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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 09/01/2020 
Xu hướng giá: Xung đột Mỹ-Iran hạ nhiệt khiến giá dầu lao dốc, nguồn cung dầu sẽ không bị gián đoạn  

 

 

 

 

 

 Trong bài phát biểu đêm qua 08/01 (23h giờ Hà 

Nội), Tổng thống Mỹ D.Trump tuyên bố, không có quân nhân 

Mỹ thương vong sau đòn trả đũa của Iran. Ông chủ Nhà 

Trắng tuyên bố không cần dầu của Trung Đông, đe dọa sẽ 

gia tăng lệnh trừng phạt lên Iran và kêu gọi các đồng minh 

phương Tây ủng hộ đường lối cứng rắn của ông. Tổng thư 

ký OPEC, Mohamed Barkindo, cho biết các cơ sở dầu khí 

tại Iraq cũng không bị thiệt hại và vẫn tiếp tục vận hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bộ trưởng Năng lượng các Tiểu vương quốc Ả Rập 

hôm qua 08/01, lên tiếng trấn an sẽ không có mối đe dọa 

ngay lập tức nào đối với hoạt động vận tải dầu qua Eo biển 

Hormuz. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga tỏ ra hoài 

nghi, cho rằng khó có thể dự đoán diễn biến thị trường dầu 

mỏ toàn cầu, đồng thời khẳng định OPEC+ luôn sẵn sàng 

gặp nhau bàn giải pháp tháo gỡ nếu căng thẳng leo thang. 

 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 08/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEG20 65.65 59.15 59.61  -4.93% 1,190,608 

CLEH20 65.40 58.99 59.46  -4.88%    423,609 

QOH20 71.75 64.94 65.44  -4.14%    560,854 

QOJ20 70.99 64.29 64.79  -4.11%    270,020 

 

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

09/01/2020):  

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 60.02 Bán 

MA10 60.07 Bán 

RSI (14) 33.975 Bán 

STOCH (9,6) 56.251 Mua 

MACD (12,26) -0.620 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tiêu cực. 

- Mức hỗ trợ: 59.72 – 59.82; Mức kháng cự: 60.16 – 60.26 

- Mức giá hiện tại: 59.86 

 

Báo cáo hàng tuần của EIA, hôm qua 08/01, cho biết, trong 

tuần tính đến ngày 03/01, xuất khẩu ròng dầu thô của Mỹ 

tăng 1.78 triệu thùng. Trái ngược với dự báo trước đó của 

Reuters giảm 3.6 triệu thùng, tồn kho dầu thô của Mỹ đã 

tăng 1.2 triệu thùng, lên 431.1 triệu thùng. Tồn kho tăng 

cộng với căng thẳng Mỹ-Iran giảm nhiệt khiến giá dầu đảo 

chiều giảm mạnh. Tuy nhiên, tại trung tâm giao nhận 

Cushing, Oklahoma, tồn kho dầu thô giảm 821,000 thùng. 

Sản lượng lọc dầu của Mỹ giảm 386,000 thùng/ngày, công 

suất lọc dầu giảm 1.5 điểm % xuống còn 93% tổng công 

suất.  

 

Market Headlines: Chốt phiên giao dịch hôm qua 08/01, 

giá dầu đồng loạt lao dốc, chạm mức thấp nhất kể từ 

trung tuần tháng 12/2019, sau khi xung đột Mỹ-Iran có 

dấu hiệu hạ nhiệt. Khoảng chênh lệch giữa mức giá cao 

nhất và thấp nhất của dầu WTI trong phiên hôm qua 

08/01 là khoảng chênh lệch lớn nhất kể từ năm 2014. 


