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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 24/03/2020 
 

Các hợp đồng dầu thô tương lai khởi sắc vào ngày đầu tuần khi nhà đầu tư chú ý đến đợt 

kích thích tiền tệ khác từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) 

- Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, dầu thô WTI tháng 5 đã đóng cửa tăng 0.73 USD (tương đương 

3.2%) lên 23.36 USD/thùng, dầu thô Brent tháng 5 đóng cửa tăng 0.05 USD (tương đương 0.2%) 

lên 27.03 USD/thùng. Dầu tăng giá ngay cả khi các nước trên thế giới hạn chế các hoạt động 

nghiêm ngặt hơn nhằm làm chậm sự lây lan đại dịch COVID-19 và Thượng viện Mỹ đã không thể 

đạt được đồng thuận về gói cứu trợ của Mỹ. 

- Phố Wall đóng cửa giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Dow Jones giảm 3.04% và S&P500 

giảm 2.93%. FED đã xóa bỏ giới hạn đối với chương trình mua trái phiếu, nhằm duy trì sự ổn định 

của thị trường.  

- Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Anh đã tuyên bố phong tỏa cả nước trong vòng ít 

nhất 3 tuần, điều chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Lệnh phong tỏa nhằm 

ngăn tất cả việc đi lại không cần thiết của người dân Anh sẽ được áp dụng trong ít nhất 3 tuần.  

- Phố Wall đóng cửa giảm điểm trong ngày cuối tuần và đóng cửa tuần với mức giảm tệ nhất kể từ 

tháng 10 năm 2008. Cụ thể, Dow Jones giảm 17.3% và S&P500 giảm 14.98%. Nỗi sợ Covid-19 

đã thổi bay của S&P gần 32%, tương đương với khoảng 9,000 tỷ USD kể từ mức đỉnh 19/2/2020. 

- Vào ngày thứ Hai, Fed đã tuyên bố sẽ mua một lượng không giới hạn trái phiếu Chính phủ Mỹ và 

các chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp để hỗ trợ hoạt động của các thị trường tài chính. 

- Nhu cầu toàn cầu sụt giảm vì tác động của đại dịch COVID-19 kết hợp cùng với triển vọng sản 

lượng dầu gia tăng do cuộc chiến giá dầu Nga – Ả-rập Xê-út đã khiến giá dầu Brent lao dốc tới 

46.5% và dầu WTI trượt gần 48% từ đầu tháng này đến nay. “Dầu rõ ràng không thể thoát khỏi 

áp lực này, với các lệnh hạn chế đi lại nghiêm ngặt hơn sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu toàn cầu”, các 

chuyên gia phân tích tại ING nhận định. 

 
 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 23/03/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEK20 24.07 20.80 23.36 +3.23% 801,593 

CLEM20 26.12 22.74 25.48 +4.60% 189,009 

QOK20 27.54 24.68 27.03 +0.19% 257,587 

QOM20 29.81 26.95 29.29 +1.00% 310,452 

https://finance.vietstock.vn/USD-ctcp-cong-trinh-do-thi-soc-trang.htm
https://finance.vietstock.vn/ING-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-xay-dung.htm
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Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020  – 

10h05 ngày 24/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 27.98 Mua 

MA10 27.48 Mua 

RSI (14) 60.804 Mua 

STOCH (9,6) 83.950 Quá bán 

MACD (12,26) 0.210 Mua 

Mức hỗ trợ 27.71 – 27.90 

Mức kháng cự 28.33 – 28.57 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 05/2020 – 

10h05 ngày 24/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 24.46 Bán 

MA10 23.98 Mua 

RSI (14) 55.972 Mua 

STOCH (9,6) 86.774 Quá bán 

MACD (12,26) 0.120 Mua 

Mức hỗ trợ 24.05 – 24.25 

Mức kháng cự 24.71 – 24.97 
 

 

 

 

 

 

 


