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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 09/03/2020 
 

Giá dầu sụp đổ sau khi những nhà sản xuất dầu thô khởi xướng một cuộc chiến giá cả, 

thêm một xáo trộn ảnh hưởng lên nền kinh tế vốn đã rung lắc vì virus corona. 

- Dầu thô WTI tháng Tư giảm 10,07% ở mức thấp trong 3.5 năm, dầu thô Brent tháng 5 giảm 

9,40% ở mức thấp trong 2.75 năm vào phiên thứ 6 tuần trước sau khi Nga tuyên bố sẽ không 

đồng ý cắt giảm sản lượng dầu thô của OPEC +. 

- Các bộ trưởng OPEC hôm thứ Năm trước đó đã đồng ý cắt giảm sản lượng dầu thô trong quý 

2 thêm 1,5 triệu thùng trong đó có 1,0 triệu thùng/ngày đến từ các thành viên OPEC và 500.000 

thùng/ngày đến từ các thành viên không thuộc OPEC như Nga. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng 

lượng Nga Novak nói với các bộ trưởng OPEC vào thứ Sáu tại Vienna rằng ông ủng hộ việc 

duy trì sản lượng dầu thô của OPEC + ở mức hiện tại cho đến tháng 6, khi đó mới xem xét cắt 

giảm sâu hơn. Sau quyết định của Nga, Ả Rập Saudi, nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới đã 

có biện pháp đáp trả. Ả Rập Saudi có kế hoạch tăng sản lượng dầu thô trên 10 triệu thùng mỗi 

ngày (bpd) vào tháng Tư sau khi thỏa thuận cung cấp hiện tại giữa OPEC và Nga hết hạn vào 

cuối tháng 3, nguồn tin từ Reuters vào hôm chủ nhật cho biết. Ả Rập Saudi giảm giá bán chính 

thức cho tất cả các loại dầu thô từ 6 – 8 đô la/thùng 

- Với những thông tin tiêu cực như vậy, thị trường dầu đã chứng kiến đợt giảm mạnh nhất kể từ 

năm 1991 khi mở cửa vào phiên thứ 2 đầu tuần. Giá dầu Brent giảm $14.25 (31.5%) xuống còn 

$31.02/thùng, giá dầu thô WTI giảm $11.28 (27.4%) xuống còn $30/thùng. Đây là mức giảm 

mạnh nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh Vùng Vịnh tháng 1 năm 1991 và là mức giá thấp nhất 

từ 22/02/2016.  

- EIA trong báo cáo năng lượng hàng tháng đã cắt giảm dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu năm 

2020 0,4% xuống 101,74 triệu thùng/ngày so với dự báo trước đó là 102,11 triệu thùng/ngày. 

- Theo báo cáo hàng tuần của EIA vào thứ 4 cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 28 

tháng 2 thấp hơn 3,6% so với trung bình 5 năm, tồn kho xăng dầu cao hơn 1,1% so với mức 

trung bình 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 2 tăng lên 

mức cao kỷ lục 13,1 triệu thùng/ngày. 
 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 06/03/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEJ20 46.38 41.05 41.28 -10.07% 1,246,217 

CLEK20 46.53 41.29 41.51 -9.88% 382,663 

QOK20 50.45 45.18 45.27 -9.44% 636,391 

QOM20 50.64 45.38 45.52 -9.27% 444,958 
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Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020  – 

9h55 ngày 09/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 35.13 Bán 

MA10 40.44 Bán 

RSI (14) 5.557 Quá bán 

STOCH (9,6) 33.407 Bán 

MACD (12,26) -3.760 Bán 

Mức hỗ trợ 32.28 – 33.18 

Mức kháng cự 35.54 – 37.00 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 04/2020 – 

9h55 ngày 09/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

04/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 31.87 Bán 

MA10 35.76 Bán 

RSI (14) 6.685 Quá bán 

STOCH (9,6) 25.499 Bán 

MACD (12,26) -3.490 Bán 

Mức hỗ trợ 28.56 – 29.70 

Mức kháng cự 32.48 – 34.12 
 

 

 

 

 

 

 


