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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 23/03/2020 
 

Các hợp đồng dầu thô tương lai lại đảo chiều giảm mạnh vào ngày thứ Sáu (20/03), qua đó 

góp phần nâng tổng mức lao dốc trong tuần qua của dầu WTI lên 29% - mức giảm hàng tuần 

mạnh nhất kể từ năm 1991 

- Dầu thô WTI tháng 4 vào thứ Năm đã đóng cửa giảm 2.79 USD (tương đương 11.1%) còn 22.43 

USD/thùng, dầu thô Brent tháng 5 đóng cửa giảm 1.49 USD (tương đương 5.2%) xuống 26.98 

USD/thùng. Các hợp đồng dầu đã nhảy vọt trong ngày thứ Năm (19/03), nhưng vẫn ghi nhận tuần 

sụt giảm mạnh do nhu cầu toàn cầu chịu tổn hại từ đại dịch COVID-19 và kết hợp với cuộc chiến 

giá dầu Nga – Ả-rập Xê-út sẽ làm trầm trọng thêm thị trường đang trong tình trạng dư cung với 

nhiều sản lượng hơn. 

- Phố Wall đóng cửa giảm điểm trong ngày cuối tuần và đóng cửa tuần với mức giảm tệ nhất kể từ 

tháng 10 năm 2008. Cụ thể, Dow Jones giảm 17.3% và S&P500 giảm 14.98%. Nỗi sợ Covid-19 

đã thổi bay của S&P gần 32%, tương đương với khoảng 9,000 tỷ USD kể từ mức đỉnh 19/2/2020. 

- Bloomberg News đưa tin vào ngày thứ Sáu rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ từ chối đệ 

trình những gì mà Chính phủ của ông xem coi là tống tiền dầu mỏ từ Ả-rập Xê-út. “Nga và Ả-rập 

Xê-út dường như đang ấp ủ cho một cuộc chiến thật sự”, Phil Flynn, Chuyên gia phân tích thị 

trường cấp cao tại Price Futures Group, chia sẻ. 

- Trong khi đó, Wall Street Journal (WSJ) đưa tin trong ngày thứ Năm (19/03) rằng các nhà lập 

pháp ở Texas, bang sản xuất dầu lớn nhất nước Mỹ, đang xem xét cắt giảm sản lượng. Một số 

giám đốc điều hành sản xuất dầu đã tìm đến Ủy ban Đường sắt Texas, Cơ quan quản lý ngành, 

để yêu cầu cứu trợ sau sự cố giá dầu. Ngoài ra, WSJ còn cho biết các cơ quan quản lý ngành 

công nghiệp dầu mỏ ở Mỹ dự kiến tổ chức các cuộc thảo luận với Tổ chức Các nước Xuất khẩu 

Dầu mỏ (OPEC) về một thỏa thuận ngừng chiến tiềm năng về thị phần dầu mỏ giữa Mỹ, Ả-rập 

Xê-út và Nga. 

- Dữ liệu từ Baker Hughes cho hay số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ có tuần giảm mạnh, 

mất 19 giàn còn 664 giàn trong tuần này, cho thấy sự chậm lại trong sản xuất dầu thời gian tới. 
 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 20/03/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEJ20 27.89 19.46 22.43 -11.06% 18,012 

CLEK20 28.49 22.39 22.63 -12.66% 1,124,605 

QOK20 30.94 26.81 26.98 -5.23% 313,837 

QOM20 32.87 28.82 29.00 -4.29% 355,840 

https://finance.vietstock.vn/USD-ctcp-cong-trinh-do-thi-soc-trang.htm
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Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020  – 

9h23 ngày 23/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 26.16 Mua 

MA10 26.20 Mua 

RSI (14) 41.930 Bán 

STOCH (9,6) 37.312 Bán 

MACD (12,26) -0.440 Bán 

Mức hỗ trợ 26.00 – 26.13 

Mức kháng cự 26.38 – 26.50 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 04/2020 – 

9h23 ngày 23/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

04/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 22.78 Mua 

MA10 22.65 Mua 

RSI (14) 42.727 Bán 

STOCH (9,6) 52.146 Trung tính 

MACD (12,26) -0.590 Bán 

Mức hỗ trợ 22.50 – 22.71 

Mức kháng cự 23.08 – 23.24 
 

 

 

 

 

 

 


