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Dầu Khí 
Saudi tự nguyện cắt giảm 1 triệu thùng/ ngày 
 

 Saudi Arabia cắt thêm 1 triệu thùng/ngày so với thỏa thuận tháng 5 

— Bộ năng lượng của Saudi Arabia chỉ định giảm thêm một triệu thùng/ngày bắt đầu vào 

tháng 6/2020. Đây là sản lượng cắt thêm so với thỏa thuận 2.5 triệu thùng/ngày. Tổ chức 

OPEC+ (OPEC và Nga …) đã đồng ý cắt 9.7 triệu thùng/ngày cho tháng 5 & 6; 7.7 triệu 

thùng/ngày từ tháng 7 đến tháng 12; và 5.8 triệu thùng cho 16 kế tiếp. Sản lượng dầu đá 

phiến của Mỹ không nằm trong thỏa thuận này nhưng thị trường kì vọng Mỹ sẽ cắt giảm sản 

lượng do giá dầu đã  giảm sâu. Việc Saudi Arabia cắt thêm sản lượng không nằm trong thỏa 

thuận ban đầu và có thể thay đổi theo ý định của nước này; nhưng điều này có thể hỗ trợ sự 

phục hồi trong ngắn hạn của giá dầu. 

 

 

  Biểu đồ 1. Sản lượng cắt giảm thỏa thuận trước 3/2020 và sau 5/2020 

 

 
  

 

  Nguồn: KBSV 
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 Giám đốc Khối Phân Tích – Nguyễn Xuân Bình 

binhnx@kbsec.com.vn 

Phân tích Vĩ mô & Chiến lược Thị trường 

Giám đốc Kinh tế Vĩ mô & Chiến lược thị trường – Trần Đức Anh 

anhtd@kbsec.com.vn 

Chuyên viên Phân tích Vĩ mô – Thái Thị Việt Trinh 

trinhttv@kbsec.com.vn 

Chuyên viên Chiến lược Thị trường – Lê Anh Tùng 

tungla@kbsec.com.vn 

Phân tích Doanh nghiệp (Hà Nội) 

Giám đốc Phân tích Doanh nghiệp (Hà Nội) – Dương Đức Hiếu 
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Hệ thống khuyến nghị   

 

Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu 

(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới) 
  

Mua:  

+15% hoặc cao hơn 

Nắm giữ:  

trong khoảng +15% và -15% 

Bán:  

-15% hoặc thấp hơn 
 Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên 

phân tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các 

nguồn mà KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu 

là chính xác hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể 

thay đổi mà không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các 

trường hợp và mục tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết 

định đầu tư của mình và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu 

tư hoặc kết quả của chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không 

được sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn 

bản của KBSV. Nhận xét và quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ 

nhằm mục đích tham khảo và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào 

khác. 

    

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành 

(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới) 
 

Khả quan: 

Vượt trội hơn thị trường 

Trung lập: 

Phù hợp thị trường 

Kém khả quan: 

Kém hơn thị trường 
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