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Xu hướng giá:  

Market Headlines: 

- Mối lo ngại về nhu cầu năng lượng toàn cầu tiếp tục 

tạo áp lực lên giá dầu thô. Giá dầu hôm qua đã giảm 

xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm. Các trường 

hợp nhiễm virus trên toàn cầu được xác nhận đã 

tăng lên 81,233 tại hơn 30 quốc gia, với 2,771 ca tử 

vong. Các quan chức y tế ở New York đang theo dõi 

83 người đã đến Trung Quốc đại lục hoặc đã tiếp 

xúc với coronavirus. Ngoài ra, Bộ trưởng Y tế Đức 

cho biết: “Đức đang ở giai đoạn khởi đầu của dịch 

coronavirus”. Virus cũng lan lên Nam Mỹ khi Brazil 

công bố có người nhiễm virus, trong khi Nhật, Ý, Iran 

công bố có thêm người chết. Cùng với đó, số người 

nhiễm mới trên thế giới đã vượt qua số người nhiễm 

mới tại Trung Quốc đại lục trong ngày hôm qua. 

- Phố Wall đóng cửa giảm điểm trong ngày hôm qua. 

Dow Jones giảm 0.46% và S&P500 giảm 0.38%. 

- Báo cáo hàng tuần của Cơ quan Năng lượng Quốc 

tế (EIA) đã có những tác động tích cực hỗ trợ giá 

dầu thô khi tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 

21 tháng 2 thấp hơn 2.2% so với trung bình 5 năm.  

Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào 

ngày 21 tháng 2, không đổi ở mức 13.0 triệu 

thùng/ngày ngang bằng so với mức cao kỷ lục cuối 

tháng 1. 

- Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo tăng trưởng 

nhu cầu dầu năm 2020 từ 1,2 triệu thùng/ngày 

xuống còn 600.000 thùng/ngày (bpd), và hạ mức 

dự báo giá dầu Brent từ mức 63 USD/thùng xuống 

60 USD/thùng. Theo báo cáo của API, các kho dự 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 26/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEJ20 50.44 48.3 48.73 -2.77% 880,257 

CLEK20 50.57 48.44 48.88 -2.77% 175,725 

QOJ20 55.45 53.03 53.43 -2.77% 171,495 

QOK20 54.78 52.39 52.81 -2.67% 435,655 

 

Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020 – 8h30 

ngày 27/02/2020): 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 52.66 Bán 

MA10 53.11 Bán 

RSI (14) 28.885 Bán 

STOCH (9,6) 19.829 Quá bán 

MACD (12,26) -0.560 Bán 

 

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

rất nhiều cho thấy xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn. 



trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 1,3 triệu thùng vào tuần 

trước. 

- Dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về 

tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu đã giảm xuống 

mức thấp nhất trong một thập kỷ, Giám đốc điều 

hành IEA Fatih Birol cho biết.  

- Mức hỗ trợ: 51.59 – 50.80; Mức kháng cự: 52.84 – 

53.26 

Biểu đồ nến giá dầu WTI giao tháng 04/2020 – 8h45 

ngày 27/02/2020 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 48.43 Bán 

MA10 48.80 Bán 

RSI (14) 27.302 Bán 

STOCH (9,6) 21.070 Bán 

MACD (12,26) -0.560 Bán 

 

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

rất nhiều cho thấy xu hướng trong ngắn hạn là rất 

tiêu cực 

- Mức hỗ trợ: 47.76 – 46.53; Mức kháng cự: 49.34 – 

51.49 

 

 

 

 

 

 


