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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 24/02/2020 
 

Xu hướng giá:  

Market Headlines: 

 Giá dầu thô WTI đóng cửa tăng 2.56% và dầu Brent 

tăng 2.06% trong tuần trước. Tuy nhiên tình hình dịch 

bệnh lây lan nhanh chóng bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc 

đã khiến giá dầu quay đầu giảm gần 3% trong phiên cuối 

tuần  

 Phố Wall đóng cửa giảm điểm tuần trước, sau 2 

tuần tăng liên tiếp trước đó. Dow Jones giảm 1.38% và 

S&P500 giảm 1.25%. Lo ngại về Virus Corona đang diễn 

biến phức tạp ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý và Iran là nguyên 

nhân khiến thị trường giảm điểm.  

 Chính phủ Hàn Quốc đưa ra cảnh báo cao độ sau 

khi số ca nhiễm bệnh tăng lên hơn 700 người với bảy 

người chết. Trong khi tại Ý, số ca nhiễm mới COVID-19 tại 

Ý đã tăng vọt lên 132 người trong ngày 23-2, biến nước này 

trở thành nước có số ca nhiễm nhiều thứ 4 thế giới, sau 

Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, theo Hãng tin Reuters. 

Tính đến ngày 23.2, Iran xác nhận có thêm 15 ca nhiễm 

virus Corona, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 43 

và tổng số ca tử vong tăng lên 8. 

 Giá dầu nhận được hỗ trợ khi ủy ban y tế địa 

phương ở Trung Quốc cho biết: bốn tỉnh của Trung Quốc 

- Vân Nam, Quảng Đông, Sơn Tây và Quý Châu - đã bắt 

đầu hạ thấp các biện pháp ứng phó khẩn cấp coronavirus 

của họ (dấu hiệu cho thấy các tỉnh trên đã dần kiểm soát 

được dịch bệnh 

 Vào hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 

cho biết sẽ có những điều chỉnh chính sách để giúp thị 

trường tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới thoát khỏi sự 

suy thoái do virus coronavirus gây ra 

 Tại Hoa Kỳ, theo công bố của công ty dịch vụ năng 

lượng Baker Hughes Co, số lượng giàn khoan dầu tăng 

trong tuần thứ ba liên tiếp. Các công ty khoan đã bổ sung 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 21/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEJ20 53.86 52.55 53.46 -1.24% 721,984 

CLEK20 54.02 52.72 53.59 -1.15% 146,838 

QOJ20 59.25 57.73 59.31 0.81% 236,475 

QOK20 58.72 58.72 58.72 0.86% 226,211 

 

Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 04/2020 – 14h00 

ngày 24/02/2020): 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 05/2020:  

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 56.48 Bán 

MA10 56.60 Bán 

RSI (14) 28.389 Bán 

STOCH (9,6) 20.908 Bán 

MACD (12,26) -0.660 Bán 

 

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

xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn. 

- Mức hỗ trợ: 56.41 – 56.47; Mức kháng cự: 56.63 – 56.73 

- Mức giá hiện tại: 56.30 
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một giàn khoan dầu vào tuần trước, nâng tổng số lên 679, 

mức cao nhất kể từ tuần 20/12. 

Biểu đồ nến giá dầu WTI giao tháng 03/2020 – 14h00 

ngày 24/02/2020 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 52.10 Bán 

MA10 52.18 Bán 

RSI (14) 31.676 Bán 

STOCH (9,6) 25.245 Bán 

MACD (12,26) -0.410 Bán 

 

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

xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

 Mức hỗ trợ: 52.03 – 52.09; Mức kháng cự: 52.25 – 52.35 

- Mức giá hiện tại: 51.92 

 

 

 

 

 

 




