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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 23/04/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 23/04/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 23,515.26 +0.17%

S&P500 2,797.80 -0.05%

Nasdaq 8,494.75 -0.01%

FTSE100 5,826.61 +0.97%

Shanghai Composite 2,838.50 -0.19%

Gold Spot 1,731 +1.04%

Dollar Index 100.43 +0.04%

US Dollar/ Brazil Real 5.5335 +1.38%

Mã HĐ Cao Thấp
Đóng 

cửa
Δ Δ% KLGD

CLEM20 18.26 13.35 16.50 +2.72 +19.74% 777,155

CLEN20 23.40 20.32 21.44 +0.75 +3.62% 316,755

QOM20 23.22 20.07 21.33 +0.96 +4.71% 256,303

QON20 26.98 23.82 24.79 +0.73 +3.03% 286,791

NGEM20 2.071 1.931 1.942 -0.111 -5.41% 134,749

NGEN20 2.262 2.148 2.155 -0.081 -3.62% 47,928

RBEM20 0.7798 0.6723 0.6821 -0.0054 -0.79% 68,572

RBEN20 0.8101 0.7083 0.7172 -0.0099 -1.36% 37,980

Dầu 

WTI

Dầu 

Brent

Khí tự 

nhiên

Xăng 

ROB



SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM
BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 24/04/2020

BẢNG GIÁ TIN TỨC DẦU THÔ KHÍ TỰ NHIÊN & XĂNG

Trang 2/4

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, lượng tồn kho khí gas tự nhiên của Mỹ

trong khác kho ngầm trong tuần kết thúc 17/04 tăng 43 tỷ feet khối lên mức 2,140 tỷ feet khối.

▪ Theo thông tin từ Reuters, thị phần dầu thô của các nước OPEC nhập khẩu vào Ấn Độ đã

giảm xuống chỉ còn 78.3% so với mức trung bình 80%. Ấn Độ, nước nhập khẩu Dầu thô lớn thứ

ba thế giới, đã nhập khẩu 4.5 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 3/2020, giảm 0.9% so với cùng kỳ

năm ngoái; trong đó có khoảng 3.53 triệu thùng được nhập từ các nước OPEC.

▪ Các nhà quản lý ngành dầu mỏ bang Oklahoma hôm qua cho biết, các công ty khai thác dầu

ở bang này có thể dừng khai thác các mỏ dầu mà không bị mất giấy phép khai thác, một trong

những biện pháp hỗ trợ của chính phủ dành cho các công ty dầu khí trong giai đoạn khó khăn.

▪ Theo thông tin từ hãng tư vấn năng lượng Vortexa, khối lượng các sản phẩm từ dầu (nhiên

liệu máy bay, dầu diesel và xăng) được trữ trong các tàu chở dầu trên biển đã tăng hơn gấp đôi

trong tháng vừa qua. Tính đến 22/04, toàn cầu có khoảng 68 triệu thùng sản phẩm dầu các loại

được lưu trữ trên biển so với 30 triệu thùng một tháng trước đó.

▪ Các nhà phân tích dự báo nhu cầu của Trung Quốc đối với các sản phẩm dầu tinh luyện

(xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay) sẽ phục hồi trong quý 2 năm nay, sau khi các lệnh phong

tỏa tại nhiều nơi ở Trung Quốc được gỡ bỏ.

▪ Hạ viện Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ tài

chính trị giá 484 tỷ USD cho các doanh nghiệp

vừa và nhỏ và các bệnh viện.

▪ Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại

Mỹ trong tuần vừa rồi chạm mức 4.4 triệu,

thấp hơn so với những tuần trước và thấp hơn

so với dự báo 4.5 triệu nhưng vẫn ở mức cao.

Tính từ khi nước Mỹ bắt đầu phong tỏa, đã có

26.5 triệu người bị mất việc làm.

▪ Các lãnh đạo liên minh châu Âu đã thống

nhất về việc tạo lập một quỹ ngân sách để hỗ

trợ phục hồi kinh tế dưới tác động của dịch

bệnh, theo tuyên bố của Thủ tướng Đức

Angela Merkel.

▪ Bộ Tài chính Mỹ cho biết các công ty đại

chúng sẽ rất khó nhận được các hỗ trợ tài

chính từ các gói hỗ trợ.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu WTI tháng 06 tiếp tục tăng 19.74% sau khi

một số nước OPEC đã bắt đầu cắt giảm sản lượng

trước 01/05 và những căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh

khi Iran đáp trả những tuyên bố của TT Trump trước đó.

➢ Kháng cự: 18.75; 20 ➢ Hỗ trợ: 10.94; 10;

▪ Giá Dầu Brent kỳ hạn tháng 06 tăng 4.71%. Giá Dầu

thô phục hồi nhờ một số thông tin tích cực, nhưng vấn

đề lưu trữ dầu thô vẫn chưa được giải quyết triệt để

khiến đà tăng không bền vững.

➢ Kháng cự: 24.35; 20 ➢ Hỗ trợ: 17.6; 13.7
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG ROB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên kỳ hạn tháng 06 giảm 5.41%

trong phiên hôm qua trước thông tin tồn kho tăng nhiều

hơn kỳ vọng và dự báo thời tiết ấm áp hơn trong hai

tuần tới, dẫn đến nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm giảm.

➢ Kháng cự: 1.718; 1.764 ➢ Hỗ trợ: 1.612; 1.531

▪ Giá Xăng PBOB kỳ hạn tháng 06 quay đầu giảm

0.79% sau khi tăng trong đầu phiên do thông tin Mexico

tuyên bố không thực hiện hợp đồng mua Xăng của Mỹ

do điều kiện bất khả kháng.

➢ Kháng cự: 0.6351; 0.5251 ➢ Hỗ trợ: 0.4674;0.4410
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