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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 25/02/2020 
 

Xu hướng giá:  

Market Headlines: 

- Giá dầu thô WTI đóng cửa giảm 3.8% và dầu 

Brent giảm 3.97% trong ngày hôm qua. Sự bùng phát 

của virus Covid-19 có tác động tiêu cực lên giá dầu, vì 

nó ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu, qua đó 

làm giảm nhu cầu với dầu mỏ. 

- Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp 

bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc: 

Hàn Quốc vừa xác nhận có thêm 60 trường hợp 

nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm hiện nay lên 893.  

Đã có thêm 10 người dương tính với virus corona 

chủng mới đã được ghi nhận tại Ý trong ngày 24-2, nâng 

tổng số ca nhiễm tại nước này lên con số 229, biến Ý trở 

thành nước có người nhiễm COVID-19 nhiều nhất châu 

Âu. 

- Liên tục những thông tin tiêu cực về Covid-19 từ 

Đông Á, đến Trung Đông và cả châu Âu đã khiến giới 

đầu tư hoảng sợ trong phiên giao dịch đầu tuần mới. 

Bắt đầu tư chứng khoán châu Á, việc bán tháo lây lan 

dần sáng chứng khoán châu Âu và cuối cùng là chứng 

khoán Mỹ. Phố Wall đóng cửa giảm điểm trong ngày 

hôm qua. Dow Jones giảm 3.56% và S&P500 giảm 

3.35%.  

- Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump 

đã quyết định đẩy mạnh chiến dịch trừng phạt đối với 

ngành dầu mỏ Venezuela và sẽ mạnh tay hơn trong 

việc trừng phạt các công ty vi phạm, đặc phái viên 

hàng đầu của Hoa Kỳ tại quốc gia Mỹ Latinh cho biết. 

- Iran sẽ có thể sản xuất hơn 1 tỷ mét khối khí đốt 

mỗi ngày sau khi cơ sở sản xuất cuối cùng được lắp 

đặt tại mỏ ngoài khơi South Pars, theo hãng thông tấn 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 24/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEJ20 52.64 50.45 51.43 -3.65% 755,324 

CLEK20 52.79 50.61 51.58 -3.59% 133,681 

QOJ20 57.86 55.13 56.30 -3.76% 236,306 

QOK20 57.26 54.60 55.77 -3.75% 322,014 

 

Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 04/2020 – 10h05 

ngày 25/02/2020): 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 05/2020:  

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 55.78 Mua 

MA10 55.51 Mua 

RSI (14) 48.502 Trung tính 

STOCH (9,6) 78.387 Mua 

MACD (12,26) -0.400 Bán 

 

- Giá hiện dưới đường trung bình 10 ngày (MA10) 

cho thấy xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn. 

- Mức hỗ trợ: 55.63 – 55.80; Mức kháng cự: 56.13 – 

56.29 

- Mức giá hiện tại: 56.02 
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chính thức của IRIB dẫn lời Bộ trưởng dầu mỏ của 

nước này.  

 

Biểu đồ nến giá dầu WTI giao tháng 04/2020 – 11h05 

ngày 25/02/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 04/2020:  

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 51.60 Mua 

MA10 51.39 Mua 

RSI (14) 48.765 Trung tính 

STOCH (9,6) 83.965 Quá bán 

MACD (12,26) -0.200 Bán 

 

- Giá hiện trên đường trung bình 10 ngày (MA10) cho 

thấy xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 51.47 – 51.55; Mức kháng cự: 51.74 – 

51.85 

- Mức giá hiện tại: 51.66 

 

 

 

 

 

 


