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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 02/03/2020 
 

Market Headlines: Mối lo ngại Coronavirus sẽ mở rộng thành đại dịch toàn cầu vẫn tiếp tục gây áp lực lên giá 

dầu thô. 

- Lo ngại về coronavirus tiếp tục tạo áp lực lên giá 

dầu. Dầu thô đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ 6 tiếp tục 

ở mức thấp nhất 14 tháng. Chánh văn phòng Nhà Trắng 

Mulvaney cho biết Mỹ có thể sẽ cho các trường học nghỉ 

học. Tuyên bố của WHO được đưa ra trong bối cảnh 

Mexico và Azerbaijan ghi nhận các trường hợp đầu tiên 

dương tính với nCoV, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh 

thổ xuất hiện dịch Covid-19 lên 58. Với các ca nhiễm được 

ghi nhận ở Azerbaijan và Mexico, dịch Covid-19 đã xuất 

hiện ở 58 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 

83,000 người nhiễm và hơn 2,800 trường hợp tử vong, 

sau khi khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ 

tháng 12/2019. 

- Phố Wall đóng cửa giảm rất mạnh trong tuần 

trước, là mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ sau cuộc 

khủng hoảng tài chính 2008. Dow Jones giảm 12.36% và 

S&P500 giảm 11.49%. Lo ngại virus Corona (Covid-19) lan 

rộng khi số người chết và nhiễm mới tăng nhanh ở ngoài 

Trung Quốc đại lục và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng 

mức cảnh báo lên mức “rất cao”, giới đầu tư trên thị trường 

chứng khoán Mỹ tiếp tục bán tháo.  

- OPEC + thỏa thuận cắt giảm sản lượng cho Quý 

I/2020 là 1,7 triệu thùng/ngày, lớn hơn 500 nghìn thùng 

/ngày so với thỏa thuận cắt giảm sản lượng năm 2019 là 

1,2 triệu thùng/ngày. 

- Sản lượng dầu thô tháng 1 của OPEC giảm xuống 

mức thấp nhất hơn 10 năm là 28,370 triệu thùng/ngày. 

- Sản lượng dầu của Iran và Venezuela giảm mạnh 

do lệnh trừng phạt của Mỹ. 

- EIA trong báo cáo năng lượng hàng tháng đã cắt 

giảm dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu năm 2020 xuống 

101.74 triệu thùng/ngày so với dự báo trước đó là 102.11 

triệu thùng/ngày. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 28/02/2020 

Hợp 

đồng 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEJ20 47.03 43.85 44.76 -4.95% 1,080,649 

CLEK20 47.20 44.07 44.94 -4.97% 217,972 

QOJ20 51.52 50.05 50.52 -3.18% 20,359 

QOK20 51.14 48.94 49.67 -3.98% 521,480 

 

Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020 – 9h36 

ngày 02/03/2020 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 50.07 Mua 

MA10 50.02 Mua 

RSI (14) 59.396 Mua 

STOCH (9,6) 55.932 Mua 

MACD (12,26) -0.250 Bán 

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

xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn. 

- Mức hỗ trợ: 48.75 – 49.48; Mức kháng cự: 50.84 – 51.47 

- Mức giá hiện tại: 51.36 

 

 



 Bản tin Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) 

 

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn reuters.com, cme.com, barchart.com.investing.com. Sở Giao 

Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc 

sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên 

hệ: info@mxv.vn. 

Trang 2 / 2 

 

- Tồn kho xăng của Mỹ cao gần mức kỷ lục, cao hơn 

1.8% so với mức trung bình 5 năm. 

Biểu đồ nến giá dầu WTI giao tháng 04/2020 – 9h36 

ngày 02/03/2020 

 

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

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 45.13 Mua 

MA10 45.05 Mua 

RSI (14) 56.097 Mua 

STOCH (9,6) 59.405 Mua 

MACD (12,26) -.380 Bán 

- Mức hỗ trợ: 43.93 – 44.52; Mức kháng cự: 45.66 – 46.21 

- Mức giá hiện tại: 46.23 

 

 

 

 

 

 




