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Xu hướng giá:  

Market Headlines: 

- Trong khi dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc đại lục 

đang có dấu hiệu được kiểm soát khi số ca nhiễm 

mới và tử vong do virus này giảm liên tục trong 3 

ngày qua, thì dịch bệnh lại lây lan rất nhanh và phức 

tạp ở các quốc gia khác. Hàn Quốc ghi nhận số ca 

nhiễm lên gần 1,000 người, 11 người tử vong, trong 

khi Iran ghi nhận 18 ca tử vong, là nước có ca tử 

vong vì Covid-19 lớn thứ 2 thế giới sau Trung Quốc 

đại lục. Còn tại châu Âu, ổ dịch không chỉ dừng lại 

tại Italy với số người nhiễm vượt 300 người, mà còn 

lây lan sang các nước khác trong đó 3 nước mới ghi 

nhận có ca nhiễm là Croatia, Áo, Thụy Sĩ và đều là 

công dân Italy 

- Lo ngại về nhu cầu năng lượng toàn cầu tiếp tục 

tạo áp lực lên giá dầu thô. Dự báo của Cơ quan 

Năng lượng Quốc tế (IEA) về tăng trưởng nhu cầu 

dầu toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 

một thập kỷ.Tập đoàn Vitol cho biết coronavirus đã 

làm giảm nhu cầu dầu của Trung Quốc khoảng 4 

triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 4% lượng 

tiêu thụ toàn cầu. 

- Sự yếu kém của thị trường chứng khoán toàn cầu 

hôm thứ ba cũng tạo tác động tiêu cực đối với dầu 

thô khi sự sụt giảm của chứng khoán làm giảm 

niềm tin vào triển vọng kinh tế và nhu cầu năng 

lượng. Phố Wall tiếp tục giảm mạnh trong ngày 

hôm qua. Dow Jones giảm 3.15% và S&P500 giảm 

3.03%. Dow Jones và S&P 500 ghi nhận khoản 

mất mát theo phần trăm trong 4 ngày lớn nhất kể 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 25/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEJ20 52.02 49.69 49.9 -2.40% 759,708 

CLEK20 52.15 49.85 50.06 -2.40% 140,478 

QOJ20 56.98 54.62 54.95 -2.40% 210,280 

QOK20 56.38 53.94 54.26 -2.71% 271,713 

 

Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020 – 10h45 

ngày 26/02/2020): 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 56.60 Bán 

MA10 57.12 Bán 

RSI (14) 36.189 Bán 

STOCH (9,6) 51.43 Trung tính 

MACD (12,26) -1.440 Bán 

 

- Giá hiện giảm xuống dưới đường trung bình 10 

ngày (MA10) cho thấy xu hướng tiêu cực trong ngắn 

hạn. 



từ đợt bán tháo vào tháng 12/2018 khi lợi suất trái 

phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ xuống mức thấp kỷ 

lục. Trong 4 phiên giảm mạnh này, S&P 500 đã bị 

thổi bay 2,138 tỷ USD vốn hóa thị trường. 

- Sản lượng dầu ở Libya đã giảm mạnh kể từ ngày 

18 tháng 1 do sự phong tỏa các cảng và mỏ dầu 

của các nhóm trung thành với chỉ huy Khalifa 

Haftar ở miền đông. 

- Theo báo cáo của API, các kho dự trữ dầu thô của 

Mỹ đã tăng 1,3 triệu thùng vào tuần trước. 

- Dữ liệu của EIA hàng tuần vào thứ 5 tuần trước 

cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 14 

tháng 2 thấp hơn 1,9% so với trung bình 5 năm. 

Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào 

ngày 14 tháng 2, không đổi ở mức 13,0 triệu 

thùng/ngày ngang bằng so với mức cao kỷ lục cuối 

tháng 1. 

 

- Mức hỗ trợ: 53.96 – 53.16; Mức kháng cự: 56.22 – 

58.13 

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

ngày 26/02/2020 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 50.24 Bán 

MA10 50.11 Bán 

RSI (14) 36.009 Bán 

STOCH (9,6) 50.077 Trung tính 

MACD (12,26) -0.310 Bán 

 

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

thấy xu hướng trong ngắn hạn là tích cực. 

- Mức hỗ trợ: 49.75 – 49.32; Mức kháng cự: 52.19 – 

54.48 

 

 

 

 

 

 


