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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán

TRANG 2

Bản tin
Năng Lượng

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.55 0.01%

EUR/USD 1.1844 0.01%

GBP/USD 1.3780 0.01%

AUD/USD 0.7389 0.03%

NZD/USD 0.7106 0.14%

USD/JPY 110.3100 0.02%

USD/CAD 1.2641 -0.03%

USD/CHF 0.9195 0.01%

USD/CNY 6.4666 0.19%

USD/BRL 5.1705 0.02%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 35,101.45 -0.76%

S&P 500 4,520.03 -0.34%

Nasdaq 15,374.30 0.07%

FTSE 100 7,149.37 -0.53%

CAC 40 6,726.07 -0.26%

DAX 15,843.09 -0.56%

Shanghai 3,676.59 1.51%

Nikkei 225 29,946.00 0.10%

KOSPI 3,168.97 -0.58%

VNIndex 1,341.90 -0.33%

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều hôm thứ Tư sau khi cổ phiếu Mỹ 
giảm do lo ngại rằng biến thể Virus Delta đang làm chậm sự phục hồi kinh 
tế từ đại dịch.

Cổ phiếu Nhật Bản tăng nhưng Úc và Hàn Quốc lại thoái lui. Hợp đồng 
tương lai chỉ số của Mỹ biến động sau khi S&P 500 giảm và Nasdaq 100 
tăng lên mức kỷ lục khi các nhà đầu tư tìm kiếm các nhóm ngành mang 
thiên hướng phòng thủ hơn trên thị trường. 

Tình trạng bán tháo trên khắp các thị trường trái phiếu ngày càng gia tăng 
một phần do tình trạng bán nợ tràn lan. Lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 
kỳ hạn 10 năm đã cắt giảm một phần trước nhưng vẫn ở trên 1,36%. Các 
nhà chiến lược hiện đang đánh giá xem một đợt tăng đột biến của đường 
cong lợi nhuận gần đây có thể kéo dài bao lâu. Đồng đô-la đã có một đợt 
tăng điểm nhanh ngày hôm qua.

Dầu thô ổn định sau hai ngày giảm. Bitcoin giảm điểm trong bối cảnh El 
Salvador thực hiện mạnh mẽ luật khiến tiền điện tử giao dịch hợp pháp.

Triển vọng nền kinh tế mở cửa trở lại chậm hơn và cuối cùng là giảm hỗ 
trợ kích thích khẩn cấp từ Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương 
Châu Âu đang dẫn đến một số cảnh giác của các nhà đầu tư. Đồng thời, 
thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn ở mức cao nhất mọi thời đại, cho 
thấy sự lo lắng tương đối được kiềm chế cho đến nay.

Các sự kiện chính cần quan tâm tuần này:

- Tổng thống Joe Biden nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định trong 
tuần này về việc liệu có tái bổ nhiệm ông Jerome Powell làm chủ tịch 
FED trong nhiệm kỳ thứ hai hay không.

- Chủ tịch ECB Christine Lagarde tổ chức một cuộc họp báo sau quyết 
định lãi suất của ngân hàng vào thứ Năm

- PPI của Trung Quốc, CPI, các khoản vay bằng đồng nhân dân tệ mới, 
cung tiền, tổng tài chính, sẽ được công bố vào ngày thứ Năm.
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Bảng giá Năng lượng

Bản tin
Năng Lượng

Tổng số ca đang nhiễm COVID

18,929,073

Ngày Thời gian Quốc Gia Sự Kiện

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL

Khí tự nhiên 11/2021 NGEX21 4.756 4.826 4.608 4.615 #N/A 52,416

Dầu thô WTI 11/2021 CLEX21 68.900 69.240 67.440 68.130 #N/A 130,971

Dầu thô WTI 12/2021 CLEZ21 68.590 68.960 67.180 67.850 #N/A 105,523

Xăng RBOB 10/2021 RBEV21 2.155 2.164 2.112 2.130 #N/A 45,324

Xăng RBOB 11/2021 RBEX21 2.087 2.094 2.046 2.062 #N/A 38,689

Dầu Brent 11/2021 QOX21 72.690 72.790 71.100 71.690 #N/A 34,342

Dầu Brent 12/2021 QOZ21 72.060 72.250 70.490 71.060 #N/A 23,316

Dầu ít lưu huỳnh 10/2021 QPV21 606.500 610.500 596.250 602.500 -0.74% 124,523

9/7/2021

N/A CN Trade Balance US(Aug)

N/A CN Exports (YoY)(Aug)

N/A CN Imports (YoY)(Aug)

9:00 EU Gross Domestic Product s.a. (QoQ)(Q2)

22:00 US US: Export Inspections

9/8/2021 18:00 US Fed's Beige Book

9/9/2021

12:30 US Initial Jobless Claims(Sep 3)

22:00 US US: EIA Petroleum Status Report

21:30 US US: EIA Natural Gas Report

9/10/2021

12:30 US Consumer Price Index Core s.a(Aug)

23:00 US US: USDA Supply/Demand
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Kháng cự/Hỗ trợ
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Khí tự nhiên 10/2021 (NGEV21)

Điểm tin

Kháng cự 4.200 4.300

Hỗ trợ 3.750 3.900

Khí tự nhiên

Dầu WTI

Bản tin
Năng Lượng

● Khí tự nhiên giảm giá ngày hôm qua trong bối cảnh các mặt hàng 
đều đóng cửa trong mức tiêu cực. 

● Tính đến giữa trưa thứ Ba, 78% sản lượng khí đốt ngoài khơi ở Vịnh 
Hoa Kỳ vẫn bị đóng cửa sau cơn bão Ida.

● Nhu cầu nước ngoài đối với nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của 
Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ. Theo BNEF, dòng khí đến các nhà ga xuất 
khẩu LNG của Hoa Kỳ vào thứ Ba là 10,9 bcf, tăng + 7,4% w / w.

 

Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên 07/09, giá đóng cửa tại $4.568, giảm (+3.06%) so với 
phiên trước đó.

● Biểu đồ ngày: Sau ngày đóng cửa hôm qua, chúng tôi kỳ vọng thị 
trường sẽ có 1 - 2 phiên điều chỉnh. 

● Biểu đồ H4: Hiện tại các nhà đầu tư nên tiếp tục đứng ngoài thị 
trường.
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Khí tự nhiên

Dầu WTI

Dầu thô WTI 10/2021 (CLEV21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự 69.40 71.00 73.50

Hỗ trợ 65.00 65.70

Bản tin
Năng Lượng

● Kết thúc phiên 07/09, giá dầu WTI tháng 10 đóng cửa tại $68.35, 
giảm (-1.36%) so với phiên trước đó.

● Biểu đồ Ngày: Chúng tôi vẫn nhận thấy xu hướng đang tiếp tục tăng 
trở lại trên biểu đồ Ngày.

● Biểu đồ H4: . Hiện giá đang có xu hướng giao dịch trong 1 biên độ 
hẹp trong tuần này và chưa phát ra tín hiệu rõ ràng. Các nhà đầu tư 
nên đứng ngoài quan sát trong phiên này.

● Thị trường dầu suy giảm bất chấp bằng chứng về việc nhập khẩu 
dầu thô mạnh mẽ của Trung Quốc trong tháng 8 và dự báo nhiệt độ 
rất nóng của Mỹ sau giữa tháng.

● Giá dầu đã không tìm thấy sự hỗ trợ sau khi các quan chức vùng 
Vịnh cho biết một lượng lớn sản lượng của Mỹ không thể được tiếp 
cận do cơn bão Ida. Do hoạt động sản xuất và vận chuyển ở Vịnh 
Mexico đã bị gián đoạn nghiêm trọng do cơn bão tuần trước, có khả 
năng dự trữ dầu thô hàng tuần sẽ giảm lớn hơn nhiều so với dự 
kiến.

● Cuộc thăm dò của Reuters dự đoán kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 
3,8 triệu thùng, và đây sẽ là tuần giảm thứ 5 liên tiếp.
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Bản tin
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