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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 18/03/2020 
 

Dầu thô tương lai giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016 do cuộc chiến giá dầu Nga – 

Ả-rập Xê-út cùng với sự lây lan đại dịch COVID-19 trên toàn cầu  

- Dầu thô WTI tháng 4 đóng cửa giảm 6,10%, dầu thô Brent tháng 5 đóng cửa giảm 4,39%, lần đầu 

tiên ở dưới ngưỡng 30 USD/thùng kể từ năm 2016. Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 

vòng 4 năm. Mối lo ngại về suy giảm nhu cầu năng lượng toàn cầu cùng với chỉ số đồng đô la tăng 

trong phiên hôm qua đã tạo áp lực lên giá dầu thô. Nhà nghiên cứu IHS Markit hôm thứ Hai cảnh 

báo rằng nếu cuộc chiến giá cả giữa Ả Rập Saudi và Nga vẫn còn và nền kinh tế toàn cầu rơi vào 

suy thoái do coronavirus, thặng dư dầu thô toàn cầu có thể tăng lên 0,8-1,3 tỷ thùng/ngày trong sáu 

tháng đầu năm nay. 

- Giá dầu thô trong phiên hôm qua có thời điểm tăng cao sau khi Iraq tuyên bố sẽ thúc đẩy một cuộc 

họp khẩn cấp của các thành viên OPEC+ để xem xét các bước tái cân bằng thị trường dầu mỏ toàn 

cầu.  

- Thị trường chứng khoán có phiên hồi phục vào hôm qua. Dow Jones tăng 5.2% và S&P500 tăng 

6%. Nguồn tin thân cận tiết lộ với CNBC, chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc gói kích 

thích tài chính trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói với các phóng 

viên rằng chính phủ đang xem xét trực tiếp gửi séc cho người dân trong hai tuần tới. Ông cho biết: 

“Người Mỹ cần tiền mặt ngay bây giờ.” 

- Theo báo cáo của API vào hôm qua, nguồn cung dầu thô của Mỹ giảm 421.000 thùng/ngày và dự 

trữ xăng giảm 7,8 triệu thùng/ngày so với tuần trước. 

- Theo báo cáo của EIA hàng tuần vào thứ Tư tuần trước, tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 6 

tháng 3 thấp hơn 2,5% so với trung bình 5 năm. Tồn kho xăng dầu cao hơn 0,6% so với trung bình 

5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 3 đã giảm xuống còn 13.0 

triệu thùng/ngày, giảm nhẹ so với mức cao kỷ lục 13.1 triệu thùng/ngày từ ngày 28 tháng 2. 
 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 17/03/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEJ20 30.3 26.63 26.95 -6.10% 536,153 

CLEK20 30.61 27.06 27.33 -5.76% 509,875 

QOK20 31.25 28.5 28.73 -4.39% 270,218 

QOM20 32.91 30.17 30.41 -4.04% 247,197 
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Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020  – 

9h05 ngày 18/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 28.85 Mua 

MA10 28.98 Bán 

RSI (14) 39.339 Bán 

STOCH (9,6) 17.194 Quá Bán 

MACD (12,26) -0.550 Bán 

Mức kháng cự 29.49 – 30.04 

Mức hỗ trợ 28.54 – 27.98 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 04/2020 – 

9h05 ngày 18/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

04/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 28.86 Mua 

MA10 28.98 Bán 

RSI (14) 39.816 Bán 

STOCH (9,6) 17.434 Quá bán 

MACD (12,26) -0.550 Bán 

Mức hỗ trợ 30.84 – 31.26 

Mức kháng cự 28.47 – 27.70 
 

 

 

 

 

 

 

 


