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Bản tin

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 90.52 0.47%

EUR/USD 1.2161 -0.47%

GBP/USD 1.3524 -0.29%

AUD/USD 0.7707 -0.67%

NZD/USD 0.7173 -0.95%

USD/JPY 104.14 0.20%

USD/CAD 1.2773 0.71%

USD/CHF 0.8897 0.49%

USD/CNY 6.4808 0.09%

USD/BRL 5.4893 1.32%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 31,008.69 -0.29%

S&P 500 3,799.61 -0.66%

Nasdaq 13,036.43 -1.25%

FTSE 100 6,798.48 -1.09%

CAC 40 5,662.43 -0.78%

DAX 13,936.66 -0.80%

Shanghai 3,531.50 -1.08%

Nikkei 225 #N/A #N/A

KOSPI 3,148.45 -0.12%

VNIndex 1,184.89 1.47%

Hoa Kỳ tiếp tục chứng kiến số lượng ca nhiễm và ca tử vọng kỷ lục. Đã có 
ít nhất 130.777 trường hợp nhập viện được báo cáo trên toàn nước Mỹ. 
Bên cạnh đó, theo báo cáo ghi nhận 21.752 ca tử vong trong tuần qua ở 
Mỹ là một kỷ lục mới, vì số ca tử vong trung bình được báo cáo đang tăng 
lên ở tất cả các vùng của Mỹ.

Đồng Đô-la Mỹ tăng ngày thứ Hai và chứng khoán Châu Á biến động trái 
chiều khi các nhà giao dịch cân nhắc cam kết của Tổng thống đắc cử Joe 
Biden sẽ trình bày chi tiết khoản viện trợ kinh tế khổng lồ của Mỹ để 
chống lại tác động của đại dịch vẫn đang leo thang.

Đồng đô la tăng so với các đồng tiền lớn, trong khi cổ phiếu Úc và hợp 
đồng tương lai S&P 500 giảm.  Chứng khoán Hàn Quốc tăng trưởng tốt 
hơn.  Đồng Yên dao động sau khi các nhà chức trách Nhật Bản phát hiện 
một biến thể coronavirus tương tự như các chủng virus ở Anh và Nam Phi.  
Thị trường chứng khoán của Nhật Bản đóng cửa trong kỳ nghỉ lễ.

Chứng khoán Hoa Kỳ ghi một kỷ lục khác vào thứ Sáu, sau khi ông Biden 
cho biết ông sẽ đưa ra các đề xuất trong tuần này cho hàng nghìn tỷ đô la 
hỗ trợ tài chính để chống lại thiệt hại kinh tế do các ca nhiễm coronavirus 
gia tăng. Dầu đã giữ đà tăng trong tuần trước và trong khi Vàng giảm đáng 
kể trong ngày thứ Sáu.

Thị trường chứng khoán Mỹ và Lợi tức trái phiếu đã tăng lên dựa vào kỳ 
vọng về phục hồi toàn cầu được thúc đẩy bởi gói kích thích kinh tế và 
những nỗ lực kiểm soát đại dịch bởi Vắc-xin. 

Đảng Dân chủ của ông Biden sẽ sẽ kiểm soát cả hai Viện của Quốc hội khi 
ông lên nắm quyền, nhưng để giành được sự đồng ý cho một gói kích 
thích đầy tham vọng (cụ thể là gói séc 2000 Đô-la Mỹ) có thể vẫn sẽ là một 
thách thức, khi một Thượng Viện vẫn đang thể hiện sự mâu thuẫn cũng 
như chia rẽ nội bộ của người Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump 
sẽ bước vào những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thông của mình 
khi đối mặt với một phiên luận tội sau khi bị cho là đã kích động cuộc bạo 
động chết người vào tuần trước tại Điện Capitol Hoa Kỳ.
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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 02/2021 NGEG21 2.600 2.811 2.589 2.747 1.74% 168,531 28/12/2020

Khí tự nhiên 03/2021 NGEH21 2.577 2.755 2.561 2.703 1.77% 98,180 23/02/2021

Dầu thô WTI 02/2021 CLEG21 52.58 52.70 51.50 52.25 0.02% 362,084 22/12/2020

Dầu thô WTI 03/2021 CLEH21 52.55 52.69 51.51 52.27 0.02% 184,968 22/02/2021

Xăng RBOB 02/2021 RBEG21 1.5470 1.5486 1.5098 1.5208 -1.39% 48,160 03/01/2021

Xăng RBOB 03/2021 RBEH21 1.5393 1.5403 1.5089 1.5223 -1.18% 53,039 01/03/2021

Tổng số ca đang nhiễm COVID

Ngày Thời gian Quốc gia Tác động Sự Kiện

24,078,071

Ngày Thời gian Quốc gia Tác động Sự Kiện

11/01/2021

8:30 CN Consumer Price Index (MoM)(Dec)

8:30 CN Producer Price Index (YoY)(Dec)

8:30 CN Consumer Price Index (YoY)(Dec)

13/01/2021

N/A CN FDI - Foreign Direct Investment (YTD) (YoY)(Dec)

20:30 US Consumer Price Index Core s.a(Dec)

20:30 US Consumer Price Index (MoM)(Dec)

20:30 US
Consumer Price Index ex Food & Energy 
(MoM)(Dec)

22:30 US Energy US: EIA Petroleum Status Report

14/01/2021
20:30 US Commodity US: Import and Export Prices

22:30 US Energy US: EIA Natural Gas Report

15/01/2021

9:00 CN Gross Domestic Product (YoY)(Q4)

9:00 CN Gross Domestic Product (QoQ)(Q4)

11:00 CN Retail Sales (YoY)(Dec)

20:30 US Producer Price Index ex Food & Energy (YoY)(Dec)
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Kháng cự/Hỗ trợ
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Khí tự nhiên 03/2021 (NGEH21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự 2.900

Hỗ trợ 2.290 2.560

Khí tự nhiên

Dầu WTI

Bản tin

● Thời tiết về Mỹ vẫn đang có những chuyển biến tiêu cực và tình hình 
thời tiết quá lạnh tại các khu vực châu Á dường như đã được thị trường 
hấp thụ đủ rồi.

● Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kỳ vọng là nhu cầu khí tự nhiên của Trung 
Quốc sẽ dần dần quay trở lại và thúc đẩy việc nhập khẩu khí tự nhiên.

● Phiên ngày 11/01, hợp đồng Khí tự nhiên NGEH21 tăng lên mức 2.703 
hay tăng lên 1.77% so với phiên trước đó.

● Chúng tôi cho rằng đây có thể là dấu hiệu bắt đầu cho một pha tăng 
điểm mạnh sắp tới, tuy vậy giá mua của các nhà đầu tư vẫn có thể tốt 
hơn và nằm trong khoảng từ 2.55 - 2.719.
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Khí tự nhiên

Dầu WTI

Dầu thô WTI 02/2021 (CLEG21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự 48.45 49.65 52.80

Hỗ trợ 46.20

Bản tin

● Chúng tôi cho rằng với tình hình dịch Covid đang leo thang nhanh 
chóng tại Mỹ và đặc biệt là sự bùng phát trở lại tại Trung Quốc thì giá 
dầu sẽ rất có khả năng suy yếu trong những phiên giao dịch sắp tới.

● Chúng tôi rất lo ngại về thị trường dầu trong giai đoạn này khi tổng 
trạng thái ròng mua của các quỹ đang rất cao và các yếu tố không mấy 
tích cực trong bối cảnh kinh tế cũng như dịch Covid sẽ có thể ủng hộ 
cho một đợt tất toán trạng thái ròng mua rất lớn trong tuần giao dịch 
này.

● Cùng với đó Goldman Sachs ngày hôm qua đã dự báo Brent lên $65, và 
hãy cùng nhìn lại quá khứ thì Goldman cũng dự báo vàng lên $4000 và 
sau đó vàng giảm về $1800. Còn tuần vừa rồi JP Morgan dự báo BTC lên 
$147,000 thì Bitcoin đã giảm. Do đó đây cũng là một trong những dấu 
hiệu bắt đầu cho đợt cơ cấu trạng thái ròng mua của các quỹ.

● Phiên ngày 11/01, hợp đồng Dầu thô CLEG21 đã hồi phục mạnh mẽ. 
Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 52.25 tăng (+0.02%) so với đóng cửa 
phiên ngày trước đó. Tuy vậy, giá dầu đã bắt đầu phiên không mấy tích 
cực.

● Chúng tôi cho rằng tín hiệu mua vào của mặt hàng này vẫn hạn chế và 
vùng 52.8 vẫn là vùng đảo chiều quan trọng mà các nhà đầu tư cần 
quan sát.
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