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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 10/01/2020 
Xu hướng giá: Chưa có tín hiệu hỗ trợ mới khiến giá dầu tiếp tục đà giảm  

Market Headlines: 

 Chốt phiên 09/01, giá dầu WTI giao tháng 02/2020 tại 

New York giảm nhẹ 0.08% xuống còn 59.56 USD/thùng. Giá dầu 

Brent giao tháng 3/2020 tại London giảm 0.11%, xuống mức 

65.37 USD/thùng. Giá dầu tiếp tục đà giảm nhẹ phiên hôm qua 

sau khi căng thẳng Mỹ-Iran hạ nhiệt, song chưa thực sự kết thúc, 

trong khi tồn kho của Mỹ tăng bất ngờ, theo báo cáo của EIA.  

 

 

 

 

 (Reuters) Trung Quốc lần đầu tiên mở cửa thị trường 

dầu khí cho nhà đầu tư nước ngoài: Bộ trưởng Tài nguyên 

thiên nhiên của Trung Quốc, hôm qua 09/01, cho biết, kể từ ngày 

01/05, Bắc Kinh sẽ cho phép các doanh nghiệp nước ngoài đăng 

ký tại Trung Quốc có tài sản ròng từ 300 triệu NDT (~43 triệu 

USD) trở lên được phép thăm dò và khai thác dầu khí tại nước 

này. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, sự cởi mở thị trường 

này sẽ không ngay lập tức hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế, vì 

về tổng quan, chất lượng nguồn hydrocarbon của Trung Quốc 

khá thấp.  

 Cơ quan quản lý dầu thô của Na Uy (NPD) hôm qua 

09/01, ước lượng, đến năm 2023, sản lượng dầu của Na Uy sẽ 

tăng 43%, do các mỏ dầu mới như Sverdrup và Castberg sẽ dần 

được đưa vào khai thác và các trang thiết bị sản xuất cũ được 

nâng cấp. Đến năm 2024, dự báo sản lượng sẽ đạt 2.02 triệu 

thùng/ngày. Sản lượng dầu của Na Uy năm 2019 đã tụt xuống 

mức thấp nhất kể từ năm 1989, do cạn kiệt trữ lượng tại các mỏ 

dầu hiện đang khai thác.  

 Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait, hôm qua 09/01, kỳ vọng sản 

lượng khai thác với Saudi Arabia tại vùng Trung lập (NZ) sẽ đạt 

250,000 thùng/ngày sau khi hai nước tái khởi động hợp tác khai 

thác vào cuối năm nay. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 09/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 60.31 58.66 59.56  -0.08% 738,556 

CLEH20 60.17 58.55 59.44  -0.03% 254,862 

QOH20 66.10 64.56 65.37  -0.11% 364,235 

QOJ20 65.43 63.91 64.66  -0.20% 187,367 

 

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

ngày 10/01/2020):  

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 59.46 Bán 

MA10 59.52 Bán 

RSI (14) 39.891 Bán 

STOCH (9,6) 50.525 Trung tính 

MACD (12,26) -0.410 Bán 

 

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

thấy xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 59.28 – 59.31; Mức kháng cự: 59.42 – 59.45 

- Mức giá hiện tại: 59.42 

 

Gene McGillian, Giám đốc nghiên cứu thị trường của hãng 

Tradition Energy tại Stamford, Connecticut, đánh giá, việc thị 

trường dầu thô hưng phấn và chao đảo chóng vánh trước và 

sau rủi ro địa chính trị ở Trung Đông cho thấy, về cơ bản, thị 

trường không thực sự lành mạnh. 


