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Bản tin
Năng Lượng

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 93.06 -0.59%

EUR/USD 1.1824 0.56%

GBP/USD 1.3046 0.87%

AUD/USD 0.7239 1.02%

NZD/USD 0.6664 1.40%

USD/JPY 105.59 -0.40%

USD/CAD 1.3118 -0.58%

USD/CHF 0.9101 -0.72%

USD/CNY 6.6933 #N/A

USD/BRL 5.5318 -1.19%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 28,586.90 0.57%

S&P 500 3,477.13 0.88%

Nasdaq 11,579.94 1.39%

FTSE 100 6,016.65 0.65%

CAC 40 4,946.81 0.71%

DAX 13,051.23 0.07%

Shanghai 3,272.08 #N/A

Nikkei 225 23,619.69 -0.12%

KOSPI #N/A #N/A

VNIndex 924.00 0.56%

Bác sĩ của Tổng thống Trump cho biết hôm 10/10 rằng Tổng thống không 
còn nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 nữa. Mặc dù điều kiện sức khỏe của 
Tổng thống vẫn chưa được công bố rõ nhưng ông Trump có kế hoạch 
tham dự một cuộc mít tinh vận động tranh cử ngày 12/10 (giờ Mỹ), và sau 
đó là các chuyến thăm tới Pennsylvania và Iowa những ngày tiếp theo.

Tuy nhiên, Ủy ban tranh luận tổng thống Mỹ ngày 09/10 đã quyết định 
hủy cuộc tranh luận thứ hai giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Joe 
Biden, dự kiến diễn ra vào ngày 15/10 tới. Với quyết định này, cuộc tranh 
luận cuối cùng giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden vẫn sẽ diễn ra 
vào ngày 22/10 và hiện vẫn chưa rõ sẽ có thay đổi gì đối với hình thức tổ 
chức hay không.

Trong một diễn biến khác, các nhà kinh tế đang hết sức lo ngại trước 
chính sách kinh tế của Joe Biden nếu ông này đắc cử. Giải pháp kinh tế ưu 
tiên của ông Biden sẽ là thông qua một dự luật khôi phục khổng lồ, tùy 
thuộc vào việc liệu một kế hoạch kích thích có thông qua Quốc hội trước 
cuộc bầu cử hay không. Điều này sẽ bao gồm tăng vốn vay ngắn hạn, thúc 
đẩy bảo hiểm thất nghiệp và trợ giúp cho các chính quyền tiểu bang và địa 
phương - những nơi đang đối mặt với khoản lỗ ngân sách.  Tuy nhiên, 
những kế hoạch này được cho là không có tính chất táo bạo và thậm chí 
có phần “quan liêu” khi có khả năng dòng tiền vẫn chảy về túi người giàu 
và các đế chế độc quyền.

Công ty dữ liệu hàng không Cirium cho biết, 43 hãng hàng không thương 
mại đã ngừng hoạt động hoàn toàn hoặc tạm thời kể từ tháng 1/2020 do 
tác động của dịch COVID-19. Trong đó, hơn 400.000 việc làm trong ngành 
hàng không đã bị cắt giảm.
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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 2.632 2.821 2.618 2.741 4.34% 184,090 29/09/2020

Khí tự nhiên 12/2020 NGEZ20 3.131 3.263 3.131 3.204 1.75% 102,279 29/10/2020

Dầu thô WTI 11/2020 CLEX20 41.31 41.47 40.38 40.60 -1.43% 304,787 20/10/2020

Dầu thô WTI 12/2020 CLEZ20 41.60 41.74 40.68 40.91 -1.35% 155,254 20/11/2020

Xăng RBOB 11/2020 RBEX20 1.2338 1.2353 1.1977 1.2032 -2.31% 58,510 30/10/2020

Xăng RBOB 12/2020 RBEZ20 1.2035 1.2041 1.1735 1.1797 -1.75% 55,849 30/11/2020

Tổng số ca đang nhiễm COVID

8,315,378

Ngày Thời gian Quốc gia Sự kiện Nhóm hàng 
hóa tác động

Thứ 2 12/10/2020 3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

Thứ 3 13/10/2020

3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

6:00 PM OPEC Báo cáo hàng tháng của OPEC Năng lượng

7:30 PM US Chỉ số CPI tháng 9 Chỉ số kinh tế

10:00 PM US USDA - Báo cáo giao hàng 02/10 - 08/10 Nông sản

Thứ 4 14/10/2020

- CN Báo cáo xuất nhập khẩu Trung Quốc Chỉ số kinh tế

3:00 AM US USDA - Tiến độ gieo trồng đến ngày 11/10 Nông sản

3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

7:30 PM US Chỉ số PPI tháng 9 Chỉ số kinh tế

Thứ 5 15/10/2020

3:30 AM US Báo cáo tồn kho dầu thô API Năng lượng

8:30 AM CN Chỉ số CPI tháng 9 Trung Quốc Chỉ số kinh tế

8:30 AM CN Chỉ số PPI tháng 9 Trung Quốc Chỉ số kinh tế

3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

7:30 PM US Báo cáo tình trạng việc làm Hoa Kỳ Chỉ số kinh tế

10:00 PM US Báo cáo tình trạng xăng dầu EIA Năng lượng

11:00 PM US Báo cáo ép dầu NPOA Nông sản

Thứ 6 16/10/2020

3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

7:30 PM US Doanh số bán lẻ tháng 9 Chỉ số kinh tế

7:30 PM US USDA Báo cáo xuất khẩu Nông sản

8:15 PM US Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 Chỉ số kinh tế

Thứ 7 17/10/2020 2:30 AM US CFTC - Báo cáo Commitment of Traders Chỉ số kinh tế
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Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 4

Khí tự nhiên 12/2020 (NGEZ20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 09/10, giá hợp đồng NGEZ20 tiếp tục đà tăng điểm. Cuối 
phiên, giá đóng cửa tại mức 3.204 tăng (+1.75%) so với đóng cửa phiên 
trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày thứ 6 tuần trước tiếp tục tăng, củng cố 
xu hướng tăng điểm này. Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu tăng điểm.

● Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ hướng đến vùng kháng cự 3.330.
● Xu hướng: tăng.Kháng cự 3.330

Hỗ trợ 2.975 3.07

Khí tự nhiên

Dầu WTI

Bản tin
Năng Lượng

● Giá khí tự nhiên tăng trong tuần này do nhu cầu mạnh trong khu vực, 
cũng như lo ngại về nguồn cung tại Mỹ do bão Delta. Tuy nhiên, cơn bão 
đã tan biến hoàn toàn và khó có thể ngăn cản các nhà máy hoạt động 
lại trong một vài hôm tới.

● Cuộc đình công tại Na Uy cũng đã được dàn xếp ổn thỏa và hoạt động 
sản xuất khí tự nhiên sẽ quay trở lại bình thường trong một vài ngày tới.

● Tại Ấn Độ, nhu cầu trở lại mức bình thường sau khi giảm bởi đại dịch 
Covid-19 trước đó.

● Báo cáo CoT cho thấy các quỹ đang nắm giữ trạng thái ròng mua ở mức 
cao nhất kể từ tháng 5/2017. Đa số các nhóm đầu tư chính đã nâng 
trạng thái ròng mua của mình.
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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 09/10 giảm điểm, chấm dứt chuỗi 4 ngày 
tăng điểm liên tiếp. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 40.60 giảm 
(-1.43%) so với đóng cửa phiên trước đó. 

● Khối lượng giao dịch sụt giảm so với các phiên trước đó, hiện tại giá 
đang phản ứng với vùng kháng cự 41.80.

Kháng cự 39.25 41.80

Hỗ trợ 31.85 34.25 36.55

Bản tin
Năng Lượng

● Giá dầu giảm hơn 1% trong phiên trước khi công nhân dầu mỏ ở Na Uy 
kết thúc đình công khi đã đạt được thỏa thuận với chính quyền.

● Cơn bão Delta đã giáng một đòn mạnh vào việc sản xuất năng lượng tại 
Vịnh Mexico Mỹ trong 15 năm, làm ngưng trệ 91% hoạt động sản xuất 
dầu. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất có thể sẽ được mở cửa trở lại ngay 
trong những ngày đầu tuần này do cơn bão đã tan biến hoàn toàn.

● Vùng vịnh Ba Tư cũng đang chứng kiến những căng thẳng leo thang do 
một số tàu chở dầu của Iran đã dời Venezuela để đi đến vùng vịnh này. 
Điều này vi phạm hoàn toàn luật cấm vận của Mỹ và các nhà đầu cơ sẽ 
theo dõi rất kĩ phản ứng của Mỹ trong tuần tới.

● JP Morgan cho biết triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu đang xấu đi do khả 
năng số ca nhiễm trong mùa đông này tăng lên có thể thúc đẩy tổ chức 
OPEC đảo ngược kế hoạch nới lỏng cắt giảm sản lượng dầu năm 2021.

● Ngoài ra, để thêm vào áp lực của việc chênh lệch cán cân cung cầu 
trong tương lai, Baker Hughes của Mỹ đã nâng tổng số giàn khoan dầu 
hoạt động lên mức 193 sau khi thêm mới 4 dàn trong tuần trước. 
Canada cũng đã thêm mới 2 dàn khoan nâng tổng số giàn khoan hoạt 
động lên mức cao nhất trong vòng 29 tuần.

● Đang có những phản ứng trái chiều giữa các nhóm đầu tư, các quỹ đang 
có xu hướng giảm trạng thái ròng mua của mình còn các nhà đầu tư 
nhỏ lẻ lại có động thái nâng trạng thái ròng mua.



TRANG 6

Bản tin
Năng Lượng


