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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán
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Bản tin

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 90.33 0.27%

EUR/USD 1.2162 -0.37%

GBP/USD 1.3648 -0.11%

AUD/USD 0.7746 -0.32%

NZD/USD 0.7190 -0.35%

USD/JPY 103.83 0.08%

USD/CAD 1.2697 -0.09%

USD/CHF 0.8873 0.11%

USD/CNY 6.4681 0.11%

USD/BRL 5.2993 -0.44%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 31,060.47 -0.03%

S&P 500 3,809.84 0.23%

Nasdaq 13,128.95 0.43%

FTSE 100 6,745.52 -0.13%

CAC 40 5,662.67 0.21%

DAX 13,939.71 0.11%

Shanghai 3,598.65 -0.27%

Nikkei 225 28,456.59 1.04%

KOSPI 3,148.29 0.71%

VNIndex 1,186.05 -0.52%

Thị trường đang đặt rất nhiều kỳ vọng về gói kích thích tài khóa bổ sung 
đã khiến thị trường được giữ ở mức giao dịch ổn định. Tổng thống đắc cử 
Joe Biden dự kiến   sẽ công bố chi tiết về kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế của 
mình vào ngày hôm nay. Trong khi đó, tình trạng hỗn loạn ở Washington 
vẫn tiếp diễn. Phó Tổng thống Mike Pence cho biết tối thứ Ba rằng ông sẽ 
không phế truất Tổng thống Donald Trump. Động thái này xảy ra trước 
khi Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát thông qua một nghị quyết thúc 
giục ông Pence và Nội các phế truất ông Trump, sau khi ông kích động 
cuộc bạo loạn vào tuần trước tại Điện Capitol. Hạ viện đã bỏ phiếu vào 
thứ Tư để luận tội ông Trump lần thứ hai, trong khi Trump kêu gọi tất cả 
người Mỹ giúp xoa dịu căng thẳng chính trị. 

Thị trường chứng khoán Mỹ có khởi đầu tích cực trong năm 2021 bất chấp 
những lo ngại liên quan đại dịch Covid-19. Kinh tế gia trưởng Jan Hatzius 
của Goldman Sachs cho rằng vốn hóa của thị trường chứng khoán Mỹ có 
thể sắp dừng đợt “tăng không ngừng nghỉ”. Điều này khả năng cao xảy ra 
nếu nhà đầu tư chú ý đến triển vọng Fed giảm bớt chương trình kích thích 
và hỗ trợ lãi suất hiện tại. Điều tương tự xảy ra ở thị trường chứng khoán 
Việt Nam khi Bloomberg đưa tin thị trường chứng khoán Việt Nam đang là 
1 trong 3 nước “nóng” nhất thế giới. Trung Quốc cũng đang có diễn biến 
hòa chung với tình hình của các thị trường chứng khoán trên thế giới. 
Tuần trước, chứng khoán Trung Quốc đã phá đỉnh 13 năm, vượt cả đỉnh 
của bong bóng chứng khoán cách đây 5 năm. Tuy nhiên, mức tăng gần 
đây khiến các nhà đầu tư đặt câu hỏi rằng liệu nó có hợp lý hay không. 

Các nhà đầu tư cũng đang cân nhắc các dấu hiệu cho thấy sự phục hồi 
kinh tế, nhất là khi xuất hiện những lo ngại về đại dịch Covid-19. Trung 
Quốc ghi nhận 85 ca mắc Covid-19 ở nước này vào ngày 10/1, trong đó có 
82 ca ở Hà Bắc, tỉnh giáp ranh thủ đô Bắc Kinh. Thạch Gia trang, một 
thành phố có 11 triệu dân, đã bị phong tỏa và xét nghiệm toàn bộ cư dân. 
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Bảng giá Năng lượng
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Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL FND

Khí tự nhiên 02/2021 NGEG21 2.737 2.826 2.708 2.727 -0.94% 157,981 28/12/2020

Khí tự nhiên 03/2021 NGEH21 2.690 2.773 2.671 2.689 -0.66% 83,297 23/02/2021

Dầu thô WTI 02/2021 CLEG21 53.31 53.93 52.58 52.91 -0.56% 398,195 22/12/2020

Dầu thô WTI 03/2021 CLEH21 53.34 53.94 52.60 52.96 -0.53% 241,144 22/02/2021

Xăng RBOB 02/2021 RBEG21 1.5584 1.5756 1.5344 1.5488 -0.27% 58,816 03/01/2021

Xăng RBOB 03/2021 RBEH21 1.5584 1.5740 1.5339 1.5467 -0.33% 71,026 01/03/2021

Tổng số ca đang nhiễm COVID

Ngày Thời gian Quốc gia Tác động Sự Kiện

24,486,155

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

● Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm, do dự báo thời tiết tại Mỹ ôn hòa hơn và 
nhu cầu sưởi ấm trong tuần tới giảm, ngay cả khi giá trên toàn cầu gia 
tăng thúc đẩy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đạt gần mức cao kỷ 
lục.

● Phiên ngày 13/01, hợp đồng Khí tự nhiên NGEH21 tiếp tục cho thấy sự 
dao động khó lường và hình thành một cây nến Doji. Cuối phiên, giá 
đóng cửa tại mức 2.689 giảm (-0.66%) so với đóng cửa phiên ngày trước 
đó.

● Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu giảm điểm, cho thấy nhiều khả năng, giá 
vẫn còn sẽ tiếp tục tích lũy thêm.

● Các nhà đầu tư cần thận trọng quan sát vùng giá 2.550 - 2.600, nếu giá 
xuyên phá qua vùng giá này, nhiều khả năng, xu hướng giảm điểm thêm 
nữa sẽ tiếp tục.
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Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 5

Khí tự nhiên

Dầu WTI

Dầu thô WTI 02/2021 (CLEG21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự 53.20 57.70

Hỗ trợ 46.20

Bản tin

● Tồn kho dầu thô của Mỹ được cả EIA và API dự báo là sẽ giảm tới mức 
thấp nhất trong vòng 41 tuần qua. Mặc dù vậy có sự bất hợp lý ở đây khi 
mà số liệu về nhập khẩu dầu thô của Mỹ trong tuần vừa rồi đã đạt mức 
cao nhất trong vòng 5 tuần qua. Nhưng, điều này cũng có thể được lý 
giải phần nào bởi nhu cầu về dầu thô đang tăng dần. 

● Cùng với đó thị trường cũng nhận được những tin tức rất tích cực khi 
mà sản lượng dần thô của Mỹ vẫn được giữ ở mức ổn định và không 
tăng bất thường để đáp ứng lại nhu cầu !

● Phiên ngày 13/01, hợp đồng Dầu thô CLEG21 giảm điểm nhẹ. Cuối 
phiên, giá đóng cửa tại mức 52.91 giảm (-0.56%) so với đóng cửa phiên 
ngày trước đó. 

● Khối lượng giao dịch giữ ở mức ổn định, chỉ báo Stochastic đi vào vùng 
quá mua và dần cho thấy sự suy yếu về mặt xu hướng.

● Giá vẫn đang phản ứng tại vùng kháng cự 52.90 - 53.60. Chúng tôi cho 
rằng, đây vẫn đang là vùng giá đảo chiều tiềm năng đối với Dầu thô, 
chính vì vậy, các nhà đầu tư cần thận trọng tại vùng giá hiện tại.
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