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Bản tin

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 93.82 0.44%

EUR/USD 1.1738 -0.36%

GBP/USD 1.2883 -0.72%

AUD/USD 0.7110 -0.96%

NZD/USD 0.6589 -0.84%

USD/JPY 105.64 -0.08%

USD/CAD 1.3321 0.42%

USD/CHF 0.9176 0.25%

USD/CNY #N/A #N/A

USD/BRL 5.5945 0.36%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 27,772.76 -1.34%

S&P 500 3,360.95 -1.40%

Nasdaq 11,154.60 -1.57%

FTSE 100 5,949.94 0.12%

CAC 40 4,895.46 0.48%

DAX 12,906.02 0.61%

Shanghai #N/A #N/A

Nikkei 225 23,433.73 0.52%

KOSPI 2,365.90 0.34%

VNIndex 915.67 0.11%

Vào lúc 2 giờ 48 chiều (giờ Mỹ), Tổng thống Trump bất ngờ chia sẻ trên 
Twitter rằng: "Tôi đã đưa ra chỉ thị cho các đại diện của mình ngừng đàm 
phán cho đến sau cuộc bầu cử. Ngay sau khi tôi giành chiến thắng, chúng 
tôi sẽ thông qua Dự luật Kích thích chính tập trung vào những người Mỹ 
chăm chỉ và Doanh nghiệp nhỏ.". Các hãng hàng không cũng chịu áp lực 
khi ngành này đang chờ đợi gói viện trợ bổ sung để tránh sa thải thêm 
nhân viên. Tin này được đưa ra bất chấp việc trước đó trong ngày, ông 
Trump đã tham gia một cuộc họp từ xa với Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện 
Kevin McCarthy, Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell và Bộ 
trưởng Tài chính Steven Mnuchin, để thảo luận về gói hỗ trợ mới. Sau khi 
Tổng thống Trump thông báo về yêu cầu của mình, Chủ tịch Hạ viện 
Nancy Pelosi cho biết ông Trump đang đặt "bản thân mình lên hàng đầu, 
trước cả thiệt hại của đất nước" bằng cách ngừng đàm phán. Bà nói thêm: 
"Việc không thực hiện các cuộc đàm phán về gói kích thích chứng tỏ rằng 
Tổng thống Trump không sẵn lòng dập tắt dịch bệnh. Ông ấy không coi 
trọng những vị 'anh hùng' của chúng ta - những người ở tuyến đầu trong 
kế hoạch phòng dịch, công nhân vệ sinh, nhân viên ngành thực phẩm, 
giáo viên và những người khác. Ông ấy từ chối hỗ trợ tiền cho người lao 
động trừ khi ông ấy có tên trên tấm séc (Hàm ý chỉ việc tái đắc cử)." Trong 
khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã một lần nữa kêu 
gọi giới chức nhanh chóng thông qua gói viện trợ tài chính bổ sung, nói 
rằng họ cần tiếp tục phục hồi kinh tế.

Kết thúc phiên 6/10, chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến tiêu cực sau khi 
Tổng thống Trump yêu cầu quan chức Nhà Trắng tạm dừng các cuộc đàm 
phán về gói kích thích mới, khiến các chỉ số chính quay đầu giảm điểm 
mạnh.

Tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ ngày 5/10 thông báo kế hoạch cắt 
giảm 1.600 nhân viên tại châu Âu, tương ứng hơn 11% lực lượng lao động 
của hãng tại khu vực này, do hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng của 
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Nhu cầu năng lượng giảm 
sút trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của 
ngành năng lượng xanh, đã khiến giá trị của ExxonMobil - tập đoàn dầu 
khí Mỹ có giá trị vốn hóa lớn nhất năm 2019 tụt dốc không phanh.
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Bảng giá Năng lượng

Bản tin

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL FND

Khí tự nhiên 11/2020 NGEX20 2.623 2.703 2.505 2.520 -3.63% 137,951 29/09/2020

Khí tự nhiên 12/2020 NGEZ20 3.156 3.229 3.088 3.096 -2.06% 57,775 29/10/2020

Dầu thô WTI 11/2020 CLEX20 39.35 40.86 39.10 40.67 3.70% 382,606 20/10/2020

Dầu thô WTI 12/2020 CLEZ20 39.63 41.11 39.37 40.93 3.62% 185,683 20/11/2020

Xăng RBOB 11/2020 RBEX20 1.2012 1.2432 1.1958 1.2351 3.43% 63,388 30/10/2020

Xăng RBOB 12/2020 RBEZ20 1.1743 1.2058 1.1629 1.1985 3.08% 62,403 30/11/2020

Tổng số ca đang nhiễm COVID
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7,836,379
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Kháng cự/Hỗ trợ
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Khí tự nhiên 12/2020 (NGEZ20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 06/10, giá hợp đồng NGEZ20 giảm điểm sau khi phản ứng 
với đường trung bình động. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 3.096 
giảm (-2.06%) so với đóng cửa phiên trước đó. 

● Vùng hỗ trợ tích cực ngày hôm nay: 3.025 - 3.070

Kháng cự 3.330

Hỗ trợ 2.975 3.07

Khí tự nhiên

Dầu WTI

Bản tin

● Trong giai đoạn này cơn bão Delta vẫn là nguồn động lực chính thúc đẩy 
cho giá khí tự nhiên bởi nó đang mạnh lên rất nhanh và khiến cho hoạt 
động sản xuất khí tự nhiên bị đe dọa nghiêm trọng. Các công ty Royal 
Dutch Shell Plc RDSa.L đang sơ tán công nhân ra khỏi khu vực bị bão, 
Equinor và BHP Group Ltd cũng bắt đầu ngừng sản xuất.

● Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình của Mỹ đã bắt đầu quay trở lại mức an 
toàn và khiến cho nhu cầu sử dụng khí tự nhiên suy yếu. Nhiệt độ sẽ chỉ 
giảm dần từ sau ngày 19/10.
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Khí tự nhiên

Dầu WTI

Dầu thô WTI 11/2020 (CLEX20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Giá hợp đồng CLEX20 ngày 06/10 tăng điểm. Cuối phiên, giá đóng cửa 
tại mức 4067 tăng (+3.70%) so với đóng cửa phiên trước đó. 

● Khối lượng giao dịch phiên ngày cuối tuần ở mức khá cao, chỉ báo 
Stochastic cho tín hiệu tăng điểm, nhưng dải Bollinger Bands đang co 
lại, chúng tôi kỳ vọng giá trong ngày sẽ hướng đến dải trên dải Bollinger 
Bands (41.80)

Kháng cự 39.25 41.80

Hỗ trợ 31.85 34.25 36.55

Bản tin

● Cơn bão Delta ngày càng trở nên nguy hiểm hơn và đe dọa nghiêm 
trọng đến các khu vực sản xuất dầu trên vùng vịnh Mexico. Chỉ sau 30 
tiếng thì từ một áp thấp nhiệt đới yếu ớt với sức gió chỉ khoảng 48 km/h 
thì nó đã mạnh lên thành một cơn bão với sức gió lên tới 242 km/h và 
dự kiến đổ bộ vào vùng vịnh Mexico vào ngày 08/10. Các công ty Royal 
Dutch Shell Plc RDSa.L đang sơ tán công nhân ra khỏi khu vực bị bão, 
Equinor và BHP Group Ltd cũng bắt đầu ngừng sản xuất.

● Cùng với đó các công nhân tại các mỏ dầu của Na Uy vẫn đang tiếp tục 
đình công đòi tăng lương.

● Tuy nhiên, về cuối phiên, giá dầu hạ nhiệt nhanh chóng sau khi ông 
Trump quyết định tạm dừng đàm phán với đảng Dân Chủ về gói kích 
thích kinh tế bổ sung, cho tới sau cuộc bầu cử (ngày 3/11). Cùng với đó 
báo cáo API cũng cho thấy lượng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng trở lại 
954,000 thùng. Phần lớn, việc tăng trở lại này đến từ các dàn khoan dầu 
được tái hoạt động và thêm mới trong tuần trước.



TRANG 6

Bản tin


