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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 01/04/2020 
 

Giá dầu đang ở gần mức thấp nhất kể từ năm 2002 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng 

coronavirus toàn cầu đã làm suy giảm kinh tế toàn cầu và làm giảm nhu cầu năng lượng 

- Dầu thô WTI tháng 5 đóng cửa tăng 1,94%, dầu thô Brent tháng 6 đóng cửa giảm 0,26%. Dấu hiệu 

của sự phục hồi ở Trung Quốc, nước tiêu dùng dầu thô lớn thứ hai thế giới, đã hỗ trợ giá dầu thô. 

Báo cáo PMI sản xuất tháng 3 của Trung Quốc đã tăng 16,3 lên 52,0, cao hơn kỳ vọng 9,1 và là 

mức tăng mạnh nhất trong hơn 2 năm qua. Ngoài ra, PMI phi sản xuất của Trung Quốc tháng 3 

tăng 22,7 lên 52,3, cao hơn kỳ vọng 12,4. Tuy nhiên, giá dầu thô đã giảm trở lại từ giá cao nhất 

trong phiên hôm qua sau khi Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC thông báo có kế hoạch tăng 

sản lượng dầu thô thêm 200.000 thùng/ngày trong tháng 4 lên mức kỷ lục 4,8 triệu thùng/ngày. 

- Giá dầu đang ở gần mức thấp nhất kể từ năm 2002 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng coronavirus 

toàn cầu đã làm suy giảm kinh tế toàn cầu và làm giảm nhu cầu năng lượng. Hợp đồng tương lai 

dầu thô kết thúc quý giảm gần 70% sau khi có những mức giảm kỷ lục trong tháng 3. 

- Phố Wall đóng cửa giảm điểm trong ngày hôm qua. Dow Jones giảm 1.84% và S&P500 giảm 

1.60%. Nỗi lo về Covid-19 bùng phát ở Mỹ và chưa đạt đỉnh tại châu Âu là nguyên nhân khiến thị 

trường giảm điểm. 

- Hiroyuki Kikukawa, tổng giám đốc nghiên cứu của Nissan Securities cho biết, tâm lý thị trường vẫn 

ảm đạm vì không có sự rõ ràng về việc đại dịch sẽ tiếp diễn trong bao lâu. Gần 800.000 người đã 

bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới và hơn 38.800 người đã chết, theo một thống kê của Reuters. 

- Theo báo cáo của API (Viện dầu khí Mỹ), nguồn cung dầu thô của Mỹ đã tăng 10,5 triệu thùng/ngày 

vào tuần trước. 

 
 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 31/03/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEK20 20.93 19.27 20.48 1.94% 604,605 

CLEM20 25.01 23.31 24.51 1.74% 193,702 

QOM20 24.44 21.65 26.35 -0.26% 367,423 

QON20 27.53 25.3 29.66 -0.40% 172,395 
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Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 06/2020  – 

10h15 ngày 01/04/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

06/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 25.97 Bán 

MA10 26.05 Bán 

RSI (14) 40.172 Bán 

STOCH (9,6) 19.561 Quá bán 

MACD (12,26) -0.190 Bán 

Mức hỗ trợ 25.69 – 25.30 

Mức kháng cự 27.30 – 27.91 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 05/2020 – 

9h55 ngày 01/04/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 20.55 Bán 

MA10 20.43 Mua 

RSI (14) 47.897 Trung tính 

STOCH (9,6) 50.920 Trung tính 

MACD (12,26) -0.050 Bán 

Mức hỗ trợ 20.01 – 19.27 

Mức kháng cự 20.93 – 21.89 
 

 

 


