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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán
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Bản tin
Năng Lượng

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 93.55 0.55%

EUR/USD 1.1744 -0.58%

GBP/USD 1.2934 -1.00%

AUD/USD 0.7164 -0.60%

NZD/USD 0.6655 0.15%

USD/JPY 105.46 0.15%

USD/CAD 1.3141 0.23%

USD/CHF 0.9151 0.66%

USD/CNY 6.7467 0.02%

USD/BRL 5.5700 #N/A

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 28,679.81 -0.55%

S&P 500 3,511.93 -0.63%

Nasdaq 11,863.90 -0.10%

FTSE 100 5,969.71 -0.53%

CAC 40 4,947.61 -0.64%

DAX 13,018.99 -0.91%

Shanghai 3,359.75 0.04%

Nikkei 225 23,601.78 0.18%

KOSPI 2,403.15 -0.02%

VNIndex 929.86 0.44%

Trong suốt mấy chục năm, Đại diện thương mại Mỹ Robert E. Lighthizer 
vẫn là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất khi chỉ trích Trung 
Quốc và các chính sách thương mại của nước này. Tuy nhiên, kể từ khi đạt 
được thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" với Bắc Kinh hồi tháng 1, ông 
lại trở thành một trong những người ủng hộ Trung Quốc nhiều nhất trong 
chính quyền Trump, thậm chí trở thành 1 "chướng ngại vật" đối với các 
nhà làm luật và những quan chức cấp cao khác ở Nhà Trắng muốn trừng 
phạt Trung Quốc và bắt đầu đàm phán thương mại với đảo Đài Loan. Thái 
độ của Lighthizer đối với Trung Quốc thay đổi là điều rất đáng chú ý. 
Chính quá khứ chống Trung Quốc (trong đó có những vụ kiện thương mại 
chống lại Trung Quốc và phản đối nước này gia nhập WTO) là thứ đầu tiên 
kết nối ông với Tổng thống Trump. Tuy nhiên, gần đây ông đã phản đối áp 
dụng cấm nhập khẩu bông và cà chua từ Tân Cương cũng như trừng phạt 
Trung Quốc vì luật an ninh mới ở Hồng Kông.

Kết thúc phiên 13/10, chứng khoán Mỹ giảm điểm lần đầu tiên sau 5 
phiên, khi nhà đầu tư đón nhận những thông tin mới nhất về các biện 
pháp điều trị Covid-19 và gói kích thích, cùng với đó là những báo cáo tài 
chính đầu tiên. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói với các nhà lập pháp 
trong một lá thư rằng đề xuất của Nhà Trắng về đề xuất đối với gói viện 
trợ mới rằng con số này không đủ để giải quyết các vấn đề chăm sóc sức 
khỏe. Trong khi đó, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell hôm 
thứ Ba cho biết cơ quan lập pháp sẽ bỏ phiếu vào tuần tới về một gói kích 
thích nhỏ hơn.

Bình luận của Pelosi và McConnell được đưa ra sau khi chính quyền 
Trump kêu gọi Quốc hội vào cuối tuần qua thông qua dự luật cứu trợ với 
quy mô nhỏ hơn 1,8 nghìn tỷ USD, khi các cuộc đàm phán về một con số 
lớn hơn tiếp tục gặp trở ngại.



Lịch sự kiện

Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Bloomberg Commodity Index

Reuters CRB Commodity Index

TRANG 3

Bảng giá Năng lượng

Bản tin
Năng Lượng

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

Khí tự nhiên 11/2020 NGEX20 2.838 2.884 2.751 2.855 -0.90% 156,793 29/09/2020

Khí tự nhiên 12/2020 NGEZ20 3.231 3.269 3.189 3.247 -0.73% 95,320 29/10/2020

Dầu thô WTI 11/2020 CLEX20 39.53 40.53 39.35 40.20 1.95% 330,962 20/10/2020

Dầu thô WTI 12/2020 CLEZ20 39.80 40.79 39.65 40.49 1.91% 212,186 20/11/2020

Xăng RBOB 11/2020 RBEX20 1.1757 1.1998 1.1745 1.1827 0.60% 47,816 30/10/2020

Xăng RBOB 12/2020 RBEZ20 1.1517 1.1750 1.1504 1.1633 0.98% 45,006 30/11/2020

Tổng số ca đang nhiễm COVID

8,416,944

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 USA - 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 USA - 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 USA 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
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Khí tự nhiên 12/2020 (NGEZ20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 13/10, giá hợp đồng NGEZ20 có nhiều diễn biến trái chiều. 
Ngay từ đầu phiên, giá mở cửa với một vùng gap giảm điểm, đến cuối 
phiên giá đã phục hồi, đóng cửa tại mức 3.247 giảm (-0.73%) so với đóng 
cửa phiên trước đó.

● Như vậy, kết thúc phiên ngày hôm qua, giá đã tạo thành một bộ nến 
đảo chiều, như vậy, nhiều khả năng giá vẫn đang đi ngang trong biên độ 
từ 3.07 - 3.33. 

Kháng cự 3.330

Hỗ trợ 2.975 3.07

Khí tự nhiên

Dầu WTI

Bản tin
Năng Lượng

● Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm từ mức cao nhất 19 tháng trong phiên 
trước đó, do sản lượng tăng sau cơn bão Delta và dự báo nhu cầu trong 
2 tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó. Tính đến nay vẫn còn 
khoảng 30% giàn khai thác khí tự nhiên ngoài vịnh dừng hoạt động.

● Trong giai đoạn một tuần tới, gần như sẽ không có sự xuất hiện của bất 
cứ cơn bão nào cả do đó tình hình sản xuất khí tự nhiên của Mỹ sẽ diễn 
biến tích cực trong thời gian tới.
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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 13/10 tăng điểm trở lại sau khi được hỗ trợ 
bởi đường trung bình động MA10. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 
40.20 tăng (+1.95%) so với đóng cửa phiên trước đó. 

● Khối lượng giao dịch vẫn ở mức tương đối cao, chỉ báo Stochastic bắt 
đầu cho tín hiệu giảm điểm. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc tìm vùng 
giá hợp lý để mở dần các vị thế bán.

Kháng cự 39.25 41.80

Hỗ trợ 31.85 34.25 36.55

Bản tin
Năng Lượng

● Giá dầu tăng trở lại, được hỗ trợ bởi số liệu kinh tế tăng mạnh từ Trung 
Quốc làm lu mờ nguồn cung dầu từ khu vực khác tăng và dự báo nhu 
cầu dầu toàn cầu hồi phục chậm lại do các trường hợp nhiễm virus 
corona trên toàn cầu gia tăng.

● Với việc 91% sản lượng dần ngoài vịnh của Mỹ bị ngừng hoạt động trong 
giai đoạn bão đi qua, con số tồn kho cũng như sản lượng dầu thô của 
Mỹ có khả năng sẽ điều chỉnh giảm mạnh trong báo cáo tồn kho phiên 
thứ 5.

● Giá dầu được hỗ trợ khi Trung Quốc – nước nhập khẩu dầu thô hàng 
đầu thế giới – nhập khẩu 11,8 triệu thùng/ngày (bpd) trong tháng 
9/2020, tăng 5,5% so với tháng 8/2020 và tăng 17,5% so với tháng 
9/2019, song vẫn dưới mức cao kỷ lục (12,94 triệu bpd) trong tháng 
6/2020.

● Tuy nhiên, mức tăng bị hạn chế bởi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu 
mỏ (OPEC) dự báo nhu cầu dầu hồi phục chậm lại, nhu cầu dầu sẽ tăng 
6,54 triệu bpd trong năm lên mức 96,84 triệu bpd, giảm 80.000 bpd so 
với dự báo tháng trước.



TRANG 6

Bản tin
Năng Lượng


