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BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 03/04/2020 
 

Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng mạnh vào ngày thứ Năm khi Tổng thống Mỹ 

Donald Trump tweet rằng ông kỳ vọng Ả-rập Xê-út và Nga sẽ đạt được một thỏa thuận cắt 

giảm sản lượng đáng kể 

- Dầu thô WTI tháng 5 đóng cửa tăng 24,67%, dầu thô Brent đóng cửa tăng 21,02%. Giá dầu tăng 

mạnh khi Tổng thống Trump vào hôm qua nói rằng ông hy vọng Ả Rập Saudi và Nga sẽ bắt đầu 

cắt giảm sản lượng dầu thô từ 10 triệu thùng trở lên sau cuộc nói chuyện của ông với Thái tử Ả 

Rập Saudi Mohammed Bin Salman. Ả Rập Saudi không xác nhận rằng họ sẵn sàng cắt giảm sản 

lượng, nhưng đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của OPEC + để đạt được một thỏa thuận sẽ khôi 

phục lại sự cân bằng trong thị trường dầu mỏ. Giá dầu thô đã giảm trở lại từ giá cao nhất vào hôm 

qua sau khi phát ngôn viên của Kremlin, ông Peskov nói rằng Tổng thống Nga Putin đã không nói 

chuyện với hoàng tử Ả Rập Saudi và không đồng ý cắt giảm sản lượng dầu để tăng giá. 

- Giá dầu thô tăng do nhu cầu dầu của Trung Quốc tăng sau khi Trung Quốc cho biết họ có kế hoạch 

mua dầu thô để lấp đầy kho dự trữ chiến lược.  

- Sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 3 đã tăng 150.000 thùng/ngày lên 28,06 triệu thùng/ngày, 

mức tăng đầu tiên trong 6 tháng. 

- Phố Wall đóng cửa tăng điểm, Dow Jones tăng 2.24% và S&P500 tăng 2.28%. 

- Theo báo cáo hàng tuần vào thứ Tư của EIA, tồn kho dầu thô của EIA tăng 13,83 triệu thùng lên 

mức cao nhất trong 9 tháng là 469,19 triệu thùng và dự trữ xăng đã tăng 7,52 triệu thùng. Tồn kho 

dầu thô của Mỹ tính đến ngày 27 tháng 3 thấp hơn 0,3% so với trung bình 5 năm, tồn kho xăng 

dầu cao hơn 4,0% so với trung bình 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào 

ngày 27 tháng 3 không đổi ở mức 13,0 triệu thùng/ngày, ngay dưới mức cao kỷ lục 13,1 triệu 

thùng/ngày từ ngày 28/2. 
 

CẬP NHẬT GIÁ CHỐT PHIÊN NGÀY 02/04/2020 

Hợp đồng Cao Thấp Giá TT % KLGD 

CLEK20 27.39 20.76 25.32 +24.67% 1,041,769 

CLEM20 30.16 23.92 28.05 +18.16% 434,353 

QOM20 36.29 25.45 29.94 +21.02% 612,243 

QON20 38.31 28.41 32.10 +14.48% 266,605 
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Diễn biến giá dầu Brent giao tháng 06/2020  – 

9h58 ngày 03/04/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu Brent kỳ hạn tháng 

06/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 29.38 Bán 

MA10 29.68 Bán 

RSI (14) 57.485 Mua 

STOCH (9,6) 32.529 Bán 

MACD (12,26) 0.880 Mua 

Mức hỗ trợ 28.62 – 28.92 

Mức kháng cự 29.45 – 29.68 
 

Diễn biến giá dầu WTI giao tháng 05/2020 – 

9h58 ngày 03/04/2020 

 

Chỉ báo kỹ thuật dầu WTI kỳ hạn tháng 

05/2020 

Chỉ báo Giá trị Gợi ý 

MA5 24.44 Bán 

MA10 24.58 Bán 

RSI (14) 59.776 Mua 

STOCH (9,6) 46.327 Trung tính 

MACD (12,26) 0.790 Mua 

Mức hỗ trợ 23.61 – 23.94 

Mức kháng cự 24.45 – 24.63 
 

 


