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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 20/01/2020 
 

Xu hướng giá: Tăng trưởng Trung Quốc chậm lại bù trừ tác động tích cực từ thỏa thuận Mỹ-Trung, giá dầu tăng nhẹ  

Market Headlines: 

 Chốt phiên 17/01, dầu WTI giao tháng 02 tại New 

York tăng nhẹ 0.03% lên mức 58.54 USD/thùng; dầu Brent 

giao tháng 03 tại London tăng 0.36% lên mức 64.85 

USD/thùng.  

 Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung không thể kéo 

dài triển vọng lạc quan trên thị trường dầu thô thế giới, sau 

khi tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chỉ đạt 6.1% trong năm 

2019, mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 29 năm qua 

đã làm dấy lên lo ngại sức cầu về dầu thô giảm trong năm 

nay. Theo số liệu thống kê chính thức của chính quyền Bắc 

Kinh, trong năm 2019, Trung Quốc đã lọc được 651,98 triệu 

tấn dầu thô, tương ứng mức kỷ lục 13.04 triệu thùng/ngày 

và tăng 7.6% so với năm 2018.  

 Theo báo cáo của công ty dịch vụ năng lượng 

Baker Hughes hôm 17/01, các công ty dầu đá phiến đã đưa 

vào khai thác thêm 14 mỏ trong tuần trước, nâng tổng số 

mỏ dầu đá phiến hiện đang hoạt động của Mỹ lên 673, Tuy 

nhiên con số này vẫn khiêm tốn so với mức 852 mỏ hoạt 

động cùng kỳ năm trước.  

- Là một chỉ số thể hiện sản lượng trong tương lai, số lượng 

mỏ dầu đá phiến giảm có thể ảnh hưởng tới kỳ vọng giá 

của nhà đầu tư. Năm 2019 cũng là năm đầu tiên số lượng 

mỏ dầu đá phiến của Mỹ giảm kể từ năm 2016.  

 

 

 

 

 

 

- Một số nhà bình luận cho rằng, ngành dầu đá phiến đang 

bước vào thời kỳ “kỷ luật vốn”, tức là cắt giảm chi phí, giảm 

tăng trưởng sản lượng, thu hẹp hoạt động khoan khai thác, 

nhằm mang lại nhiều lợi tức hơn cho cổ đông của các hãng 

khai thác dầu đá phiến. Nói cách khác, ngay cả khi giá tăng, 

tỷ lệ khoan khai thác vẫn sẽ được duy trì ở mức thấp.  

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 17/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 58.98 58.27 58.54  0.03% 151,006 

CLEH20 59.00 58.31 58.58  0.09% 436,806 

QOH20 65.60 64.48 64.85  0.36% 236,281 

QOJ20 64.53 63.68 64.03  0.34%  185,768 

 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 03/2020 – 11h00 

ngày 20/01/2020): 

 

Biểu đồ nến giá dầu WTI giao tháng 03/2020 – 11h 

ngày 20/01/2020 

 

 

Theo báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn của EIA, tăng 

trưởng sản xuất dầu thô của Mỹ được dự báo sẽ chậm lại, 

còn 4.5% vào quý IV/2020, và tiếp tục giảm còn 4.1% vào 

quý IV/2021. Tăng trưởng sản lượng cả năm 2021 sẽ giảm 

còn 3%.  

 



 Bản tin Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) 

 

Trang 2 / 2 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguồn tin từ Tập đoàn dầu khí quốc gia của Libya 

(NOC), cho biết hôm 17/01, hoạt động xuất khẩu dầu sẽ 

tạm dừng kể từ ngày 18/01 tại hầu khắp các cảng ở miền 

trung và miền đông nước này, ngoại trừ cảng Zueitina, 

khiến nguồn cung dầu thế giới sụt giảm 700,000 

thùng/ngày. Sản lượng khai thác của Libya hiện được ước 

tính khoảng 1.3 triệu thùng/ngày. Chỉ huy phiến quân Quân 

đội Quốc gia Libya, Khalifa Haftar, người hiện đang nắm 

quyền kiểm soát miền trung và miền đông Libya, là người 

đã ra lệnh phong tỏa hoạt động xuất khẩu dầu. 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 59.20 Bán 

MA10 58.90 Mua 

RSI (14) 65.581 Mua 

STOCH (9,6) 61.631 Mua  

MACD (12,26) 0.180 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêucực. 

- Mức hỗ trợ: 59.00 – 59.06; Mức kháng cự: 59.22 – 59.28 

- Mức giá hiện tại: 59.14  

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn reuters.com, cme.com, 

barchart.com.investing.com. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư liên 

quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao Dịch 

Hàng Hóa Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn. 

 

 

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra, giai đoạn “kỷ luật 

vốn” này chỉ mang tính chu kỳ, ngay cả khi thị trường có xu 

hướng đi xuống vào năm 2009-2010 và 2014-2015, cam kết 

cắt giảm chi phí vẫn dễ bị gạt sang một bên khi giá dầu quay 

đầu bật tăng.  

 


