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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI       

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên 25/9 và hai loại dầu chủ chốt đều giảm hơn 2% trong tuần 

qua, giữa lúc nguồn cung dầu dự kiến sẽ mở rộng trong những tuần tới. Tính chung trong cả tuần 

qua, giá dầu Brent giảm 2,9% và dầu WTI giảm 2,1% dù chỉ có hai phiên giảm giá và ba phiên 

tăng. 

Chốt tuần, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ 

hạn giảm 2 xu xuống 41,92 USD/thùng, 

trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) để 

mất 6 xu xuống 40,25 USD/thùng. 

 Ngày 24/9, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nêu bật tầm quan trọng của việc đẩy mạnh

triển khai công nghệ thu hồi, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS) trên toàn cầu, nếu như các nước 

muốn đạt được mục tiêu về trung hòa khí thải, nhằm làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu. 

IEA cho biết để đạt được mục tiêu này, lượng CO2 thu hồi phải tăng từ mức 40 triệu tấn hiện 

nay lên tới 800 triệu tấn vào năm 2030. Điều này đòi hỏi số tiền đầu tư lên đến 160 tỷ USD cho 

công nghệ CCUS vào năm 2030, gấp 10 lần so với thập kỷ trước đó. 

 Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia Libya (NOC) dự kiến sẽ tăng sản lượng dầu lên 260.000

thùng/ngày vào tuần tới nhằm phục hồi ngành công nghiệp dầu mỏ của đất nước bị tê liệt bởi 

lệnh phong tỏa kể từ tháng 1/2020. Libya sản xuất khoảng 1,2 triệu thùng dầu/ngày, chiếm hơn 

1% sản lượng toàn cầu trước khi bị phong tỏa, điều khiến sản lượng của nước thành viên Tổ 

chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) này giảm xuống 100.000 thùng/ngày. 

 Số liệu được Tổng Cục Thống kê Hải quan Trung Quốc (GAC) công bố ngày 25/9 cho thấy

tháng 8/2020 là tháng thứ hai liên tiếp Nga là nước xuất khẩu dầu mỏ nhiều nhất sang Trung 

Quốc. Theo số liệu do GAC công bố, Nga xuất khẩu 5,8 triệu tấn dầu thô (tương đương 1,37 

triệu thùng dầu/ngày) sang Trung Quốc trong tháng 8/2020, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 

2019. Trong giai đoạn từ tháng 1-8/2020, Nga tiếp tục là nước xuất khẩu dầu nhiều nhất sang 

Trung Quốc với 57,1 triệu tấn, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trung Quốc trong giai 
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đoạn này cũng nhập khẩu 55,8 triệu tấn dầu từ Saudi Arabia, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 

2019. 

 Theo số liệu từ Chính phủ Mỹ, dự trữ dầu thô, khí đốt và các sản phẩm chưng cất của nước

này đều giảm trong tuần trước. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô 

tại Mỹ giảm tuần thứ 2 liên tiếp, sụt 1,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 18/9. EIA cũng cho 

biết dự trữ xăng sụt mạnh hơn dự báo là 4 triệu thùng, còn dự trữ các sản phẩm chưng cất bất 

ngờ giảm 3,4 triệu thùng. 

 Công ty tư vấn Eurasia Group đưa ra dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2020 sẽ giảm hơn

10% so với năm 2019, xuống khoảng 90 triệu thùng/ngày, ghi dấu cú sốc lớn nhất trong lịch sử 

của ngành dầu mỏ do tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19. 

 Goldman Sachs vẫn giữ nguyên dự báo giá dầu Brent đạt 49 USD/thùng vào cuối năm 2020

và 65 USD/thùng vào quý III/2021, bất chấp những diễn biến bất ổn tại Libya. Trong khi đó, 

Barclays nâng triển vọng giá dầu Brent năm 2020 lên 43 USD/thùng và 53 USD/thùng vào năm 

sau. 

 Chuyên gia phân tích cấp cao Craig Erlam tại OANDA cho rằng giá dầu hiện ổn định, song

đang đối mặt sức ép đi xuống do số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến tại châu Âu. Anh, Đức và 

Pháp đã áp đặt các biện pháp hạn chế mới để ngăn chặn dịch Covid-19 lan rộng, yếu tố làm ảnh 

hưởng đến nhu cầu đối với dầu mỏ. 

Giá bình quân của hầu hết các mặt hàng xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore tuần 

39/2020 tăng không đáng kể so với bình quân tuần 38/2020 (từ 0,3% - 1,4%). 

Giá Platts bình quân tuần 39/2020 của các mặt hàng xăng dầu 

Đơn vị: USD/thùng & USD/tấn (FO) 

Tuần 
Xăng RON 

92-II 

Xăng RON 

95-III 
Dầu hỏa 

Diesel 

0,05S 
Mazut 3,5S 

Bq tuần 39/2020 46,25 47,85 39,97 42,93 250,50 

Bq tuần 38/2020 45,60 47,38 38,74 42,80 248,66 

Tuần 39-2020/Tuần 

38-2020 
101,4%  101% 103,2% 100,3% 100,7% 

Nhận định, dự báo 

Thị trường xăng dầu thành phẩm tại Singapore 
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Biểu đồ diễn biến giá các mặt hàng xăng, dầu tuần 39/2020 

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 Ngày 21/9, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước (CMSC) tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng

Anh đã có buổi làm việc tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Ông Phạm Văn Thanh, 

Chủ tịch Petrolimex cho biết, trong năm 2020-2021, Tập đoàn đặt ra kế hoạch bán toàn bộ số cổ 

phiếu quỹ còn lại, triển khai xây dựng các phương án và lộ trình cụ thể để giảm tỷ lệ sở hữu Nhà 

nước và dựa trên cân đối nhu cầu sử dụng vốn để đầu tư phát triển tập đoàn trong giai đoạn 

2020-2030. Về phương án sắp xếp, thoái vốn của Petrolimex, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đề 

nghị Petrolimex xây dựng và đề xuất phương án sắp xếp, thoái vốn nhà nước theo quy định tại 

Quyết định 908/QĐ-TTg và các quy định của pháp luật khác có liên quan; lưu ý khi xây dựng và 

đề xuất phương án sắp xếp, thoái vốn phải ưu tiên quyền lợi cao nhất cho nhà nước để nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Petrolimex. Ông Phạm Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp đề nghị, 

trong báo cáo trình Chính phủ, Tập đoàn cần làm rõ phần tỷ lệ vốn góp của Nhà nước, của nhà 

đầu tư tối đa và của nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, ông Phạm Tuấn Anh cũng đề nghị Tập 

đoàn nêu cụ thể mức vốn góp tại các doanh nghiệp trực thuộc để có lộ trình, kế hoạch tái cơ cấu 

tổng thể giúp cơ cấu mô hình của Petrolimex thích nghi linh hoạt với giai đoạn mới. 

 Ngày 24/9, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tổ chức Lễ công bố Nghị quyết bầu Chủ

tịch HĐQT và Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty. Theo đó, HĐQT PVOIL 

quyết định ông Cao Hoài Dương thôi giữ chức Tổng Giám đốc PVOIL để bầu giữ chức Chủ tịch 

HĐQT PVOIL từ ngày 23/9/2020, đồng thời, bổ nhiệm ông Đoàn Văn Nhuộm giữ chức Tổng 

Giám đốc PVOIL từ ngày 23/9/2020. Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu 

khí Quốc gia Việt Nam trao Quyết định chỉ định ông Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc 

PVOIL tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty 

Dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. 
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 Ngày 25/9, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do ông Lê Mạnh Hùng -

Tổng Giám đốc PVN làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu 

Bình Sơn (BSR) về bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 4 và tình hình sản xuất kinh doanh năm 

2020. Theo báo cáo của BSR, trong quý III/2020, mặc dù Nhà máy ngừng hoạt động để thực 

hiện BDTT lần gần 2 tháng nhưng Công ty vẫn có lợi nhuận, chấm dứt giai đoạn lợi nhuận âm 

của 2 quý đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng ghi 

nhận những nỗ lực của BSR về các giải pháp ứng phó tác động kép, đánh giá cao sự nỗ lực của 

BSR và các nhà thầu trong việc đạt các chỉ tiêu KPI của BDTT và trong công tác quản trị; đồng 

thời đề nghị BSR đánh giá chi tiết, tổ chức hội thảo tổng kết rút kinh nghiệm về chiến dịch 

BDTT từ công tác chuẩn bị, đến công tác triển khai, cập nhật cơ sở dữ liệu bảo dưỡng để phấn 

đấu kéo dài thời gian cho kỳ bảo dưỡng tiếp theo là 4 năm; tiếp tục tiết kiệm và tiết giảm chi phí; 

đồng bộ công tác quản trị, rà soát định mức cho tất cả các hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác 

tài chính; nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới. 

Ngày 26/9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố phương án điều hành giá bán lẻ xăng dầu. 

Theo đó, Liên Bộ giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng như kỳ điều 

hành trước: 0 đồng/lít (kg) với xăng E5 RON 92-II và dầu mazut, 100 đồng/lít với xăng RON 

95-III, 400 đồng/lít đối với dầu diesel, 200 đồng/lít đối với dầu hỏa; đồng thời chi sử dụng Quỹ 

Bình ổn giá 1.100 đồng/lít với xăng E5 RON 92-II (như kỳ trước), 524 đồng/lít với xăng RON 

95-III, 100 đồng/kg với dầu mazut, tiếp tục ngừng chi quỹ với mặt hàng dầu hỏa và diesel. 

Theo phương án điều hành, giá xăng RON 95-III giữ nguyên so với kỳ trước, xăng E5RON 92-II 

giảm 51 đồng/lít, dầu diesel 0,05S-II giảm 390 đồng/lít, dầu hỏa giảm 144 đồng/lít, dầu mazut 

3,5S giảm 177 đồng/kg so với kỳ điều hành trước.  

Hiện tại, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau: xăng E5 RON 92-II: 14.210 đồng/lít; 

xăng RON 95-III: 14.980 đồng/lít; dầu diesel 0,05S-II: 11.120 đồng/lít; dầu hỏa: 9.440 đồng/lít 

và mazut 3,5S: 10.820 đồng/kg (giá tham chiếu vùng 1 của Petrolimex). 

Chênh lệch giữa giá cơ sở ngày 27/9/2020 và giá cơ sở kỳ trước liền kề (ngày 26/9/2020) hiện 

như sau: 

Mặt hàng 

Giá cơ sở kỳ 

trước liền kề 

ngày 

26/9/2020) 

(đồng/lít,kg) 

Giá cơ sở 

ngày 

27/9/2020 

(đồng/lít,kg) 

Chênh lệch giữa GCS 

ngày 27/9/2020 với 

GCS kỳ trước liền kề 

(ngày 26/9/2020) 

(đồng/lít,kg) 

Chênh lệch giữa GCS 

ngày 27/9/2020 với 

GCS kỳ trước liền kề 

(ngày 26/9/2020)(%) 

(1) (2) (3)=(2)-(1) 
(4)=[(2):(1)]x100%-

100% 

 Xăng E5 15.315 15.360 45 0,29% 

Xăng RON 95-III 15.508 15.559 51 0,33% 

Dầu Diesel 0,05S 11.128 11.148 20 0,18% 

Dầu hỏa 9.449 9.485 36 0,39% 

Dầu Mazut 

180CST 3,5S 
10.926 10.957 31  0,29% 

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước 




