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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI       

Mặc dù đi xuống trong phiên cuối tuần, song đà tăng mạnh trước đó đã giúp thị trường dầu mỏ 

ghi nhận tuần lên giá. Biến động trên thị trường dầu mỏ diễn ra giữa bối cảnh cơn bão Delta 

đang tiến gần tới bờ biển Louisiana vào tối ngày 9/10, đe dọa làm gián đoạn hoạt động sản xuất 

dầu mỏ của Mỹ. 

Kết thúc phiên cuối tuần, giá dầu thô ngọt 

nhẹ (WTI) giao tháng 11/2020 trên sàn 

Nymex giảm 59 xu (tương đương 1,4%) 

xuống 40,60 USD/thùng. Dù vậy, tuần qua, 

giá dầu WTI vẫn tăng 9,6%. 

Trong khi đó, giá dầu thô Brent giao tháng 

12/2020 trên sàn London hạ 49 xu (tương 

đương 1,1%) còn 42,85 USD/thùng, nhưng 

vẫn tiến 9,1% trong tuần qua. 

 Tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki mới đây cho biết sẽ phát triển tàu chở dầu sử dụng

năng lượng điện, không phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính đầu tiên trên thế giới. Tàu chở

dầu chạy năng lượng điện sẽ do hai công ty con của Tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki ở khu

vực Shikoku của Nhật Bản phát triển và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3/2023. Tàu sẽ có chiều

dài khoảng 60m, trọng tải toàn phần là 499 tấn, sử dụng pin Lithium-ion có dung lượng bằng

khoảng 100 chiếc xe ô tô điện và hoàn toàn không sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

 Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), Saudi Arabia lo ngại số ca mắc COVID-19 gia tăng trên

thế giới làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ. WSJ ngày 9/10 dẫn lời một quan chức cấp cao của

Saudi Arabia cho biết nước này đang xem xét hoãn kế hoạch của Tổ chức các nước xuất khẩu

dầu mỏ (OPEC) tăng sản lượng dầu mỏ vào đầu năm tới tại thời điểm COVID-19 vẫn lây lan

mạnh ở nhiều nước, trong khi Libya nối lại hoạt động khai thác, xuất khẩu, đe dọa làm tăng

nguồn cung dầu thô.

 Công ty Dầu mỏ Belarus (BNK) đã nối lại nguồn cung các sản phẩm dầu cho Nga kể từ ngày

1/10, Phó Giám đốc Công ty Sergei Kamornikov cho biết. Theo ông Sergei Kamornikov, chỉ

trong ngày 1 đến 5/10, Belarus đã bán cho Nga hơn 25.000 tấn nhiên liệu diesel do Nhà máy lọc

dầu Mozyr và Naftan sản xuất. Trước đó, có thông tin cho rằng Nga đã ban hành lệnh cấm nhập

khẩu nhiên liệu tạm thời từ ngày 2/6 đến ngày 1/10 nhằm hỗ trợ các nhà máy lọc dầu của Nga.

Năm 2019, Belarus xuất khẩu 10,5 triệu tấn các sản phẩm dầu.
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 Tồn kho tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 2/10 tăng mạnh hơn ước tính. Cụ thể, tồn kho dầu

thô tăng 501.000 thùng, gấp gần hai lần so với dự đoán tăng 294.000 thùng từ Reuters. Tồn kho

xăng giảm 1,4 triệu thùng xuống còn 226,8 triệu thùng, thấp nhất kể từ tháng 11/2019, so với kỳ

vọng giảm 471.000 thùng. Tồn kho sản phẩm tinh chế giảm 962.000 thùng như ước tính.

  

 Báo cáo Triển vọng Dầu Thế giới của OPEC ngày 9/10 cho biết kỷ nguyên dầu mỏ đã kết 

thúc ở các nước công nghiệp, nơi tiêu thụ dầu mỏ sẽ giảm 1,1 triệu thùng/ngày trong vòng 5 năm 

tới. Theo báo cáo, nhu cầu đối với dầu ở các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 

(OECD) sẽ đạt đỉnh 47 triệu thùng/ngày từ năm 2022 đến năm 2025 trước khi giảm kéo dài 

xuống 35 triệu thùng/ngày vào năm 2045. Theo các chuyên gia, đến năm 2045, nhu cầu dầu sẽ 

tăng lên 74,3 triệu thùng/ngày. Ấn Độ sẽ là nhà nhập khẩu dầu mỏ chính của thế giới. Tổng 

cộng, OPEC dự báo mức tiêu thụ dầu sẽ tăng từ 99,7 triệu thùng/ngày vào năm 2019 lên 109,3 

triệu vào năm 2040. 

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

41/2020 dao động nhẹ so với bình quân tuần 40/2020 (từ 0,7% - 4,2%). 

Giá Platts bình quân tuần 41/2020 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 41/2020 46,22 47,80 42,19 44,05 251,39 

Bq tuần 40/2020 46,52 48,17 40,50 42,82 249,02 

Tuần 41/2020/Tuần 

40-2020
99,3 %  99,2% 104,2% 102,3% 100,9% 

36

38

40

42

44

46

48

50

05/10 06/10 07/10 08/10 09/10

USD/thùng

Xăng RON92 Xăng RON95

Diesel Dầu hỏa 

243

245

247

249

251

253

255

257

259

05/10 06/10 07/10 08/10 09/10

USD/tấn 

Dầu mazut 

Nhận định, dự báo 

Thị trường xăng dầu thành phẩm tại Singapore 



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU 

 Tuần 41/2020 

 3 

Biểu đồ diễn biến giá các mặt hàng xăng, dầu tuần 41/2020 

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 Ngày 07/10/2020, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức lễ mở thầu Gói

thầu số 1 “Thiết kế - Mua sắm – Xây dựng (EPC)” Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu

(NMLD) Dung Quất - Giai đoạn 2. Sau thời điểm đóng thầu, có 02 liên danh nhà thầu nộp hồ sơ

tham gia đấu thầu Gói thầu này. Ngay sau thời điểm đóng thầu và làm các thủ tục cần thiết, Tổ

Chuyên gia đã tiến hành mở hồ sơ dự thầu của các nhà thầu theo quy định. Trước đó, ngày

12/6/2020, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và Các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thay mặt

cho UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký Biên bản bàn giao phần diện tích 1.018.316,0 m2 đất trong

tổng số 108,2 ha mặt bằng cho BSR. Theo kế hoạch đầu tháng 2/2021 công tác san lấp mặt bằng

bắt đầu triển khai và sẽ hoàn thành vào đầu quý IV năm 2021 phục vụ cho triển khai Hợp đồng

EPC dự kiến vào tháng 08/2021.

 UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa từ chối đề xuất đầu tư kho xăng dầu ngoại quan với vốn

đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng tại Vân Phong của Công ty Cổ phần Kho cảng ngoại quan và

thương mại dầu khí Nam Sông Hậu Nha Trang. Quyết định này được đưa ra sau khi khu kinh tế

Vân Phong được UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các đơn vị liên

quan nghiên cứu đề xuất của Công ty và nhận thấy vị trí xây dựng dự án (tại phường Ninh Hải,

gần cảng Hòn Khói) rất đông dân cư và được quy hoạch làm khu công nghiệp để phát triển kinh

tế địa phương. Do vậy, đề xuất này không phù hợp với quy hoạch và có khả năng sẽ ảnh hưởng

đến khu dân cư. Hiện Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đang soạn thảo văn bản từ chối đề

xuất này theo đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa.

 Công ty CP VietWash – đơn vị vận hành chuỗi rửa xe thông minh đầu tiên tại Việt Nam vừa

công bố đã huy động được 1,7 triệu USD từ GS Caltex ở vòng huy động vốn mới nhất. Được

biết, GS Caltex là thành viên thuộc Tập đoàn GS - một trong những công ty năng lượng cạnh

tranh lớn nhất tại Hàn Quốc và hiện đang cung cấp các sản phẩm dầu nhờn tại Việt Nam từ năm

2017. Hiện VietWash đã có 50 cửa hàng trên toàn quốc, đơn vị cũng đang là đối tác chiến lược

của Petrolimex và một số công ty xăng dầu khác. Với thương vụ này, VietWash dự kiến chi cho

kế hoạch mở rộng hơn 100 cửa hàng tại Tp.HCM và các thành phố khác.

 

Hiện tại, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo phương án điều hành gần nhất do Liên Bộ công 

bố ngày 26/9 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). 

Chốt tuần, chênh lệch giữa giá cơ sở ngày 11/10/2020 và giá cơ sở kỳ trước liền kề (ngày 

26/9/2020) hiện như sau: 

Tin tổng hợp 

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước 
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Mặt hàng 

Giá cơ sở kỳ 

trước liền kề 

ngày 

26/9/2020) 

(đồng/lít,kg) 

Giá cơ sở 

ngày 

11/10/2020 

(đồng/lít,kg) 

Chênh lệch giữa GCS 

ngày 11/10/2020 với 

GCS kỳ trước liền kề 

(ngày 26/9/2020) 

(đồng/lít,kg) 

Chênh lệch giữa GCS 

ngày 11/10/2020 với 

GCS kỳ trước liền kề 

(ngày 26/9/2020)(%) 

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

100% 

 Xăng E5 15.315 15.443 128 0,84% 

Xăng RON 95-III 15.508 15.633 125 0,81% 

Dầu Diesel 0,05S 11.128 11.241 113 1,20% 

Dầu hỏa 9.449 9.804 355 3,76% 

Dầu Mazut 

180CST 3,5S 
10.926 10.977 51  0,46% 
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