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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 07/04/2020 
 

Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm mạnh vào đầu tuần, dầu WTI sụt 8% sau khi 

cuộc họp quan trọng của các nhà sản xuất dầu thô chủ chốt, bao gồm Ả-rập Xê-út và Nga, 

tạm thời hoãn đến ngày thứ Năm (09/04) 

- Dầu thô WTI tháng 5 đóng cửa giảm 8% tương đương 2.26 USD xuống còn 26.08 USD/thùng, dầu 

thô Brent đóng cửa giảm 3.1% còn 26.08 USD/ thùng. Giá dầu thô chủ yếu đã rơi tự do, lao dốc 

vào tháng 3/2020 sau khi liên minh của OPEC và các nhà sản xuất chủ chốt khác, được gọi là 

OPEC+, đã không đạt được đồng thuận về cắt giảm sản lượng, và Nga cùng với Ả-rập Xê-út bước 

vào một cuộc chiến giá dầu ngay cả khi đại dịch COVID-19 gây ra sự sụt giảm mạnh nhu cầu do 

các hãng hàng không trên thế giới tạm dừng bay. 

- Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng với các đồng minh, bao gồm Nga, sẽ nhóm 

họp vào cuối tuần này trong một nỗ lực đạt được thỏa thuận đình chiến giá dầu và ổn định giá năng 

lượng đang lao dốc tồi tệ sau khi bất đồng giữa Riyadh và Moscow lại tăng lên, gây ra sự trì hoãn 

cuộc họp đến ngày thứ Năm (09/04) từ dự kiến ban đầu vào ngày thứ Hai.  

- Tin đồn về cuộc gặp của các siêu cường dầu mỏ xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi 

tuần trước cho biết ông gợi ý rằng một liên minh lớn các nhà sản xuất dầu với Nga, Ả-rập Xê-út, 

và có thể cả Mỹ, có thể đạt được. 

- Phố Wall đóng cửa khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tuần. Dow Jones và S&P500 đều tăng hơn 

7%. Đây là phiên tăng mạnh nhất của cả ba chỉ số kể từ ngày 24/3. Nhà đầu tư giao dịch với tâm 

lý tích cực hơn nhờ dữ liệu số ca nhiễm mới Covid-19 tại Mỹ chậm lại, dù vẫn còn sớm để xác định 

xu hướng trong dài hạn. Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ xác nhận 30,000 ca nhiễm 

mới vào ngày 2/4, 32,100 ca nhiễm mới trong ngày 3/4, 33,260 ca nhiễm mới vào ngày 4/4 và sau 

đó giảm còn 28,200 ca nhiễm mới trong ngày 5/4. 
 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 06/04/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEK20 28.24 25.28 26.08 -7.97% 713,558 

CLEM20 31.27 28.13 29.98 -2.98% 193,128 

QOM20 34.24 30.03 33.05 -3.11% 296,009 

QON20 35.63 32.12 34.89 -1.66% 148,278 
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Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 06/2020  – 

7h58 ngày 07/04/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

06/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 33.29 Mua 

MA10 33.12 Mua 

RSI (14) 58.571 Mua 

STOCH (9,6) 68.471 Mua 

MACD (12,26) 0.320 Mua 

Mức hỗ trợ 33.27 – 33.30 

Mức kháng cự 33.36 – 33.39 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 05/2020 – 

7h58 ngày 07/04/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 26.78 Mua 

MA10 26.66 Mua 

RSI (14) 52.766 Trung tính 

STOCH (9,6) 54.586 Trung tính 

MACD (12,26) 0.060 Mua 

Mức hỗ trợ 26.42 – 26.67 

Mức kháng cự 27.12 – 27.32 
 

 




