Báo cáo Diễn biến giá dầu so với PVNAS và PVN10 Q2/2019
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I.

Diễn biến giá dầu

Giá dầu thô kỳ hạn của cả dầu Brent & WTI trong tháng 6 đều giảm khoảng 10% so với tháng trước,
tương ứng với mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ đầu năm đến hiện tại. Vào tháng 6, ICE Brent là 7,27
đô la, tương đương thấp hơn 10,3% so với tháng trước là 63,04 đô la/thùng, trong khi giá dầu NYMEX
WTI giảm 10,1% tương ứng giảm 6,16 đô la xuống còn trung bình 54,71 USD/thùng.
Các quỹ phòng hộ và các nhà quản lý tiền tiếp tục đóng các vị thế nắm giữ, khiến các vị thế “long” đạt
mức thấp nhất kể từ tháng Hai cho cả 2 loại dầu là ICE Brent và NYMEX WTI.
II.

Nguồn cung

Nguồn cung dầu thô ngoài OPEC năm 2019 dự kiến sẽ tăng với tốc độ 2,14 triệu thùng/ngày, sau khi
tăng mạnh 2,91 triệu thùng/ngày trong năm 2018. Đánh giá nguồn cung từ các quốc gia phi OPEC 2019
không thay đổi so với tháng trước, mặc dù có một số thay đổi tại Mỹ do sản lượng thấp hơn dự kiến
trong Q1/2019 và sản lượng giảm tại Na Uy và Brazil trong nửa cuối năm 2019. Những sửa đổi này được
bù đắp bằng sự tăng lên của Trung Quốc,Vương quốc Anh. Hoa Kỳ dự kiến sẽ vẫn là động lực chính cho
tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC trong năm 2019 với mức tăng 1,83 triệu thùng/ngày tiếp theo là
Brazil, Nga, Trung Quốc, Úc và Vương quốc Anh. Đồng thời Mexico, Na Uy, Kazakhstan, Indonesia và Việt
Nam dự kiến sẽ chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất.
Ước tính Nguồn cung dầu thô 2019 (Triệu thùng/ngày)

Nguồn: OPEC
III.

Nhu Cầu

Trong báo cáo cập nhật tháng 6 của OPEC, Nhu cầu dầu thế giới được dự đoán tăng 1,14 triệu
thùng/ngày, thấp hơn so với báo cáo tháng 5 là 0,07 triệu thùng/ngày. Việc điều chỉnh ước tính nhu cầu
dựa trên dữ liệu tăng trưởng nhu cầu dầu chậm chạp tại khu vực OECD trong Q1/2019. Phần lớn tăng
trưởng nhu cầu dầu được dự kiến bắt nguồn từ các quốc gia Châu Á khác, dẫn đầu là Ấn Độ, tiếp theo là
Trung Quốc và nhóm các quốc gia OECD Châu Mỹ. Các nước OECD dự kiến sẽ tăng 0,14 triệu thùng /

ngày, trong khi các quốc gia không thuộc OECD sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu bằng cách thêm
1,00 triệu thùng/ ngày ước tính vào năm 2019.
Ước tính Nhu cầu dầu thô 2019 (Triệu thùng/ngày)

Nguồn: OPEC
IV.

Tồn kho thị trường dầu thô

Dữ liệu sơ bộ cho tháng 4 cho thấy tổng trữ lượng dầu thương mại OECD tăng 25,0 triệu thùng so với
tháng trước. Con số này cao hơn cùng kỳ là 54,4 triệu thùng.

Dự trữ dầu thô của OECD (triệu thùng)

Dự trữ dầu thô Mỹ (triệu thùng)

Nguồn: OPEC, US EIA, Argus Media

