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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 19/02/2020 
 

Xu hướng giá: Giá dầu dao động nhẹ, thị trường chưa có tín hiệu tích cực đáng kể để hỗ trợ giá 

Market Headlines: 

 Chốt phiên ngày 18/02, dầu WTI giao tháng 03 tại 

New York giữ nguyên ở mức 52.05 USD/thùng của phiên 

ngày 14/02; dầu Brent giao tháng 04 tại London tăng nhẹ 

0.14% lên mức 57.75 USD/thùng. Giá dầu biến động yếu 

do sức cầu giảm sút trước dịch Covid-19, tâm lý nghe 

ngóng của thị trường và thiếu hành động quyết đoán từ 

phía OPEC. Số người nhiễm mới dịch Covid-19 đã giảm 

ngày thứ hai liên tiếp. 

 Một quan chức Bộ Năng lượng Nga, hôm qua 

18/02, cho biết cuộc họp thường kỳ của OPEC+ vẫn sẽ 

diễn ra vào ngày 06/03 theo như kế hoạch ban đầu. Nhóm 

sẽ cân nhắc đề xuất cắt giảm thêm 600,000 thùng của Ủy 

ban tư vấn JTC. Hiện OPEC vẫn đang tiếp tục thuyết phục 

Nga nhất trí với chính sách thu hẹp thêm nguồn cung của 

OPEC. Moscow sẽ cho biết lập trường của mình trong một 

vài ngày tới. 

 Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hôm qua 18/02, đã áp lệnh 

trừng phạt lên công ty Rosneft Trading SA, chi nhánh giao 

dịch của tập đoàn Rosneft của Nga tại Geneva, do Nhà 

Trắng cáo buộc Moscow đứng đằng sau chống lưng cho 

chính quyền của Tổng thống Maduro của Venezuela. 

Động thái này khiến mối quan hệ Mỹ-Nga vốn đã căng 

thẳng càng trở nên lạnh nhạt. Ngoại trưởng Nga ngay sau 

đó lên án lệnh trừng phạt, cho rằng quyết định làm tổn hại 

thương mại toàn cầu, đồng thời tuyên bố Moscow sẽ vẫn 

tiếp tục giao thương với chính quyền Caracas bất chấp sự 

can thiệp của Washington. 

 Tập đoàn dầu khí lớn nhất Châu Á, PetroChina, 

hôm nay ra thông cáo cho biết, sẽ tái khởi động hoạt động 

xây dựng phức hợp nhà máy lọc dầu và dự án hóa dầu trị 

giá 10 tỷ USD tại thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông. 

Dự án này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2022, trong đó 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 18/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEH20 52.41 50.88 52.05   0.00% 212,314 

CLEJ20 52.65 51.15 52.29  -0.06% 717,311 

QOJ20 57.83 56.30 57.75   0.14% 249,193 

QOK20 57.58 56.16 57.51   0.03%  198,317 

Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 04/2020 – 13h30 

ngày 19/02/2020): 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 04/2020:  

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 58.20 Bán 

MA10 57.96 Mua 

RSI (14) 67.798 Mua 

STOCH (9,6) 80.311 Quá bán  

MACD (12,26) 0.280 Mua 

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

xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn. 

- Mức hỗ trợ: 57.92 – 58.06; Mức kháng cự: 58.34 – 58.48 

- Mức giá hiện tại: 58.19 
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khu lọc dầu sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2021 và khu 

phức hợp hóa dầu sẽ được hoàn tất vào tháng 03/2022.   

 Tập đoàn Devon Energy Corp hôm qua 18/02 đã 

tăng dự báo sản lượng khai thác trong khi đó lại cắt giảm 

kế hoạch chi tiêu cho năm nay. Cụ thể, Devon kỳ vọng, 

sản lượng dầu thô năm nay của hãng sẽ tăng trưởng từ 

7.5% đến 9% so với năm 2019, cao hơn so với dự báo 

sản lượng trước đó của hãng. Tập đoàn này cũng hạ thấp 

ngân sách dành cho việc thăm dò và khai thác xuống còn 

khoảng 1.7-1.85 tỷ USD.  

 Các nguồn thạo tin cho biết, Aramco Trading Co 

(ATC), thuộc tập đoàn dầu khí Aramco của Arabia Saudi, 

đã ký kết một thỏa thuận mới với tập đoàn dầu khí Kuwait 

(KPC), nhằm đảm bảo nguồn cung dầu thô trong dài hạn. 

Đây là hợp đồng đầu tiên ATC ký kết với KPC để mua dầu 

thô xuất khẩu của Kuwait (KEC). Theo đó, ATC có quyền 

chỉ định lượng mua hàng tháng. Cả Saudi Aramco và KPC 

đều từ chối đưa ra bình luận.    

Biểu đồ nến giá dầu WTI giao tháng 04/2020 – 13h30 

ngày 19/02/2020 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 52.71 Mua 

MA10 52.54 Mua 

RSI (14) 67.493 Mua 

STOCH (9,6) 78.287 Mua 

MACD (12,26) 0.170 Mua 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 52.57 – 52.65; Mức kháng cự: 52.85 – 52.93 

- Mức giá hiện tại: 52.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


