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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 20/03/2020 
 

Bứt phá gần 24%, dầu WTI chứng kiến phiên tăng mạnh kỷ lục 

- Dầu thô WTI tháng 4 vào thứ Năm đã đóng cửa tăng 23,81%, dầu thô Brent tháng 5 đóng cửa 

tăng 14,76%. Giá dầu thô đã phục hồi sau khi các ngân hàng trung ương toàn cầu đẩy mạnh các 

chương trình kích thích kinh tế của họ, điều này có thể thúc đẩy có lợi cho nhu cầu năng lượng. 

Giá dầu thô cũng được hỗ trợ vào phiên hôm qua sau khi Bộ Năng lượng Mỹ cho biết họ đang 

tìm cách mua 30 triệu thùng dầu thô cho Dự trữ Dầu khí Chiến lược (SPR). Cùng với đó là thông 

tin Ả Rập Saudi và Iraq cắt giảm các khoản giảm giá cho khách hàng của họ bắt đầu vào tháng 

tới, một dấu hiệu cho thấy giá dầu thô giảm mạnh gần đây đang hạn chế lợi nhuận biên của họ. 

- Ả Rập Saudi hôm thứ Năm cam kết sẽ tinh chế ít dầu thô hơn tại các nhà máy lọc dầu trong nước 

để có thể xuất khẩu nhiều dầu thô hơn vào thị trường toàn cầu.  

- Phố Wall đóng cửa tăng điểm trong ngày hôm qua. Dow Jones tăng 0.95% và S&P500 tăng 0.47% 

- Chỉ số đồng đô la tăng rất mạnh trong phiên hôm qua, tiếp tục lên mức cao nhất 3 năm. 

- Bộ Năng lượng của Ả Rập Saudi tuyên bố "chỉ đạo Saudi Aramco (công ty dầu mỏ và khí đốt thiên 

nhiên quốc gia của Ả Rập Saudi) tiếp tục cung cấp dầu thô ở mức 12,3 triệu thùng/ngày trong 

những tháng tới", cao hơn 26% so với sản xuất của tháng hai khoảng 9,7 triệu thùng/ngày. 

- Theo báo cáo tồn kho hàng tuần từ EIA, tồn kho dầu thô tăng thêm 1,95 triệu thùng/ngày, thấp 

hơn mức kỳ vọng 3,50 triệu thùng/ngày. Dự trữ xăng giảm 6,18 triệu thùng/ngày, nhiều hơn kỳ 

vọng 3,75 triệu thùng/ngày.  

- Tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 13 tháng 3 thấp hơn 2,1% so với trung bình 5 năm, tồn 

kho xăng dầu thấp hơn 0,8% so với trung bình 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết 

thúc vào ngày 13 tháng 3 tăng lên 13,1 triệu thùng/ngày ngang với mức cao kỷ lục ngày 28 tháng 
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CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 19/03/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEJ20 27.71 21.36 25.22 +23.81% 78,126 

CLEK20 28.28 21.77 25.91 +24.39% 1,079,855 

QOK20 29.42 24.96 28.47 +14.43% 335,688 

QOM20 31.23 26.75 30.30 +13.53% 344,565 
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Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020  – 

9h23 ngày 19/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 28.31 Mua 

MA10 28.12 Mua 

RSI (14) 63.217 Mua 

STOCH (9,6) 72.323 Mua 

MACD (12,26) 0.400 Mua 

Mức hỗ trợ 27.73 – 28.06 

Mức kháng cự 28.60 – 28.81 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 04/2020 – 

9h23 ngày 19/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

04/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 26.15 Mua 

MA10 25.97 Mua 

RSI (14) 62.637 Mua 

STOCH (9,6) 56.563 Mua 

MACD (12,26) 0.550 Mua 

Mức hỗ trợ 25.39 – 25.82 

Mức kháng cự 26.55 – 26.85 
 

 

 

 

 

 

 


