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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 19/03/2020 
 

Dầu thô tương lai giảm xuống mức thấp nhất trong 18 năm do chỉ số đồng Đô la tăng lên 

mức cao nhất 3 năm, 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 24,42% ở mức thấp trong 18 năm; dầu thô Brent tháng 5 đóng 

cửa giảm 13,40% ở mức thấp 17 năm. Chỉ số đô la lên mức cao nhất trong 3 năm, sự suy giảm 

nhu cầu năng lượng toàn cầu do đại dịch coronavirus và cuộc chiến giá cả Ả Rập Saudi – Nga là 

những nguyên nhân khiến giá dầu giảm mạnh. 

- Sự lây lan nhanh chóng của đại dịch Covid-19 đi kèm với số người chết gia tăng khiến nhiều nước 

phải đóng cửa biên giới để kiểm soát dịch bệnh. Động thái này khiến khả năng suy thoái kinh tế 

đang hiển hiện trước mặt, bất chấp các nước có tung ra những gói kích thích hàng nghìn tỷ USD, 

hay đưa mức lãi suất điều hành về 0%. Các trường hợp nhiễm virut được xác nhận đã tăng lên trên 

208.000 tại 162 quốc gia và vùng lãnh thổ với số ca tử vong hơn 8.300 trường hợp. 

- Bộ Năng lượng của Ả Rập Saudi tuyên bố "chỉ đạo Saudi Aramco (công ty dầu mỏ và khí đốt thiên 

nhiên quốc gia của Ả Rập Saudi) tiếp tục cung cấp dầu thô ở mức 12,3 triệu thùng/ngày trong những 

tháng tới", cao hơn 26% so với sản xuất của tháng hai khoảng 9,7 triệu thùng/ngày. 

- Phố Wall đóng cửa giảm điểm trong ngày hôm qua. Dow Jones giảm 6.30% và S&P500 giảm 

5.18%. 

- Theo báo cáo tồn kho hàng tuần từ EIA, tồn kho dầu thô tăng thêm 1,95 triệu thùng/ngày, thấp hơn 

mức kỳ vọng 3,50 triệu thùng/ngày. Dự trữ xăng giảm 6,18 triệu thùng/ngày, nhiều hơn kỳ vọng 

3,75 triệu thùng/ngày.  

- Tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 13 tháng 3 thấp hơn 2,1% so với trung bình 5 năm, tồn kho 

xăng dầu thấp hơn 0,8% so với trung bình 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc 

vào ngày 13 tháng 3 tăng lên 13,1 triệu thùng/ngày ngang với mức cao kỷ lục ngày 28 tháng 2. 

 

 

 

 

 

 

 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 18/03/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEJ20 30.3 26.63 20.37 -24.42% 286,707 

CLEK20 30.61 27.06 20.83 -23.78% 912,915 

QOK20 29.21 24.52 24.88 -13.40% 348,336 

QOM20 30.9 26.35 26.69 -12.23% 397,248 
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Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020  – 

9h05 ngày 19/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 26.39 Bán 

MA10 26.05 Bán 

RSI (14) 35.145 Bán 

STOCH (9,6) 63.243 Mua 

MACD (12,26) -0.740 Bán 

Mức kháng cự 28.45 – 29.20 

Mức hỗ trợ 25.70 – 24.71 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 04/2020 – 

9h05 ngày 19/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

04/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 26.34 Bán 

MA10 26.03 Bán 

RSI (14) 33.350 Bán 

STOCH (9,6) 61.692 Mua 

MACD (12,26) -0.750 Bán 

Mức kháng cự 28.45 – 29.20 

Mức hỗ trợ 25.45 – 24.53 
 

 

 

 


