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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 25/03/2020 
 

Dầu tăng 2 phiên liên tiếp trước bối cảnh chỉ số đồng đô la giảm và sự phục hồi mạnh mẽ 

của thị trường chứng khoán 

- Dầu thô WTI tháng 5 đóng cửa tăng 2,78%, dầu thô Brent đóng cửa tăng 0,28%. Giá dầu tăng 

trước bối cảnh chỉ số đồng đô la giảm và sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán. Phố 

Wall đóng cửa tăng mạnh trong ngày hôm qua. Dow Jones tăng 11.37% và S&P500 đóng cửa với 

mức tăng 9.38%. Thị trường được thúc đẩy bởi thông tin đảng Cộng hòa và Dân chủ đã tiến gần 

tới thỏa thuận về dự luật gói kích thích kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD. Gói kích thích này hỗ trợ tài 

chính cho người Mỹ trong công việc và giúp đỡ các ngành công nghiệp gặp khó khăn do đại dịch.  

- Giá dầu thô tiếp tục bị cắt giảm do lo ngại về sự sụt giảm mạnh trong hoạt động kinh tế toàn cầu 

và cuộc chiến giá cả của Ả rập Saudi-Nga. 

- Giá dầu thô ban đầu tăng hơn 7% vào buổi sáng phiên hôm qua sau khi Chủ tịch Hạ viện Pelosi 

nói rằng bà lạc quan thoả thuận về dự luật giải cứu có thể đạt được "trong vài giờ nữa". Tuy nhiên, 

thực tế rằng ngay cả khi một biện pháp kích thích được Quốc hội thông qua, các hoạt động trên 

khắp đất nước sẽ vẫn ngừng trệ từ đại dịch coronavirus và nhu cầu nhiên liệu sẽ vẫn ở mức thấp. 

- Virus coronavirus tiếp tục lan truyền với tốc độ buộc phải ngừng hoạt động kinh tế trên toàn cầu, 

điều này đã làm giảm nhu cầu năng lượng và tạo áp lực giảm giá năng lượng. Dầu thô WTI vào 

thứ Tư tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất trong 18 năm, dầu thô Brent đã giảm xuống mức 

thấp 16-3 / 4 năm. 

- Một thông tin tiêu cực khác đối với giá dầu thô là tuyên bố vào thứ Tư tuần trước của Bộ Năng 

lượng Ả rập Saudi rằng chính phủ "đã chỉ đạo Saudi Aramco tiếp tục cung cấp dầu thô ở mức 12,3 

triệu thùng/ngày trong những tháng tới", cao hơn 26% so với sản lượng tháng hai (9,7 triệu 

thùng/ngày). 

- Giá dầu thô tăng cao hơn một chút vào chiều hôm qua sau khi API báo cáo rằng các kho dự trữ 

dầu thô của Mỹ đã giảm 1,25 triệu thùng và nguồn cung xăng dầu đã giảm 2,62 triệu thùng vào 

tuần trước. 
 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 24/03/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEK20 25.16 23.09 24.01 +2.78% 852,951 

CLEM20 27.28 25.44 26.20 +2.83% 198,603 

QOK20 28.65 26.69 27.15 +0.44% 198,906 

QOM20 30.95 29.21 29.74 +1.54% 278,917 
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Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020  – 

10h05 ngày 25/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 27.87 Bán 

MA10 27.56 Mua 

RSI (14) 53.333 Trung tính 

STOCH (9,6) 71.174 Mua 

MACD (12,26) 0.230 Mua 

Mức hỗ trợ 27.65 – 27.77 

Mức kháng cự 28.03 – 28.17 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 05/2020 – 

10h05 ngày 25/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 24.81 Bán 

MA10 24.57 Mua 

RSI (14) 56.724 Mua 

STOCH (9,6) 77.822 Quá bán 

MACD (12,26) 0.360 Mua 

Mức hỗ trợ 24.52 – 24.67 

Mức kháng cự 24.96 – 25.10 
 

 

 

 

 

 

 


