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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 06/03/2020 
 

Các hợp đồng dầu thô tương lai tiếp tục suy giảm vào ngày thứ Năm (05/03), với dầu Brent 

ghi nhận mức đóng cửa thấp nhất kể từ năm 2017 

- Kết thúc phiên giao dịch ngày 05/03/2020, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 4 trên sàn 

NYMEX giảm 88 cent (tương đương 1.9%) xuống 45.90 USD/thùng – mức đóng cửa thấp nhất 

từ đầu tháng đến nay. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 5 trên sàn ICE EU giảm 1.14 USD (tương 

đương 2.2%) còn 49.99 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của hợp đồng này kể từ 

ngày 24/07/2017, theo nguồn dữ liệu từ Dow Jones Market. 

- Phố Wall đóng cửa giảm mạnh trong ngày hôm qua, xóa gần hết số điểm đã tăng trong phiên 

tăng mạnh trước đó. Dow Jones giảm 3.6% và S&P500 đóng cửa giảm trên 3%. 

- Dầu ban đầu được hỗ trợ nhờ thông tin về đề xuất của OPEC, rồi sau đó mất đà. Nga, đồng 

minh chủ chốt của OPEC, vẫn chưa quyết định có đồng hành cùng động thái này hay không. 

Wall Street Journal đưa tin Nga đã đồng ý sơ bộ việc cắt giảm sản lượng nhưng chưa chấp thuận 

mức sản lượng. 

- Theo thông cáo báo chí cho biết Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã đề nghị các 

đồng minh trong nhóm OPEC+ sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng hiện tại đến cuối năm 

nay. Thỏa thuận này hiện cắt giảm 1.7 triệu thùng/ngày và sẽ hết hạn vào cuối tháng 3/2020. 

OPEC cũng đề nghị cắt giảm sản lượng thêm 1.5 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng 6/2020 để 

giải quyết sự suy giảm nhu cầu từ dịch COVID-19, sau khi tham khảo thêm, kéo dài đến cuối 

ngày thứ Năm, thời gian đề xuất cắt giảm đến cuối năm 2020, với tỷ lệ OPEC giảm 1 triệu 

thùng/ngày và các thành viên ngoài OPEC, chủ yếu là Nga, giảm 500,000 thùng/ngày. 
 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 05/03/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEJ20 47.57 45.65 45.90 -1.88% 683,404 

CLEK20 47.72 45.82 46.06 -1.90% 146,904 

QOK20 52.04 49.70 49.99 -2.23% 360,987 

QOM20 52.15 49.88 50.17 -2.11% 262,357 
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Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020  – 

10h59 ngày 06/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 49.79 Bán 

MA10 50.03 Bán 

RSI (14) 26.882 Bán 

STOCH (9,6) 22.774 Bán 

MACD (12,26) -0.540 Bán 

Mức hỗ trợ 49.08 – 49.30 

Mức kháng cự 49.81 – 50.10 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 04/2020 – 

10h59 ngày 03/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

04/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 45.82 Bán 

MA10 45.92 Bán 

RSI (14) 30.194 Bán 

STOCH (9,6) 29.647 Bán 

MACD (12,26) -0.410 Bán 

Mức hỗ trợ 45.07 – 45.28 

Mức kháng cự 45.76 – 46.03 
 

 

 

 

 

 

 


