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Bản tin

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.83 0.65%

EUR/USD 1.1825 -0.40%

GBP/USD 1.3168 0.09%

AUD/USD 0.7279 0.33%

NZD/USD 0.6824 0.77%

USD/JPY 105.14 1.75%

USD/CAD 1.3008 -0.36%

USD/CHF 0.9129 1.38%

USD/CNY 6.6296 0.33%

USD/BRL 5.3861 0.40%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 29,158.17 2.95%

S&P 500 3,550.50 1.17%

Nasdaq 11,713.78 -1.53%

FTSE 100 6,186.29 4.67%

CAC 40 5,336.32 7.57%

DAX 13,095.97 4.94%

Shanghai 3,373.73 1.86%

Nikkei 225 24,839.84 2.12%

KOSPI 2,447.20 1.27%

VNIndex 951.99 1.46%

Bối cảnh thị trường: Hưng phấn về tin tức vắc-xin.

Các thị trường phản ứng mạnh mẽ khi tin tức nổ ra rằng một gã khổng lồ 
dược phẩm của Mỹ cùng với đối tác Đức của họ đã thông báo rằng vắc-xin 
của họ được phát triển có hiệu quả hơn 90% trong thử nghiệm giai đoạn 
cuối. Đây là đánh giá độc lập đầu tiên về bất kỳ vắc-xin COVID-19 nào trong 
các thử nghiệm giai đoạn 3. Thuốc dự kiến sẽ được đệ trình để phê duyệt 
khẩn cấp vào cuối tháng 11. Chứng khoán toàn cầu tăng vọt sau thông tin 
này, lợi tức trái phiếu Mỹ tăng, USD tăng, dầu tăng còn vàng lao dốc. Sự gia 
tăng của cổ phiếu dần được dẫn đầu bởi các hãng hàng không, khách sạn, 
cổ phiếu du lịch và ngân hàng trong khi cổ phiếu công nghệ giảm điểm.

Trong một tin tức khác, số ca nhiễm mới COVID-19 đã tăng gần 55 nghìn ca 
vào ngày hôm qua để đạt mốc 10 triệu. Ứng viên đắc cử tổng thống - ông 
Joe Biden cho biết Hoa Kỳ vẫn đang đối mặt với một “mùa đông rất đen tối” 
mặc dù có tin tức về vắc xin đầy hứa hẹn. Ông đã công bố một đội đặc 
nhiệm Coronavirus vào ngày hôm qua gồm các bác sỹ và chuyên gia y tế. 
Ông cho biết mục đích của mình là tìm kiếm một cách tiếp cận dựa trên 
khoa học để kiểm soát đại dịch.

Ở khu vực Châu Âu, bắt đầu có dấu hiệu đầu tiên về sự lây lan của đại dịch 
bắt đầu chậm lại. 

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi trong bối cảnh xuất khẩu mạnh, chủ 
yếu là hàng y tế. Bên cạnh đó, doanh số bán ô tô tiếp tục được cải thiện. 
Điều này đánh dấu tháng tăng thứ 4 liên tiếp sau khi giảm mạnh trong quý 1 
năm nay (thời điểm đỉnh của đại dịch ở Trung Quốc).
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Bloomberg Commodity Index

Reuters CRB Commodity Index
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Bảng giá Năng lượng

Bản tin

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

Khí tự nhiên 12/2020 NGEZ20 2.872 2.929 2.821 2.859 -1.00% 118,422 29/09/2020

Khí tự nhiên 03/2021 NGEH21 2.905 2.964 2.877 2.904 -0.99% 35,792 29/10/2020

Dầu thô WTI 12/2020 CLEZ20 37.34 41.33 37.16 40.29 8.48% 592,543 20/10/2020

Dầu thô WTI 01/2021 CLEF21 37.64 41.63 37.52 40.62 8.35% 260,181 20/11/2020

Xăng RBOB 12/2020 RBEZ20 1.0905 1.1973 1.0839 1.1607 7.04% 71,252 30/10/2020

Xăng RBOB 01/2021 RBEF21 1.0847 1.1872 1.0773 1.1552 7.26% 64,384 30/11/2020

Tổng số ca đang nhiễm COVID

13,918,137

Ngày Thời gian Quốc gia Tác động Sự Kiện

11/2/2020

8:45 CN Caixin Manufacturing PMI(Oct)

22:00 US ISM Manufacturing PMI(Oct)

22:00 US Commodity US: Export Inspections

11/3/2020

2:00 US Commodity US: Commodity Crushings

3:00 US Commodity US: Crop Progress

7:00 EU Eurogroup Meeting

20:00 US Presidential Election

11/4/2020

8:45 CN Caixin Services PMI(Oct)

17:00 EU European Commission releases Economic Growth Forecasts

21:30 US Energy US: EIA Petroleum Status Report

22:00 US ISM Services PMI(Oct)

11/5/2020

19:30 US Commodity US: Export Sales

20:30 US Initial Jobless Claims(Oct 30)

21:30 US Energy US: EIA Natural Gas Report

11/6/2020

2:00 US Fed Interest Rate Decision

2:00 US Fed's Monetary Policy Statement

2:30 US FOMC Press Conference

20:30 US Nonfarm Payrolls(Oct)

20:30 US Unemployment Rate(Oct)
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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 09/11, giá hợp đồng NGEZ20 đà giảm điểm có dấu hiệu 
chậm lại. Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 2.859 giảm (-1.00%) so với 
đóng cửa phiên trước đó.

● Chỉ báo Stochastic giảm điểm và bước vào vùng quá bán, cùng với đó 
giá tiến đến vùng hỗ trợ 2.810, chúng tôi kỳ vọng giá có thể sẽ có sự 
điểm chỉnh tại vùng giá hiện tại. Tuy vậy, xu hướng xuống vẫn là rất 
mạnh. Các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao nên cân nhắc kỹ cũng như 
chờ đợi tín hiệu rõ ràng để tham gia.

Kháng cự 3.370 3.590

Hỗ trợ 2.975 3.07

Khí tự nhiên

Dầu WTI

Bản tin

● Ảnh hưởng của cơn bão Eta vừa rồi có vẻ là không quá nghiêm trọng do 
đó cơn bão này có thể được loại ra khỏi các yếu tố ảnh hưởng đến giá 
trong giai đoạn tới. 

● Thời tiết tiếp tục có những chuyển biến tiêu cực cho giá khí tự nhiên khi 
mà nhiệt độ vẫn chưa quá lạnh trong vài ngày vừa qua. Tuy nhiên, có 
dấu hiệu về một đợt không khí lạnh sẽ tấn công vào Mỹ và có thể đẩy 
nhu cầu sử dụng khí tự nhiên lên cao.
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Khí tự nhiên

Dầu WTI

Dầu thô WTI 12/2020 (CLEZ20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự 42.00 44.35

Hỗ trợ 35.00 37.25

Bản tin

● Giá dầu tăng vọt khoảng 8% - ngày tăng mạnh nhất trong hơn 6 tháng 
sau khi công ty Pfizer thông báo kết quả thử nghiệm vaccine Covid-19 
đầy hứa hẹn. Công ty Pfizer cho biết vaccine thử nghiệm của họ đạt 
hiệu quả ngăn cản Covid-19 tới hơn 90%.

● Trong khi Saudi Arabia cho biết thỏa thuận sản lượng dầu mỏ của 
OPEC+ có thể được điều chỉnh để cân bằng thị trường. Bộ trưởng Năng 
lượng của vương quốc này cho biết thỏa thuận của OPEC+ về cắt giảm 
sản lượng có thể được điều chỉnh nếu có sự đồng thuận giữa các thành 
viên của tổ chức này, làm tăng triển vọng nguồn cung thắt chặt hơn và 
giá dầu tăng.

● OPEC+ hiện đang cắt giảm 7,7 triệu thùng dầu mỗi ngày và đang xem 
xét cắt giảm chỉ 5,7 triệu thùng/ngày bắt đầu từ tháng 1/2021. Nếu 
OPEC+ duy trì cắt giảm sản lượng hiện nay thì nguồn cung sẽ hạn hẹp 
và khiến giá dầu tăng.

● Các thành viên chính của OPEC thận trọng với việc Tổng thống đắc cử 
của Mỹ Joe Biden nới lỏng các biện pháp trừng phạt với Iran và 
Venezuela, có nghĩa là tăng sản lượng dầu và sẽ khiến khó khăn hơn để 
cân bằng cung cầu.

● Phiên ngày 09/11, giá hợp đồng CLEZ20 tăng điểm bất ngờ. Cuối phiên, 
giá đóng cửa tại mức 40.29 tăng (+8.48%) so với đóng cửa phiên ngày 
trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua tăng mạnh, chỉ báo Stochastic 
cho xu hướng tăng điểm, và dần bước vào vùng quá bán.
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