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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 30/03/2020 
 

Các hợp đồng dầu thô tương lai tiếp tục giảm mạnh vào ngày 27/03, nhu cầu toàn cầu sụt 

giảm do sự lây lan của đại dịch COVID-19 đã khiến giá dầu lao dốc tuần thứ 5 liên tiếp 

- Dầu thô WTI tháng 5 đóng cửa giảm 1.09 USD (tương đương 4.8%) xuống 21.51 USD/ thùng và 

giảm 5% trong tuần vừa rồi, dầu thô Brent tháng 5 đóng cửa tăng giảm 1.41 USD (tương đương 

5.4%). Giá dầu lao dốc đã dẫn đến 2 tuần sụt giảm nghiêm trọng số giàn khoan đang hoạt động 

tại Mỹ. Dữ liệu từ Baker Hughes vào ngày thứ Sáu cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động tại 

Mỹ giảm 40 giàn xuống 624 giàn trong tuần này, sau khi mất 19 giàn trong tuần trước đó. 

- Phố Wall đóng cửa tăng điểm trong tuần trước, Dow Jones tăng 12.84% và S&P500 tăng 10.26%. 

Tuy nhiên, trong phiên cuối tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khá nhiều sau 

thông tin số người nhiễm virus tại Mỹ vượt con số 100,000 người khiến giới đầu tư hoảng sợ. Con 

số trên khiến giới đầu tư lo ngại về số phận nền kinh tế Mỹ, nên đồng loạt bán tháo ra bất chấp 

Hạ viện Mỹ thông qua gói cứu trợ 2,200 tỷ USD. 

- Cuộc chiến giá dầu giữa Nga và Ả-rập Xê-út tiếp tục kéo dài. Kirill Dmitriev, Giám đốc Quỹ đầu tư 

quốc gia Nga, nói với Reuters vào ngày thứ Sáu rằng một thỏa thuận OPEC+ mới có thể đạt được 

nếu các nước khác tham gia. Ông Dmitriev cho hay Nga đang liên hệ với Ả-rập Xê-út và các nước 

khác. Tuy nhiên, cũng trong ngày thứ Sáu, Ả-rập Xê-út cho biết Vương quốc này không có bất kỳ 

liên hệ nào với Moscow về việc cắt giảm sản lượng dầu hay xây dựng liên minh OPEC+, 

Bloomberg News đưa tin. 

- Từ 15h chiều ngày 29/03/2020, mức giá xăng dầu giảm sâu. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 4,100 

đồng/lít; xăng RON95-III giảm 4,252 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 1,776 đồng/lít; dầu hỏa giảm 

2,705 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1,048 đồng/kg. 
 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 27/03/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEK20 23.44 20.88 21.51 -4.82% 591,705 

CLEM20 26.43 24.59 25.15 -2.18% 193,264 

QOK20 27.00 24.13 24.93 -5.35% 112,739 

QOM20 29.33 27.18 27.95 -2.44% 329,043 
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Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 05/2020  – 

9h26 ngày 30/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 26.80 Bán 

MA10 25.80 Mua 

RSI (14) 58.117 Mua 

STOCH (9,6) 70.515 Mua 

MACD (12,26) 0.060 Mua 

Mức hỗ trợ 26.35 – 26.50 

Mức kháng cự 26.94 – 27.23 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 05/2020 – 

9h26 ngày 30/03/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 20.40 Bán 

MA10 20.99 Bán 

RSI (14) 31.603 Bán 

STOCH (9,6) 32.188 Trung tính 

MACD (12,26) -0.680 Bán 

Mức hỗ trợ 20.03 – 20.19 

Mức kháng cự 20.62 – 20.89 
 

 


