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Bản tin
Năng Lượng

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 93.61 -0.21%

EUR/USD 1.1766 0.27%

GBP/USD 1.2917 0.31%

AUD/USD 0.7136 0.45%

NZD/USD 0.6573 -0.20%

USD/JPY 105.97 0.33%

USD/CAD 1.3259 -0.36%

USD/CHF 0.9172 -0.05%

USD/CNY #N/A #N/A

USD/BRL 5.6125 0.35%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 28,303.46 1.91%

S&P 500 3,419.45 1.74%

Nasdaq 11,364.60 1.88%

FTSE 100 5,946.25 -0.06%

CAC 40 4,882.00 -0.27%

DAX 12,928.57 0.17%

Shanghai #N/A #N/A

Nikkei 225 23,422.82 -0.05%

KOSPI 2,386.94 0.89%

VNIndex 919.72 0.44%

Theo sau các dữ liệu của châu Âu, chỉ số PMI Ivey mới nhất của Canada đã 
có sự suy yếu lớn hơn dự kiến.

Ngoài ra, tín dụng tiêu dùng của Mỹ đã công bố một kết quả tiêu cực bất 
ngờ, và là tháng giảm thứ tư trong vòng 6 tháng qua. Đã có những bình 
luận tích cực từ Nhà Trắng và Đồi Capitol về việc thông qua một số biện 
pháp cứu trợ cho các hãng hàng không và các doanh nghiệp nhỏ. 

Theo như FED William, ông này nói rằng nền kinh tế đang bắt đầu phục 
hồi nhưng vẫn chưa đến mức chúng ta mong muốn. Biên bản cuộc họp 
mới nhất của FOMC cho biết triển vọng kinh tế đã sáng sủa hơn, những 
người tham gia thị trường nhìn thấy những rủi ro đáng kể ở phía trước. 
Thị trường chứng khoán Mỹ duy trì đà tăng vào cuối ngày và kết thúc với 
mức tăng đáng kể. Trái phiếu kho bạc rơi vào thế phòng thủ và đóng cửa 
với những khoản lỗ khá lớn trong khi đồng Đô la đã tăng trở lại sớm và kết 
thúc với việc giảm giá.

● Tóm tắt kinh tế: Đức - Sản xuất gặp khó khăn trong tháng 8

Trái với kỳ vọng chung, sản xuất công nghiệp của Đức trong tháng 8 giảm 
nhẹ 0,2% so với tháng trước. Tuy nhiên, điều này chủ yếu là do hiệu ứng 
một lần (hàm ý chỉ kỳ nghỉ lễ trước đó của công nhân). Trong những tháng 
tới, sản lượng dự kiến   sẽ tiếp tục tăng, mặc dù không ở cùng tốc độ như 
những tháng gần đây.

● Tóm tắt kinh tế: Cập nhật phục hồi Corona - Trọng tâm khu vực châu 
Âu

Tại khu vực đồng Euro, làn sóng lây nhiễm thứ hai đang để lại những dấu 
vết đầu tiên trong nền kinh tế. Việc siết chặt các hạn chế về Virus Corona 
ở Tây Ban Nha và Pháp đã khiến sự phục hồi trong lĩnh vực dịch vụ bị đình 
trệ đột ngột. 
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Bảng giá Năng lượng

Bản tin
Năng Lượng

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

Khí tự nhiên 11/2020 NGEX20 2.511 2.686 2.466 2.606 3.41% 188,622 29/09/2020

Khí tự nhiên 12/2020 NGEZ20 3.080 3.221 3.060 3.149 1.71% 94,924 29/10/2020

Dầu thô WTI 11/2020 CLEX20 39.83 40.35 39.28 39.95 -1.77% 405,108 20/10/2020

Dầu thô WTI 12/2020 CLEZ20 40.12 40.61 39.57 40.23 -1.71% 212,707 20/11/2020

Xăng RBOB 11/2020 RBEX20 1.2120 1.2236 1.1801 1.2009 -2.77% 62,765 30/10/2020

Xăng RBOB 12/2020 RBEZ20 1.1728 1.1874 1.1509 1.1712 -2.28% 65,115 30/11/2020

Tổng số ca đang nhiễm COVID

7,922,085

Ngày Thời gian Quốc gia Sự kiện Nhóm hàng hóa tác động
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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 07/10, giá hợp đồng NGEZ20 có phiên tăng điểm. Cuối 
phiên, giá đóng cửa tại mức 3.149 tăng (+1.71%) so với đóng cửa phiên 
trước đó. 

● Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua tăng đột biến, chỉ báo 
Stochastic cho tín hiệu tăng điểm trở lại.

● Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ hướng đến vùng kháng cự 3.330

Kháng cự 3.330

Hỗ trợ 2.975 3.07

Khí tự nhiên

Dầu WTI

Bản tin
Năng Lượng

● Giá hợp đồng NGEZ20 trong ngày hôm qua tăng trở lại do được hỗ trợ 
bởi thông tin Văn phòng Thực thi An toàn và Môi trường (BSEE) cho biết 
tính đến thứ Tư, khoảng 49,2% đơn vị khai thác khí đốt tự nhiên hoạt 
động tại Vịnh Mexico đã bị đóng cửa do cơn bão Delta.

● Hiện tại phe “bearish” vẫn đang nắm ưu thế trên thị trường do có nhiều 
quan ngại cơn bão Delta sẽ làm đình trệ hoạt động xuất khẩu khí tự 
nhiên của Mỹ.

● Hãng Platts dự báo tồn khi khí tự nhiên trong báo cáo tối nay trung tuần 
tính đến hết ngày 2/10 sẽ tăng 71 BCF so với báo cáo trước đó.
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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 07/10 biến động nhẹ. Cuối phiên, giá đóng 
cửa tại mức 39.95 giảm (-1.77%) so với đóng cửa phiên trước đó và tạo 
thành bộ nến Harami cho thấy sự suy yếu về đà tăng điểm. 

● Giá hiện tại đang đi ngang khi dải Bollinger Bands đang thu hẹp lại, các 
nhà đầu tư chú ý các vùng kháng cự và hỗ trợ.

● Xu hướng: Sideway.

Kháng cự 39.25 41.80

Hỗ trợ 31.85 34.25 36.55

Bản tin
Năng Lượng

● Tổng thống Trump đã trì hoãn các cuộc đàm phán về gói kích thích kinh 
tế mới cho đến sau cuộc bầu cử vào tháng 11. Điều này đã làm giảm sự 
lạc quan trong thị trường và đè nặng lên tài sản rủi ro.

● Bão Delta đã suy yếu từ bão cấp 3 thành cấp 2 phần nào là thông tin 
ảnh hưởng xấu tới giá dầu. Mặc dù vậy, bão có thể thay đổi sang hướng 
tây bắc, gây tác động mạnh hơn tới các đơn vị khai thác dầu thô và khí 
tự nhiên tại vùng này.

● Văn phòng Thực thi An toàn và Môi trường (BSEE) cho biết 80,4% đơn vị 
khai thác dầu thô hoạt động tại Vịnh Mexico đã đóng cửa do bão Delta.

● Theo báo cáo của EIA, tồn kho dầu thô tăng 501.000 thùng trong tuần 
trước lên mức 492,9 triệu thùng, cao hơn 67,3 triệu thùng so với năm 
trước và cao hơn 51,3 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm.

● Công ty Saudi Aramco đã tăng giá đối với dầu thô tháng 11 xuất sang 
châu Á. Đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy OPEC+ tự tin mức cắt giảm 
hiện tại là đủ để hỗ trợ thị trường. Tại thị trường châu Á, đã có những 
dấu hiệu ban đầu cho thấy nhu cầu dầu thô đang tăng lên. Theo StoneX, 
tiêu thụ xăng trong tháng 9 tại Ấn Độ tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, 
tăng 10,5% so với tháng trước. Trong khi doanh số bán dầu diesel tăng 
22% so với tháng trước. Các ca nhiễm virus Coronavirus bắt đầu có xu 
hướng giảm kể từ giữa tháng 9.



TRANG 6

Bản tin
Năng Lượng


