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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 92.65 0.02%

EUR/USD 1.1808 -0.03%

GBP/USD 1.3833 -0.04%

AUD/USD 0.7359 -0.10%

NZD/USD 0.7106 -0.14%

USD/JPY 109.9400 0.01%

USD/CAD 1.2687 0.06%

USD/CHF 0.9187 0.05%

USD/CNY 6.4440 -0.11%

USD/BRL 5.2454 0.92%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 34,607.46 -0.78%

S&P 500 4,458.58 -0.77%

Nasdaq 15,115.50 -0.87%

FTSE 100 7,029.20 0.07%

CAC 40 6,663.77 -0.31%

DAX 15,609.81 -0.09%

Shanghai 3,703.11 0.27%

Nikkei 225 30,253.50 -0.42%

KOSPI 3,119.51 -0.20%

VNIndex 1,345.31 0.10%

Chứng khoán giảm hôm thứ Hai do rủi ro phục hồi chậm hơn từ đại dịch 
đang phủ bóng lên thị trường toàn cầu và cổ phiếu công nghệ Trung Quốc 
bị chao đảo dưới sức nặng của chính sách cấm vận của Bắc Kinh.

Hợp đồng tương lai chỉ số Mỹ đã phải vật lộn để đạt được mức tăng sau 
khi S&P 500 giảm vào tuần trước, báo hiệu sự thận trọng trước những 
thách thức mở lại từ chủng virus delta. Dầu tăng lên khoảng 70 
USD/thùng và nhôm tăng giá. Goldman Sachs Group cho biết thị trường 
hàng hóa đang gặp khó khăn trong việc cân bằng nhu cầu mạnh mẽ với 
nguồn cung khó khăn.

Lợi tức trái phiếu kho bạc tăng vọt khi các nhà giao dịch đánh giá áp lực 
giá và tác động của chúng đối với thời gian có khả năng cắt giảm kích thích 
của Cục Dự trữ Liên bang. Cập nhật về giá tiêu dùng của Hoa Kỳ trong 
tuần này sẽ làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu chi phí tăng có chỉ là 
tạm thời hay không. Đồng đô-la ít thay đổi.

Cuộc gia tăng liên tục của Covid-19 ngay cả khi việc triển khai vắc-xin tăng 
tốc đang làm xói mòn niềm tin vào sự phục hồi kinh tế và góp phần gây ra 
lạm phát do sốc nguồn cung. Các ngân hàng trung ương chủ chốt cũng 
đang tiến gần hơn đến việc thực hiện các biện pháp kích thích thời đại đại 
dịch, gây ra rủi ro cho thị trường tài chính.

Chúng tôi cho rằng: Các tài sản rủi ro sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong thời 
gian tới với dữ liệu kinh tế yếu do sự bùng phát của biến thể Delta và sự 
gián đoạn nguồn cung trong mùa hè. Tuy nhiên, cũng cần phải cẩn trọng 
cho xu hướng giảm điểm khi mà triển vọng kiềm chế được virus đang tiến 
triển và cuối cùng sẽ thúc đẩy triển vọng tăng trưởng.

Trong khi đó, kế hoạch chi tiêu và đánh thuế trị giá 3,5 nghìn tỷ USD của 
Tổng thống Joe Biden phải đối mặt với nhiều thách thức. Thượng nghị sĩ 
đảng Dân chủ Joe Manchin đã nghi ngờ về thời gian thúc đẩy chương trình 
nghị sự kinh tế của Biden thông qua Quốc hội, và các mức thuế đề xuất có 
thể được giảm xuống để tăng cơ hội thông qua gói kích thích.

Các sự kiện kinh tế cần quan tâm tuần này:

- Báo cáo hàng tháng của OPEC, ngày thứ Hai.
- Chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ, Thứ ba.
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Bảng giá Năng lượng

Bản tin
Năng Lượng

Tổng số ca đang nhiễm COVID

18,795,374

Ngày Thời gian Quốc Gia Sự Kiện

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL

Khí tự nhiên 11/2021 NGEX21 5.044 5.095 4.947 4.973 -1.95% 70,444

Dầu thô WTI 11/2021 CLEX21 67.730 69.710 67.480 69.470 2.28% 178,042

Dầu thô WTI 12/2021 CLEZ21 67.470 69.350 67.160 69.130 2.25% 107,626

Xăng RBOB 10/2021 RBEV21 2.103 2.159 2.098 2.154 2.59% 54,259

Xăng RBOB 11/2021 RBEX21 2.046 2.096 2.038 2.093 2.37% 50,488

Dầu Brent 11/2021 QOX21 71.310 73.140 70.960 72.920 2.06% 25,447

Dầu Brent 12/2021 QOZ21 70.560 72.420 70.310 72.260 2.08% 13,192

Dầu ít lưu huỳnh 10/2021 QPV21 597.500 612.000 595.000 610.000 0.58% 105,242

9/13/2021 18:00 US Monthly Budget Statement(Aug)

9/15/2021

2:00 CN Industrial Production (YoY)(Aug)

21:30 US US: EIA Petroleum Status Report

9/16/2021

12:30 US Retail Sales Control Group(Aug)

12:30 US Initial Jobless Claims(Sep 10)

21:30 US US: EIA Natural Gas Report

9/17/2021

9:00 EU Consumer Price Index (MoM)(Aug)

9:00 EU Consumer Price Index - Core (YoY)(Aug)
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Kháng cự/Hỗ trợ
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Khí tự nhiên 10/2021 (NGEV21)

Điểm tin

Kháng cự      5.03

Hỗ trợ 4.80 4.65

Khí tự nhiên

Dầu WTI

Bản tin
Năng Lượng

● The Weather Company hôm thứ Sáu cho biết, nhiệt độ dự kiến sẽ 
ấm hơn ở Nội địa phía Tây và Bắc Trung bộ Hoa Kỳ từ ngày 15 đến 
ngày 19 tháng 9, nhưng nhiệt độ mát hơn dự kiến sẽ di chuyển vào 
Trung lục địa từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 9.

● Giá khí tự nhiên hôm thứ Sáu ban đầu leo lên mức cao mới trong 7.5 
năm do sản lượng Nat-gas của Hoa Kỳ giảm, với 75,5% sản lượng khí 
đốt ngoài khơi ở Vịnh Hoa Kỳ vẫn đóng cửa vào chiều thứ Sáu vì cơn 
bão Ida.

● Nhu cầu nước ngoài đối với nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của 
Hoa Kỳ ổn định. Theo BNEF, dòng khí đến các nhà ga xuất khẩu LNG 
của Hoa Kỳ vào thứ Sáu là 11,2 bcf, tăng + 2,0% w / w.

 Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên 10/09, hợp đồng NGEV21 đóng cửa tại mức $4.938 
giảm (-1.85%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Biểu đồ ngày: Giá vẫn đang tiếp tục tăng mạnh trên biểu đồ Ngày.
● Biểu đồ H4: Các nhà đầu tư nên chờ đợi các điểm hồi để mua.
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Khí tự nhiên

Dầu WTI

Dầu thô WTI 10/2021 (CLEV21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự 72.00

Hỗ trợ 69.40 68.50

Bản tin
Năng Lượng

● Kết thúc phiên 10/09, hợp đồng CLEV21 đóng cửa tại mức 69.72 tăng 
(2.32%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Biểu đồ ngày: Giá đang có xu hướng đi ngang trong những ngày gần 
đây. Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ có khả năng tiếp tục lên khu vực 
$72.00 - $72.50. 

● Biểu đồ H4: Các nhà đầu tư có thể suy xét mua xung quanh khu vực 
$68.50 - $69.40 và chốt lời tại xung quanh $72.00. 

● Tính đến chiều thứ Sáu, 1,21 triệu thùng / ngày (66,36%) sản lượng 
dầu thô của Hoa Kỳ ở Vịnh Mexico vẫn bị ảnh hưởng bởi cơn bão 
Ida. Khoảng 2,11 triệu thùng / ngày công suất lọc dầu, tương đương 
khoảng 12% tổng công suất của Hoa Kỳ, đã bị đóng cửa hoặc giảm 
do bão. Theo Lipow Oil Associates, nhiều nhà máy lọc dầu có thể 
phải đóng cửa trong 4-6 tuần vì ảnh hưởng của bão.

● Lo ngại về việc giảm xuất khẩu dầu thô từ Libya cũng hỗ trợ cho giá 
dầu thô khi những người biểu tình đã chặn việc tải dầu thô lên các 
tàu chở dầu. Một quan chức từ NOC của Libya ước tính nước này 
đang mất 800.000 thùng / ngày xuất khẩu dầu thô do các cuộc biểu 
tình tại một số cảng của Libya.

● Nhu cầu dầu thô của Trung Quốc đang hỗ trợ cho giá sau khi dữ liệu 
hôm thứ Ba từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu 
dầu thô của Trung Quốc trong tháng 8 tăng 8,0% so với tháng trước 
lên 10,53 triệu thùng / ngày, cao nhất trong 5 tháng.
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