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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 16/01/2020 
 

Xu hướng giá: Giá dầu tiếp tục đà giảm dù thị trường đã có nhiều tín hiệu hỗ trợ 

Market Headlines: 

 Chốt phiên 15/01, dầu WTI giao tháng 02 tại New 

York giảm 0.72% xuống còn 57.81 USD/thùng; dầu Brent 

giao tháng 03 tại London giảm 0.76% xuống mức 64.00 

USD/thùng. Giá dầu vẫn chưa thể hồi phục ngay trong 

phiên hôm qua, dù thị trường có nhiều tín hiệu tích cực. 

 Hôm qua 15/01, thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung 

giai đoạn 1 đã chính thức được ký kết tại Washington D.C. 

Điểm then chốt của bản thỏa ước này là cam kết của Trung 

Quốc sẽ mua tổng cộng ít nhất 200 tỷ USD hàng hóa và 

dịch vụ của Mỹ trong vòng hai năm tới. 

 

 

 

 

 

- Trả lời phỏng vấn với hãng tin Fox Business Network, Phó 

Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm qua cũng cho biết hai bên 

đã khởi động đàm phán thỏa thuận thương mại giai đoạn 

hai. 

 Báo cáo tuần của EIA, hôm qua 15/01 cho biết, tồn 

kho dầu thô của Mỹ tuần trước đã giảm 2.5 triệu thùng, 

xuống còn 428.5 triệu thùng. Mức giảm này nhiều hơn đáng 

kể so với mức dự báo giảm 474,000 thùng của Reuters. 

Tồn kho tại Trung tâm giao nhận dầu Cushing, Oklahoma, 

tăng 342,000 thùng. Công suất lọc dầu tăng 76,000 

thùng/ngày, trong khi tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu giảm 

0.8 điểm phần trăm. Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ cũng 

giảm 595,000 thùng/ngày, theo EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 15/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 58.36 57.36 57.81  -0.72% 426,110 

CLEH20 58.41 57.42 57.84  -0.72% 262,987 

QOH20 64.60 63.55 64.00  -0.76% 229,523 

QOJ20 63.84 62.80 63.21  -0.78% 145,104 

 

Biểu đồ giá dầu WTI giao tháng 02/2020 – 11h00 ngày 

16/01/2020): 

 

 

 Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và Bộ 

trưởng Năng lượng UAE Suhail al-Mazrouei, hôm qua 

15/01, lên tiếng phủ nhận nguồn tin phi chính thống từ hãng 

tin TASS của Nga, cho rằng OPEC+ hủy nhóm họp vào 

tháng ba. Hai ông khẳng định, OPEC+ sẽ vẫn nhóm họp 

theo kế hoạch vào tháng ba tới để ra quyết định sản lượng 

cho giai đoạn tiếp theo. Trước đó, hôm 13/01, Bộ trưởng 

Năng lượng Saudi Arabia, hoàng tử Abdulaziz bin Salman, 

cũng khẳng định tương tự.  

 

 

 

 

 

 

 

Cụ thể, theo tài liệu về thỏa thuận thương mại song phương 

do Nhà Trắng công bố, Trung Quốc cam kết mua thêm 54 

tỷ USD năng lượng, 78 tỷ USD hàng công nghiệp, 32 tỷ USD 

nông sản và 38 tỷ USD dịch vụ. 

 

Tồn kho xăng của Mỹ tăng 6.7 triệu thùng, lên 258.3 

triệu thùng, nhiều hơn so với dự báo tăng 3.4 triệu 

thùng của Reuters. 

Tồn kho các sản phẩm chưng cất, trong đó bao gồm 

dầu diesel và dầu sưởi, tăng 8.2 triệu thùng, lên 

147.2 triệu thùng, nhiều hơn so với dự báo tăng 1.2 

triệu thùng trước đó. 

Theo các nguồn tin nội bộ OPEC, thành viên chủ chốt 

Saudi Arabia muốn kéo dài quyết định cắt giảm sản 

lượng hồi tháng 12/2019. Tuy nhiên, nếu OPEC+ tiếp 

tục chính sách cắt giảm mà không thông qua nhóm 

họp, đây sẽ là một động thái bất thường, thậm chí 

chưa có tiền lệ. 
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 OPEC dự báo trong năm 2020, các nước sản xuất 

dầu ngoài OPEC sẽ nổi lên cạnh tranh và chiếm giữ thị 

phần lớn hơn, khiến nhu cầu thế giới đối với dầu của OPEC 

sẽ giảm, dù triển vọng kinh tế được kỳ vọng tăng sau thỏa 

thuận thương mại Mỹ-Trung. Các đối thủ cạnh tranh chủ 

yếu của OPEC gồm Mỹ, Brazil, Canada, Australia, Norway 

và Guyana.  

 

 

 

 

- Tăng trưởng sản lượng tại các nước sản xuất dầu ngoài 

OPEC được dự báo tăng từ 0.18 triệu thùng/ngày lên 2.35 

triệu thùng/ngày trong năm nay, so với mức tăng 1.86 triệu 

thùng/ngày của năm 2019 

- OPEC hạ thấp dự báo nhu cầu đối với dầu thô của nhóm 

xuống còn 29.5 triệu thùng/ngày. 

- Ngoài ra, mức tăng trưởng nhu cầu dầu thô thế giới được 

dự báo tăng từ 0.14 triệu thùng/ngày lên 1.22 triệu 

thùng/ngày so với tháng 12/2019, phản ánh triển vọng hồi 

phục kinh tế, đặc biệt tại các thị trường mới nổi Trung Quốc 

và Ấn Độ.  

 Hãng năng lượng Total của Pháp, hôm qua 15/01, 

đã phải hoãn việc tái hoạt động nhà máy lọc dầu Donges, 

tương đương thiệt hại sản lượng 220,000 thùng/ngày, do 

cuộc đình công kéo dài trên quy mô toàn quốc nhằm phải 

đối chương trình cải cách lương hưu của chính quyền 

Macron. Các nhà máy lọc dầu khác của Pháp tại 

Normandy, Grandpuits, Feyzin và La Mede vẫn hoạt động 

bình thường.  

Biểu đồ nến giá dầu WTI giao tháng 02/2020 – 11h ngày 

16/01/2020 

 

 

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

 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 58.17 Mua 

MA10 58.08 Mua 

RSI (14) 54.077 Trung tính 

STOCH (9,6) 86.970 Quá mua  

MACD (12,26) 0.020 Mua 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 58.10 – 58.13; Mức kháng cự: 58.24 – 58.27 

- Mức giá hiện tại: 58.20  

 

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. 

Mỹ được dự báo đạt sản lượng kỷ lục 20.21 triệu thùng/ngày 

vào quý IV/2020, mức sản lượng gần đáp ứng được nhu cầu 

nội địa 21.34 triệu thùng/ngày của nước này. 

 


