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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 05/03/2020 
 

Giá dầu giảm sau khi Nga và một số nước khác từ chối việc cắt giảm sản lượng dầu thêm. 

- Giá dầu thô WTI đóng cửa giảm 0.85% và S&P500 giảm 1.41%. Giá dầu lúc đầu tăng khá tốt 

sau khi Ả Rập Xê út và các thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang 

tìm cách thuyết phục Nga tham gia cắt giảm sản lượng sâu hơn để hỗ trợ giá dầu trong bối cảnh 

sức cầu bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, giá dầu đã giảm trở lại sau khi một 

đại diện của OPEC + cho biết Nga đề xuất vẫn duy trì mức cắt giảm sản lượng dầu thô hiện tại 

trong quý 2. 

- Theo báo cáo tồn kho của EIA hàng tuần vào thứ tư, tồn kho dầu thô của EIA tăng 784,000 thùng, 

ít hơn kỳ vọng 3 triệu thùng. Dự trữ xăng giảm 4,34 triệu thùng mức giảm lớn hơn mức mức kỳ 

vọng 2 triệu thùng. Tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 28/02 thấp hơn 3.6% so với trung bình 

5 năm, tồn kho xăng cao hơn 1.1% so với trung bình 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong 

tuần kết thúc vào 28/02 đã tăng lên mức cao kỷ lục mới là 13.1 triệu thùng/ngày. 

- Nhu cầu dầu thô toàn cầu đã giảm từ các tác động tiêu cực của dịch coronavirus. Các trường 

hợp được xác nhận của coronavirus hiện đã tăng lên 93,017 tại hơn 60 quốc gia, với 3,201 ca 

tử vong.  

- Phố Wall đóng cửa tăng điểm mạnh trong ngày hôm qua. Dow Jones tăng 4.53% và S&P500 

tăng 4.22%.  

- Xuất khẩu dầu thô Iran đã giảm hơn 80% sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rút khỏi các 

thỏa thuận hạt nhân đa phương với Cộng hòa Hồi giáo Iran năm 2018 và áp dụng các biện pháp 

trừng phạt lên quốc gia này. 
 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 04/03/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEJ20 48.41 46.65 46.78 -0.85% 739,245 

CLEK20 48.56 46.82 46.95 -0.80% 151,832 

QOK20 53.03 51.04 51.13 -1.41% 363,483 

QOM20 52.94 51.14 51.25 -1.00% 251,849 
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Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020  – 

9h55 ngày 05/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 51.69 Mua 

MA10 51.62 Mua 

RSI (14) 48.198 Trung tính 

STOCH (9,6) 35.003 Bán 

MACD (12,26) -0.230 Bán 

Mức hỗ trợ 51.05 – 50.05 

Mức kháng cự 53.03 – 53.90 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 04/2020 – 

10h00 ngày 05/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

04/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 51.78 Mua 

MA10 51.60 Mua 

RSI (14)    48.165 Trung tính 

STOCH (9,6) 47.236 Trung tính 

MACD (12,26) -0.220 Bán 

Mức hỗ trợ 46.47 – 45.88 

Mức kháng cự 48.44 – 48.71 
 

 

 

 

 

 


