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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 22/01/2020 
 

Xu hướng giá: Thị trường diễn biến xấu, nguồn cung dầu được dự báo dồi dào  

Market Headlines: 

 Chốt phiên 21/01, dầu WTI giao tháng 02 tại New 

York giảm 0.34% xuống còn 58.34 USD/thùng; dầu Brent 

giao tháng 03 tại London giảm mạnh 0.94% xuống còn 64.59 

USD/thùng.  

 Dù nguồn cung dầu phần nào bị hạn chế do lệnh 

phong tỏa xuất khẩu của phe đối lập ở Libya, thị trường dầu 

thô thế giới phiên hôm qua 21/01 vẫn đồng loạt giảm điểm, 

do lạc quan vào sản lượng dồi dào từ Mỹ và thay đổi chính 

sách điều tiết của OPEC vào tháng ba tới đủ sức để bù đắp 

thâm hụt nguồn cung nhất thời.  

 Cuộc bạo loạn chống chính phủ ở Iraq hai ngày qua 

đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 138 người bị 

thương. Đã có hơn 450 người biểu tình thiệt mạng kể từ 

tháng 10/2019. Leo thang bất ổn tại Iraq, quốc gia sản xuất 

dầu mỏ lớn thứ hai của OPEC, ban đầu cũng góp phần hỗ 

trợ giá dầu, song giới chức nước này cho biết, bất ổn chính 

trị không ảnh hưởng tới sản lượng khai thác tại các mỏ phía 

nam Iraq. 

 

 

 

 

 

 

 

 Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), hôm 20/01, hạ dự báo 

tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống còn 3.3%, do tăng 

trưởng của Ấn Độ và các thị trường mới nổi khác sụt giảm 

nhiều hơn so với dự báo trước đó. Song, IMF cũng kỳ vọng, 

thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung là một dấu hiệu tốt cho 

thấy thương mại và hoạt động sản xuất sẽ sớm thoát đáy. 

 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 21/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 59.73 57.68 58.34 -0.34% 36,251 

CLEH20 59.77 57.71 58.38 -0.34% 642,459 

QOH20 65.35 64.06 64.59  -0.94% 248,530 

QOJ20 64.48 63.25 63.83  -0.79%  170,309 

 

Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 03/2020 – 10h30 

ngày 22/01/2020): 

 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 64.42 Bán 

MA10 64.55 Bán 

RSI (14) 40.513 Bán 

STOCH (9,6) 26.954 Bán 

MACD (12,26) -0.160 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 64.07 – 64.17; Mức kháng cự: 64.53 – 64.63 

- Mức giá hiện tại: 64.41 

 

Majid Jafar, CEO của hãng dầu khí Crescent Petroleum, nói 

với hãng tin CNBC, rằng Iraq không muốn bị cuốn vào xung 

đột vũ trang giữa Mỹ và Iran, và đang cố gắng tránh trở 

thành “chiến địa” giữa hai bên. Thay vào đó, Iraq mong 

muốn có được “mối quan hệ tốt” trên cả mặt trận kinh tế 

và chính trị, và không muốn chịu sự “can thiệp tiêu cực từ 

bên ngoài”. 
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 (Reuters Global Markets Forum) Bên lề Diễn đàn 

kinh tế thế giới đang diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ, Giám đốc 

điều hành Cơ quan năng lượng quốc tế, Fatih Birol, bày tỏ 

lo lắng về bất ổn leo thang tại Iraq và hy vọng nước này sẽ 

không nối gót Libya làm gián đoạn nguồn cung dầu thế giới. 

Ông cho rằng, trong “điều kiện bình thường”, giá dầu sẽ khó 

có thể tăng mạnh vượt mức 65 USD/thùng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhu cầu thấp khiến các công ty dầu khí của Mỹ 

đang phải thu hẹp việc khoan khai thác dầu đá phiến. Hãng 

dịch vụ Halliburton đã sa thải 8% đội ngũ nhân viên khu vực 

Bắc Mỹ vào giữa năm ngoái, sau đó tiếp tục cắt giảm nhân 

sự tại 7 bang miền Tây Hoa Kỳ. Hãng Schlumberger NV, 

hôm 17/01, cũng cho biết đã cắt giảm 1,400 công nhân và 

sẽ giảm 50% số trang thiết bị phá đá thủy lực.  

Biểu đồ nến giá dầu WTI giao tháng 03/2020 – 10h30 

ngày 22/01/2020 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 58.19 Bán 

MA10 58.30 Bán 

RSI (14) 42.320 Bán 

STOCH (9,6) 26.517 Bán 

MACD (12,26) -0.110 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 57.86 – 57.95; Mức kháng cự: 58.26 – 58.35 

- Mức giá hiện tại: 58.13  

 

 

 

 

 

 

 

Birol dự đoán nhu cầu dầu thô sẽ tăng khoảng 1 triệu 

thùng/ngày, chủ yếu từ các nền kinh tế mới nổi. Nguồn 

cung dầu cũng sẽ tăng khoảng 2 triệu thùng/ngày, chủ 

yếu từ các nước ngoài OPEC, như Mỹ, Brazil, Na Uy, 

Guyana. Do đó, Birol nhận định, ít nhất trong nửa đầu 

năm nay, thị trường sẽ dư cung 1 triệu thùng/ngày, giá 

dầu do vậy sẽ không thể tăng mạnh, và sẽ dao động 

quanh mức 65 USD/thùng, dù căng thẳng chính trị tại 

Trung Đông liên tiếp nổ ra.  

Ngân hàng Barclays, hôm qua 21/01, dự báo nhu cầu dầu 

thô năm nay sẽ tăng khoảng 1.4 triệu thùng/ngày, tăng 

50,000 thùng so với dự báo trước đó của hãng. Định chế 

tài chính này cũng dự báo giá dầu Brent và WTI trong năm 

nay sẽ tương ứng ở mức 62 USD/thùng và 57 USD/thùng. 


