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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU PETROMEKONG
NGÀY 08/10/2020
I.

THÔNG TIN GIÁ NGÀY 08/10/2020 :

MẶT HÀNG

MG95

E5 Ron 92

DO 0.05%

WTI

GIÁ PLATT'S 08/10

46.66

46.52

44.50

41.21

TĂNG/GIẢM SO VỚI PHIÊN GD TRƯỚC

0.14

0.14

-0.19

1.25

GIÁ PLATT'S BQ TỪ NGÀY ĐIỀU CHỈNH

47.97
14,980

46.36
14,210

43.23
11,120

39.67

15,138
-157

14,351
-141

11,209
-89

GIÁ BÁN LẺ (ÁP DỤNG TỪ 15H00 26/09/2020)
GIÁ THÀNH CƠ SỞ (BQ TỪ NGÀY ĐC)
CHÊNH LỆCH GIÁ BQ TỪ Đ/C & GBL

II.

NHẬN ĐỊNH
Giá dầu thô thế giới quay đầu gia tăng sau khi giảm vào cuối tuần trước, khi thị trường
phản ứng trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiễm virus corona, trong bối cảnh
tình hình dịch bệnh gia tăng tại một số nước Châu Âu làm đe dọa đến sự khôi phục nhu cầu
tiêu thụ xăng dầu trên thế giới.
Sau khi xác nhận dương tính với virus Corona, Tổng thống Donald Trump hiện đã
được xuất viện và quay trở lại Nhà Trắng làm việc, dưới sự giám sát đặc biệt của các chuyên
gia y tế. Thông tin này khiến các nhà đầu tư bớt hoang mang về tốc độ khôi phục tăng trưởng
kinh tế, đồng thời gói hỗ trợ kinh tế mở rộng vẫn đang trong vòng đàm phán, nhiều tia hy
vọng mở ra nếu gói kích thích kinh tế được thông qua. Thị trường chứng khoán được hỗ trợ,
đồng thời giá dầu thô cũng gia tăng.
Bên cạnh đó, Vịnh Mexico tiếp tục đón cơn bão mang tên Delta đang tiến gần, dự
báo cơn bão sẽ tăng cấp độ 3 lên 120 dặm/h (193 km/h), các nhà khai thác dầu đã sơ tán 183
cơ sở ngoài khơi và dừng khoảng 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Sản lượng vùng này chiếm
17% sản lượng toàn nước Mỹ. Trước đó, khu vực này đã phải đối mặt với vài cơn bão liên
tiếp trong những tháng qua.
Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid 19, số ca nhiễm đang có dấu
hiệu ngày càng gia tăng tại một số nước Châu Âu, nguy cơ có thể tái áp đặt các biện pháp
dãn cách xã hội, hạn chế đi lại, khiến nền kinh tế tăng trưởng chậm chạp, nhu cầu tiêu thụ
dầu bị ảnh hưởng nặng nề, là nhân tố kìm hãm đà tăng của giá.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/10, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 1,25 usd/thùng,
tương đương 3,13% so với phiên giao dịch trước đó, chốt tại mức 41,21 usd/thùng. Giá
Platt’s thành phẩm hàng xăng 95 và xăng 92 tăng 0,14 usd/thùng, dầu DO giảm 0,19
usd/thùng. Tính tới thời điểm hiện tại, các phương án tính giá thành cơ sở của Liên Bộ Công
thương – Tài chính đối với các mặt hàng xăng dầu đang lỗ. Cụ thể, mặt hàng xăng 95 lỗ
tương đương 157 đồng/lít, xăng E5 lỗ tương đương 141 đồng/lít, dầu DO lỗ tương đương
89 đồng/lít. Mức trích quỹ bình ổn đối với mặt hàng xăng 95 là 100 đồng/lít, xăng E5 là 0
đồng, dầu DO là 400 đồng/lít. Mức chi sử dụng quỹ bình ổn đối với mặt hàng xăng 95 là
524 đồng/lít, xăng E5 là 1.100 đồng/lít, dầu DO là 0 đồng.
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Trước những thông tin trên, trong những ngày sắp tới, khi cơn bão Delta tiến đến
vịnh Mexico khiến sản lượng tại khu vực này bị ngừng trệ, thị trường dầu thô thế giới sẽ
được hỗ trợi gia tăng, nhưng biên độ không lớn. Khi đó, mức lỗ trong phương án tính giá
thành cơ sở của Liên Bộ Công thương – Tài chính sẽ lỗ nhiều hơn hiện tại.
Dự báo, trong chu kỳ điều hành giá trong nước sắp tới, dự kiến ngày 12/10, nhằm ổn
định kinh tế vĩ mô, hạn chế bớt lạm phát trong bối cảnh dịch bệnh đang tác động đến nền
kinh tế, nhiều khả năng Bộ tài chính sẽ sử dụng công cụ điều hành giá thông qua quỹ bình
ổn một phần, phần chênh lệch lỗ còn lại sẽ được điều chỉnh tăng giá bán lẻ tương ứng.
 Theo chính sách nguồn hàng, Công ty Petromekong ưu tiên đảm bảo cung cấp đủ
nguồn cho các khách hàng là Đại lý/Tổng Đại lý/Thương nhân nhận quyền kinh doanh xăng
dầu trực thuộc hệ thống Petromekong thuộc Nhóm 1.
III.

CÁC CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA PETROMEKONG :
Hiện tại, giá bán Công ty Petromekong đang áp dụng cho khách hàng như sau:

Stt

Tên hàng

Giá bán tối
thiểu tại Tổng
kho(đồng/lít)

Giá bán tối
thiểu tại các
kho trung
chuyển
(đồng/lít)

Chênh lệch giá bán lẻ
vùng 1 và thông báo giá
bán (đồng/lít)
Tổng kho

Kho trung
chuyển

1.

Xăng Ron 95-III

13.930

14.030

1.050

950

2.

Xăng E5 Ron 92-II

13.410

13.510

800

700

3.

Dầu DO 0,05S-II

9.970

10.070

1.150

1.050

-

Đối với khách hàng mua theo hình thức có Bảo lãnh ngân hàng thì giá bán trên
cộng thêm 02 đồng/lít/ngày.
Trân trọng.
CÔNG TY CP DẦU KHÍ MÊ KÔNG

