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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 31/03/2020 
 

Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm mạnh xuống mức đóng cửa thấp nhất kể từ năm 2002 

vào ngày thứ Hai (30/03), với dầu WTI tích tắc rớt mốc quan trọng 20 USD/thùng 

- Dầu thô WTI tháng 5 đóng cửa giảm 1.42 USD (tương đương 6.6%) xuống 20.09 USD/ thùng và 

đã có lúc rơi xuống mức 19,27 USD/thùng, gần mức "đáy" của 18 tháng ghi nhận được hồi đầu 

tháng này. Dầu thô Brent tháng 5 đóng cửa giảm 2.17 USD (tương đương 8.7%) xuống 22.76 

USD/thùng, sau khi có lúc giảm xuống mức 23,03 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2002.  

- Phố Wall đóng cửa tăng điểm trong phiên đầu tuần. Dow Jones tăng 3.2% và S&P500 tăng 3.4%. 

Tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn khi Johnson & Johnson cho biết họ đã xác định được một loạt 

vắc-xin cho Covid-19, lưu ý rằng thử nghiệm trên người của loại vắc-xin này sẽ bắt đầu thực hiện 

vào 9. Cổ phiếu J&J đã tăng 8%.  

- Saudi Arabia ngày 27/3 cho biết sẽ không đàm phán với Nga để cân bằng thị trường dầu mỏ bất 

chấp sức ép ngày càng tăng từ Washington nhằm ngăn chặn giá lao dốc trong dịch COVID-19. 

Thị trường dầu đã bị tác động bởi tình hình dịch COVID-19 khiến nhu cầu giảm sút và cuộc chiến 

giá cả giữa Saudi Arabia và Nga đang làm nguồn cung trên thị trường đầy lên. 

- Ả-rập Xê-út hôm thứ Sáu (27/03), cho biết nước này không có thảo luận với Nga về mức sản 

lượng dầu, các báo cáo đưa tin, bất chấp lời kêu gọi của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald 

Trump rằng 2 nước nên chấm dứt bất đồng, vốn góp phần nới rộng đà lao dốc của giá dầu trong 

bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu giữa đại dịch. Moscow hồi đầu tháng 3/2020 đã từ chối lời kêu 

gọi của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đối với các thành viên và đồng minh nhằm 

gia tăng cắt giảm sản lượng. Ả-rập Xê-út đã trả đũa bằng cách khiến dầu rớt giá và chuyển sang 

tăng sản lượng khi 2 nước, và một số nhà sản xuất chủ chốt khác, tranh giành thị phần. 
 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 30/03/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEK20 20.93 19.27 20.09 -6.60% 695,356 

CLEM20 25.01 23.31 24.09 -4.21% 253,759 

QOK20 24.44 21.65 22.76 -8.70% 62,033 

QOM20 27.53 25.30 26.42 -5.47% 350,553 
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Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 06/2020  – 

8h05 ngày 31/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

06/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 26.53 Mua 

MA10 26.26 Mua 

RSI (14) 58.084 Mua 

STOCH (9,6) 78.698 Mua 

MACD (12,26) 0.090 Mua 

Mức hỗ trợ 26.46 – 26.55 

Mức kháng cự 26.77 – 26.90 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 05/2020 – 

8h05 ngày 31/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 20.52 Mua 

MA10 20.32 Mua 

RSI (14) 50.922 Trung tính 

STOCH (9,6) 81.655 Quá bán 

MACD (12,26) -0.240 Bán 

Mức hỗ trợ 20.38 – 20.53 

Mức kháng cự 20.79 – 20.90 
 

 


