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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 13/03/2020 
 

Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lệnh hạn chế đi lại từ châu Âu đến Mỹ trong một nỗ lực 

ngăn chặn đại dịch COVID-19, làm tăng lo ngại về kinh tế toàn cầu và nhu cầu năng lượng 

- Dầu thô WTI đóng cửa giảm -1,48 (-4,49%), dầu thô Brent đóng cửa giảm -2,57 (-7,32%). Giá 

dầu hôm qua vẫn tiếp tục giảm giá mạnh từ cú sốc kép của cuộc chiến giá cả Ả Rập Saudi-Nga 

và sự sụt giảm nhu cầu năng lượng toàn cầu do cuộc khủng hoảng coronavirus. 

- Giá dầu thô bị giảm điểm do thông tin hôm thứ Tư rằng Ả Rập Xê Út đã ra lệnh cho Aramco 

(công ty dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên quốc gia của Ả Rập Xê Út) của nhà nước tăng công suất 

sản xuất dầu thô thêm 1 triệu thùng/ngày lên 13 triệu thùng/ngày, đây sẽ là một kỷ lục mới. Ngoài 

ra, United Arab Emirates, nhà sản xuất lớn thứ ba OPEC, cho biết sẽ tăng sản lượng dầu 33% 

lên hơn 4 triệu thùng/ngày trong tháng 4 từ 3 triệu thùng/ngày vào tháng 2.  

- Giá dầu thô giảm trước thông tin ECB đã cắt giảm ước tính GDP Eurozone 2020 xuống 0,8% so 

với ước tính trước đó là 1,1% và Chủ tịch ECB Lagarde cảnh báo rằng sự lây lan của dịch bệnh 

coronavirus là một cú sốc lớn đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế, sẽ có những tác động tiêu 

cực đáng kể đối với nền kinh tế. 

- EIA trong báo cáo hàng tháng vào thứ Tư đã cắt giảm dự báo mức tiêu thụ nhiên liệu lỏng và dầu 

quý I năm 2020 xuống còn 99,1 triệu thùng/ngày, giảm 900.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm 

ngoái. EIA cũng cắt giảm dự báo nhu cầu dầu thô thế giới năm 2020 0,6% xuống 101,12 triệu 

thùng/ngày so với dự báo trước đó là 101,74 triệu thùng/ngày. Nhu cầu dầu thô toàn cầu đã giảm 

từ các tác động tiêu cực của dịch coronavirus.  

- Theo báo cáo của EIA hàng tuần vào thứ 4, tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 06/03/2020 thấp 

hơn 2.5% so với trung bình 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 

06/03/2020 đã giảm xuống còn 13 triệu thùng/ngày, giảm nhẹ so với mức kỷ lục 13.1 triệu 

thùng/ngày từ ngày 28/02/2020 
 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 12/03/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEJ20 33.63 30.02 31.50 -4.49% 963,502 

CLEK20 34.05 30.50 31.98 -4.22% 445,995 

QOK20 36.46 32.50 33.22 -7.18% 472,701 

QOM20 37.80 34.27 35.20 -5.45% 510,778 
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Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020  – 

10h12 ngày 13/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 32.77 Bán 

MA10 32.89 Bán 

RSI (14) 34.564 Bán 

STOCH (9,6) 12.245 Quá bán 

MACD (12,26) -0.740 Bán 

Mức hỗ trợ 32.30 – 32.57 

Mức kháng cự 33.05 – 33.26 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 04/2020 – 

10h12 ngày 13/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

04/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 31.00 Bán 

MA10 31.05 Bán 

RSI (14) 40.752 Bán 

STOCH (9,6) 36.398 Bán 

MACD (12,26) -0.450 Bán 

Mức hỗ trợ 30.47 – 30.77 

Mức kháng cự 31.27 – 31.47 
 

 

 

 

 

 

 


