
SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 
VIỆT NAMBẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 25/08/2020

BẢNG GIÁ TIN TỨC DẦU THÔ KHÍ TỰ NHIÊN & XĂNG

Trang 1/4

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 24/08/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 24/08/2020



SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 
VIỆT NAMBẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 25/08/2020

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
§ Vào ngày 23/8, Vịnh Mexico, nơi cung cấp 17% tổng sản lượng dầu của Mỹ và 45% sản lượng khí tự 

nhiên của nước này đã chịu ảnh hưởng của cơn bão kép. Điều này là nguyên nhân kéo giá dầu chốt 
phiên hôm qua tăng.

§ Cơn bão kép này có thể khiến cho Motiva Enterprises đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Mỹ vào 
cuối tuần này. Theo giới chuyên gia, các nhà máy nói trên với công suất 607 nghìn thùng/ngày sẽ phải 
ngừng hoạt động từ nay đến hết tuần.

§ Sản lượng khai thác dầu 7 tháng đầu năm nay của Gazprom Neft đã giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 
ngoái, xuống mức 35,78 triệu tấn. 

§ Ở châu Á, nhu cầu tiêu thụ xăng gần đây đã giảm đi, trong khi các nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất xăng 
với khối lượng lớn, sau khi lợi nhuận biên của họ tăng đột biến vào tháng trước. Trên toàn thế giới, sự 
phục hồi của nhu cầu về xăng đã bị đình trệ ở mức độ lớn và vẫn đang ở mức khoảng 90% của mức 
nhu cầu trước đại dịch Covid-19.

§ Dữ liệu từ công ty tư vấn Insights Global của Hà Lan cho thấy các kho dự trữ xăng được lưu trữ độc 
lập tại trung tâm lọc và lưu kho dầu Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) đã giảm gần 5% xuống 1,4 
triệu tấn trong tuần qua.

§ Các chỉ số chứng khoán chính của 
Mỹ đang trên đà tăng, trong đó Dow 
Jones Industrial Average tăng mạnh 
nhất ở mức 1.35%.

§ Mức lạm phát ở Singapore đang ở 
mức -0.4%, giảm từ 0.2% trong tháng 
6. Nguyên nhân chính là do sự giảm 
mạnh của chi phí điện, ga và sự giảm 
phát của lương thực.

§ Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, 
đồng Bảng Anh đã giảm so với đồng 
Euro và đồng USD. Nguyên nhân là 
do Anh và Liên minh Châu Âu đã 
không đạt được tiến triển thực sự nào 
trong các cuộc đàm phán thương mại 
hậu Brexit giữa đôi bên.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

§ Giá Dầu thô WTI tháng 10 tăng 0.66% do cơn bão 
kép đã làm ảnh hưởng đến các nhà máy lọc dầu từ đó 
giảm nguồn cung.

 Kháng cự: 42.91; 48.44  Hỗ trợ: 41.06; 36.42

§ Giá Dầu thô Brent tháng 10 tăng 1.76% do cơn bão 
kép đã làm ảnh hưởng đến các nhà máy lọc dầu từ đó 
giảm nguồn cung.

 Kháng cự: 45.23; 48.94  Hỗ trợ: 44.28; 39.74

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá Khí gas tự nhiên tháng 09 tăng 2.66% khi các 
nhân viên ở các nhà máy phải di tản do cơn bão, làm 
giảm sản lượng của các nhà máy này.

 Kháng cự: 2.543; 2.648         Hỗ trợ: 2.372; 2.218

§ Giá Xăng RBOB tháng 09 tăng 6.46% từ ảnh hưởng 
tăng giá của dầu thô

 Kháng cự: 1.3858; 1.4323     Hỗ trợ: 1.3229; 1.2347


