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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 27/03/2020 
 

Dầu giảm sau khi Mỹ hủy bỏ kế hoạch mua dầu thô và sự sụt giảm nhu cầu năng lượng toàn 

cầu do đại dịch coronavirus 

- Dầu thô WTI tháng 5 đóng cửa giảm 7,72, dầu thô Brent tháng 5 (CBK20) đóng cửa giảm 

3,83%. Giá dầu giảm sau khi chính quyền Mỹ hủy bỏ kế hoạch mua dầu thô để bổ sung Dự 

trữ Dầu khí Chiến lược (SPR). Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết họ đã rút gói thầu ngày 19 

tháng 3 cho kế hoạch mua 77 triệu thùng dầu thô sau khi không giành được quyền tài trợ từ 

Quốc hội trong gói giải cứu trị giá 2 nghìn tỷ đô la.  

- Cú sốc kép của đại dịch coronavirus và sự gia tăng nguồn cung từ Ả Rập Saudi và Nga sau 

khi hai quốc gia không đạt được thỏa thuận hạn chế nguồn cung đã làm thị trường dầu thô 

bị mất khoảng một nửa giá trị trong tháng 3. 

- Một thông tin tiêu cực khác đối với dầu thô là ước tính từ IHS Markit cho thấy thặng dư dầu 

thô toàn cầu lên tới 14 triệu thùng/ngày trong quý 2. 

- Giám đốc điều hành của IEA cho rằng nhu cầu dầu toàn cầu đang rơi vào tình trạng khủng 

hoảng do đại dịch coronavirus và "chúng ta có thể thấy nhu cầu dầu toàn cầu giảm tới 20 

triệu thùng/ngày." Ông cũng cho biết EIA chứng kiến sự sụt giảm nhu cầu dầu toàn cầu trong 

quý 2 vượt quá mức giảm trong Q1. 

- Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới, đã sẵn sàng giảm một nửa tỷ lệ chế biến 

dầu thô của họ khi cả nước đóng cửa kéo dài 3 tuần trên toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan 

của coronavirus. 

- Phố Wall đóng cửa tăng điểm trong ngày hôm qua. Dow Jones tăng 6.38% và S&P500 tăng 

6.24%. Chỉ số Dow Jones đang có chuỗi 3 ngày tăng mạnh nhất kể từ năm 1931 với mức 

tăng trong 3 phiên gần đây là 21%. 

- Một yếu tố tích cực cho giá dầu là chỉ số đô la giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần. Ngoài 

ra, hành động của Thượng viện vào tối thứ Tư để vượt qua gói giải cứu virus trị giá 2 nghìn 

tỷ USD là tích cực đối với giá năng lượng. 

- Báo cáo hàng tuần của thứ tư của EIA cho thấy tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ tính đến ngày 

20 tháng 3 thấp hơn 2,7% so với trung bình 5 năm, tồn kho xăng ngang bằng với mức trung 

bình 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 3 đã giảm 

xuống còn 13,0 triệu thùng/ngày, ngay dưới mức cao kỷ lục 13,1 triệu thùng/ngày từ ngày 

28/2. 

 



 Bản tin Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) 

 

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn reuters.com, cme.com, barchart.com.investing.com. Sở Giao 

Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc 

sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên 

hệ: info@mxv.vn. 

Trang 2 / 2 

 

 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 26/03/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEK20 30.3 26.63 22.6 -7.72% 594,194 

CLEM20 30.61 27.06 25.71 -5.34% 204,075 

QOK20 27.75 26.03 26.34 -3.83% 193,103 

QOM20 30.19 28.34 28.65 -4.47% 293,033 

Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020  – 

10h05 ngày 27/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 26.74 Bán 

MA10 26.67 Bán 

RSI (14) 44.461 Bán 

STOCH (9,6) 51.652 Trung tính 

MACD (12,26) -0.160 Bán 

Mức hỗ trợ 26.00 – 25.65 

Mức kháng cự 27.75 – 28.31 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 05/2020 – 

10h05 ngày 27/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 26.75 Bán 

MA10 26.68 Mua 

RSI (14) 45.794 Trung tính 

STOCH (9,6) 52.855 Trung tính 

MACD (12,26) -0.150 Bán 

Mức hỗ trợ 21.36 – 20.80 

Mức kháng cự 24.74 – 25.28 
 

 

 

 

 


