

 


