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Thị trường tiền tệ
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Bản tin
Năng Lượng

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.66 -0.01%

EUR/USD 1.1802 0.00%

GBP/USD 1.3808 0.00%

AUD/USD 0.7319 0.03%

NZD/USD 0.7096 0.03%

USD/JPY 109.6500 -0.05%

USD/CAD 1.2690 -0.02%

USD/CHF 0.9202 0.01%

USD/CNY 6.4394 -0.18%

USD/BRL 5.2403 0.49%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 34,578.56 -0.83%

S&P 500 4,443.05 -0.57%

Nasdaq 15,037.80 -0.45%

FTSE 100 7,034.06 -0.49%

CAC 40 6,652.97 -0.36%

DAX 15,722.99 0.14%

Shanghai 3,662.60 -1.42%

Nikkei 225 30,475.00 -0.64%

KOSPI 3,147.11 -0.05%

VNIndex 1,339.70 -0.13%

Hầu hết chứng khoán châu Á giảm hôm thứ Tư trong bối cảnh lo ngại về 
tăng trưởng trong khi Trái phiếu Kho bạc vẫn giữ được mức tăng sau dữ 
liệu lạm phát báo hiệu sự linh hoạt cho Cục Dự trữ Liên bang về thời điểm 
bắt đầu giảm bớt kích thích.

Cổ phiếu giảm ở Nhật Bản và Úc, nhưng tăng cao hơn ở Hàn Quốc. Hợp 
đồng tương lai chỉ số của Hoa Kỳ tăng. S&P 500 và Nasdaq 100 đều giảm 
đêm qua. Lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm duy trì dưới 
1,3%, thu hẹp khoảng cách lợi tức giữa nợ Mỹ kỳ hạn ngắn và dài hạn. Trái 
phiếu ở Úc và New Zealand cũng tăng. Đồng đô-la ổn định.

Lạm phát của Hoa Kỳ thấp hơn dự báo trong tháng 8, ủng hộ quan điểm 
rằng áp lực giá liên quan đến đại dịch có thể là nhất thời nhưng vẫn để lại 
lập luận tổng thể chưa được quyết định. Chỉ số đo giá cả hàng hóa vẫn ở 
mức cao trong vòng một thập kỷ, nhấn mạnh sự gia tăng chi phí trong 
nền kinh tế toàn cầu.

Tại Trung Quốc, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế có khả năng 
cho thấy thiệt hại do sự bùng phát của Covid-19. Các thương nhân cũng 
đang theo dõi các quy định của Bắc Kinh và các khoản nợ của nhà phát 
triển China Evergrande Group.

Trong khi dữ liệu lạm phát có thể được coi là giảm bớt áp lực buộc Fed bắt 
đầu rút lại chính sách tiền tệ nới lỏng, các nhà đầu tư vẫn lo ngại về tác 
động của biến thể virus delta đối với việc mở cửa kinh tế trở lại. Các nhà 
quản lý quỹ đang quan tâm đến tăng trưởng và thu nhập toàn cầu nhưng 
sẽ không từ bỏ cổ phiếu, cuộc khảo sát mới nhất của Ngân hàng Mỹ cho 
thấy.

Thời điểm từ giờ cho tới cuối năm, các nhà đầu tư cũng sẽ thảo luận xung 
quanh mức trần nợ của Hoa Kỳ, gói thuế của Tổng thống Joe Biden, chi 
tiêu cho cơ sở hạ tầng và việc FED cắt giảm kích thích.

Trong một diễn biến khác, dầu tăng sau khi báo cáo của ngành công 
nghiệp Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô và xăng giảm, báo hiệu thị trường 
thắt chặt nguồn cùng.
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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 5.243 5.409 5.217 5.305 0.61% 86,343

Dầu thô WTI 11/2021 CLEX21 70.380 70.970 69.750 70.230 0.06% 216,586

Dầu thô WTI 12/2021 CLEZ21 69.950 70.550 69.370 69.830 0.03% 115,373

Xăng RBOB 10/2021 RBEV21 2.165 2.189 2.157 2.172 0.53% 58,586

Xăng RBOB 11/2021 RBEX21 2.105 2.126 2.097 2.112 0.44% 61,946

Dầu Brent 11/2021 QOX21 73.610 74.270 73.080 73.600 0.12% 26,525

Dầu Brent 12/2021 QOZ21 73.100 73.600 72.490 72.970 0.10% 15,202

Dầu ít lưu huỳnh 10/2021 QPV21 616.250 620.250 610.500 615.000 0.00% 135,356

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      

Hỗ trợ 5.04 4.80

Khí tự nhiên

Dầu WTI

Bản tin
Năng Lượng

● Thị trường khí đốt tự nhiên không bị giới hạn bởi thông tin rằng 
nguồn cung khí đốt tự nhiên trôi nổi tăng 6,9% so với tuần trước và 
thị trường cũng không gặp khó khăn do lo ngại rằng nguồn cung 
xuất khẩu của Mỹ đã hoạt động.

● Mặt khác, giá khí đốt châu Âu tăng mạnh tiếp tục tạo động lực cho 
giá LNG trên toàn thế giới do giá châu Âu có khả năng thu hút nguồn 
cung từ các khu vực khác.

● Cuộc thăm dò ý kiến của Reuters trong tuần này dự đoán tồn kho 
khí đốt tự nhiên tăng 69 BCF lên mức cao 85 BCF. 

 
Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên 13/09, hợp đồng NGEV21 đóng cửa tại mức $5.26 
tăng (+0.55%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Giá vẫn đang tiếp tục tăng mạnh trên biểu đồ Ngày.
● 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 14/09, hợp đồng CLEV21 đóng cửa tại mức $70.46 
tăng (+0.01%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.

● Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ có khả năng tiếp tục lên khu vực $72.00 - 
$72.50. 

● 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. 

● Doanh số bán ban đầu từ kho dự trữ của Trung Quốc sẽ là 7,3 triệu 
thùng dầu thô, nhưng ảnh hưởng có khả năng giảm giá đó đã được 
bù đắp bởi tin tức rằng tình trạng mất điện vẫn ở vùng Vịnh và 
nguồn điện đã bị đánh sập do cơn bão Nicholas đến mức trọng điểm 
của Mỹ dẫn đến đường ống dẫn đến Bờ Đông đã bị đóng cửa.

● Cuộc thăm dò ý kiến   của Reuters trong tuần này dự báo một đợt sụt 
giảm nữa trong kho dự trữ dầu thô EIA từ 3,4 đến 3,97 triệu thùng 
với sự sụt giảm đó được tăng thêm tín nhiệm bởi sự sụt giảm hàng 
tuần của kho dự trữ dầu thô API xuống 5,4 triệu thùng, mức giảm 
lớn hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường.
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