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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 16/03/2020 
 

Dầu thô tương lai quay đầu tăng nhẹ vào ngày thứ Sáu (13/03), nhưng cuộc chiến giá dầu 

Nga – Ả-rập Xê-út cùng với sự lây lan đại dịch COVID-19 trên toàn cầu vẫn khiến giá dầu ghi 

nhận tuần sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2008 

- Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, dầu thô WTI  trên sàn NYMEX đóng cửa tăng 23 cent 

(tương đương 0.7%) lên 31.73 USD/thùng. Dầu Brent trên sàn ICE EU tăng 63 cent (tương 

đương 1.9%) lên 33.85 USD/thùng. Tuần qua, dầu WTI sụt 23%, dầu Brent lao dốc 25% - đều 

đánh dấu tuần sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2008, dữ liệu từ Dow Jones Market cho thấy. 

- Phố Wall đóng cửa tăng rất mạnh trong phiên cuối tuần trước với mức tăng 9.36% của Dow 

Jones và mức tăng 9.29% của S&P500. Tuy nhiên, phiên tăng điểm này chỉ bù đắp mức giảm 

mạnh trong cả tuần. Cụ thế, Dow Jones giảm 10.36% và S&P500 giảm 8.79% khi đóng cửa 

tuần.  

- Lo ngại ngày càng tăng về việc nhu cầu bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 kết hợp với việc 

Ả-rập Xê-út khởi động cuộc chiến giá dầu với Nga đã khiến giá dầu lao dốc trong tuần này. 

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về áp đặt lệnh hạn chế đi lại từ các nước châu 

Âu về Mỹ đã góp phần tăng sức ép lên giá dầu vào ngày thứ Năm (12/03) do sự ảnh hưởng 

đến nhu cầu nhiên liệu. 

- Dầu giảm mạnh cùng đợt bán tháo chứng khoán dữ dội, chứng kiến Dow Jones rơi vào thị 

trường “bearish”, từ mức đỉnh lao dốc 20% vào ngày thứ Tư (11/03), và S&P 500 theo sau đó 

cũng vào thị trường “bearish” vào ngày thứ Năm (12/03), trong bối cảnh chứng khoán Mỹ ghi 

nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ vụ sụp đổ thị trường chứng khoán hồi tháng 10/1987. 

- Bloomberg đưa tin Saudi Arabia có thể tăng gấp ba nguồn cung dầu thô cho châu Âu với mức 

chiết khấu lớn, theo đó quốc gia Trung Đông này sẵn sàng vận chuyển dầu nhẹ Arab Light tới 

cảng Rotterdam lớn nhất châu Âu với mức giá 25 USD/thùng. 
 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 13/03/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEJ20 33.87 30.33 31.73 +0.73% 737,575 

CLEK20 34.38 30.80 32.11 +0.41% 347,765 

QOK20 36.15 32.50 33.85 +1.90% 360,628 

QOM20 37.41 34.31 35.44 +0.68% 361,568 
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Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020  – 

9h45 ngày 16/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 32.60 Mua 

MA10 33.48 Bán 

RSI (14) 44.126 Bán 

STOCH (9,6) 29.493 Bán 

MACD (12,26) -0.310 Bán 

Mức hỗ trợ 32.07 – 32.58 

Mức kháng cự 33.36 – 33.63 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 04/2020 – 

9h45 ngày 16/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

04/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 31.23 Mua 

MA10 31.85 Bán 

RSI (14) 47.755 Trung tính 

STOCH (9,6) 35.541 Bán 

MACD (12,26) -0.100 Bán 

Mức hỗ trợ 30.84 – 31.26 

Mức kháng cự 31.93 – 32.18 
 

 

 

 

 

 

 




