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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 28/02/2020 
 

Market Headlines: Mối lo ngại Coronavirus sẽ mở rộng thành đại dịch toàn cầu vẫn tiếp tục gây áp lực lên 

giá dầu thô. 

- Dầu thô tiếp tục kéo dài năm phiên giảm mạnh liên 

tiếp. Dầu thô WTI và dầu thô Brent giảm xuống mức thấp 

nhất trong 14 tháng.  

- Dầu thô giảm vào phiên hôm qua sau khi cơ quan y 

tế Mỹ cho biết họ đã tìm thấy trường hợp đầu tiên nhiễm 

coronavirus ở Mỹ không liên quan đến một ổ dịch đã biết. 

Điều đó làm dấy lên mối lo ngại về sự lây lan rộng trong cộng 

đồng. Các trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus 

hiện đã tăng lên 82.400 tại hơn 40 quốc gia, với hơn 2.800 

ca tử vong. Ở những nơi khác trên thế giới, Ả Rập Xê Út đã 

tạm dừng các chuyến thăm tôn giáo thu hút hàng triệu du 

khách đến các thành phố như Mecca và Medina, trong khi 

Nhật Bản yêu cầu tất cả các trường học đóng cửa bắt đầu 

từ ngày 2 tháng 3. 

- Phố Wall đóng cửa giảm mạnh trong ngày hôm qua. 

Dow Jones giảm 4.42%, S&P500 giảm 4.42%. Dow Jones 

có phiên mất điểm mạnh nhất lịch sử, còn S&P có phiên 

giảm theo phần trăm lớn nhất kể từ tháng 8/2011. Lợi suất 

trái phiếu kho bạc Mỹ xuống mức thấp kỷ lục dưới 1.25%. 

Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán làm mất niềm tin 

của thị trường vào triển vọng của nền kinh tế và nhu cầu 

năng lượng toàn cầu 

- Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo cho biết 

OPEC + đang thể hiện "cam kết đổi mới" nhằm đạt được 

thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô để ổn định thị trường 

dầu mỏ toàn cầu. Một yếu tố tích cực khác là sự suy giảm 

của chỉ số đồng đô la xuống mức thấp nhất trong 3 tuần. 

- Tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 21 tháng 2 

thấp hơn 2,2% so với trung bình 5 năm. Sản lượng dầu thô 

của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 2 không đổi ở 

mức 13,0 triệu thùng/ngày và khớp với mức cao kỷ lục cuối 

tháng 1 là 13,0 triệu thùng/ngày. 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 27/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Giá 

TT 
% KLGD 

CLEJ20 48.78 45.88 47.09 -3.37% 980,446 

CLEK20 48.90 46.10 47.29 -3.25% 180,031 

QOJ20 53.25 50.97 52.18 -2.34% 112,157 

QOK20 52.65 50.39 51.73 -2.05% 506,229 

 

Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020 – 9h10 

ngày 28/02/2020): 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 05/2020:  

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 51.10 Bán 

MA10 51.27 Bán 

RSI (14) 37.844 Quá bán 

STOCH (9,6) 41.175 Bán 

MACD (12,26) -0.480 Bán 

- Giá hiện dưới đường trung bình 10 ngày (MA10) cho thấy 

xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn. 

- Mức hỗ trợ: 50.49 – 50.75; Mức kháng cự: 51.18 – 51.35 

- Mức giá hiện tại: 51.09 
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Biểu đồ nến giá dầu WTI giao tháng 04/2020 – 9h10 

ngày 28/02/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 04/2020:  

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 46.52 Bán 

MA10 46.73 Bán 

RSI (14) 36.636 Bán 

STOCH (9,6) 33.951 Quá bán 

MACD (12,26) -0.550 Bán 

- Mức hỗ trợ: 46.06 – 46.27; Mức kháng cự: 46.62 – 46.76 

- Mức giá hiện tại: 46.53 

 

 

 

 

 

 


