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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 94.21 -0.02%

EUR/USD 1.1558 0.03%

GBP/USD 1.3591 -0.01%

AUD/USD 0.7279 -0.05%

NZD/USD 0.6914 -0.03%

USD/JPY 111.3500 -0.04%

USD/CAD 1.2585 -0.01%

USD/CHF 0.9276 -0.02%

USD/CNY 6.4452 -0.39%

USD/BRL 5.4937 0.30%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 34,417.98 0.30%

S&P 500 4,363.55 0.41%

Nasdaq 14,501.90 0.47%

FTSE 100 6,995.87 -1.15%

CAC 40 6,493.12 -1.26%

DAX 14,973.33 -1.46%

Shanghai 3,568.17 0.90%

Nikkei 225 27,789.50 0.95%

KOSPI 2,939.82 1.08%

VNIndex 1,362.82 0.60%

Chứng khoán châu Á tăng hôm thứ Năm sau khi tiến bộ về mức nợ trần 
của Hoa Kỳ khiến chứng khoán trên Phố Wall tăng lên. Đồng đô-la vẫn cao 
hơn và Trái phiếu Kho bạc giảm xuống khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ 
liệu việc làm quan trọng của Mỹ.

Thị trường chứng khoán tăng giá ở Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc, trong khi 
hợp đồng tương lai chỉ số của Hoa Kỳ cũng tăng. S&P 500 và Nasdaq 100 
đã tăng hơn 1% để đóng cửa với mức tăng nhờ một thỏa thuận khả thi 
nhằm nâng mức trần nợ vào tháng 12. Điều đó sẽ giảm bớt nguy cơ vỡ nợ 
trước mắt nhưng để lại cuộc chiến chính trị đang sôi sục ở Washington.

Để hỗ trợ thêm cho tâm lý, Tổng thống Joe Biden có kế hoạch gặp gỡ hầu 
như với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuối năm nay và Nga đề 
nghị giảm bớt tình trạng khủng hoảng năng lượng của châu Âu. Trong khi 
đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu đang nghiên cứu một chương trình 
mua trái phiếu mới để ngăn chặn bất kỳ sự xáo trộn nào trên thị trường 
khi các đợt mua khẩn cấp được thực hiện theo từng giai đoạn.

Lợi tức trên trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đã tăng lên. Các 
nhà đầu tư đang tiếp tục cân nhắc sự phục hồi kinh tế trước rủi ro lạm 
phát do chi phí năng lượng tăng vọt. Dữ liệu việc làm của ADP đánh bại kỳ 
vọng và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ của Hoa Kỳ hôm 
thứ Sáu có thể củng cố dự đoán về việc giảm kích thích của Cục Dự trữ 
Liên bang bắt đầu vào tháng tới.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn đứng trước nguy cơ đối mặt với toàn cảnh 
rủi ro, bao gồm thắt chặt chính sách tiền tệ để giải quyết áp lực giá cả và 
tác động lên sự tăng trưởng của Trung Quốc do Bắc Kinh kiềm chế đối với 
lĩnh vực bất động sản nợ nần chồng chất cũng như cuộc khủng hoảng 
năng lượng toàn cầu.

Về mặt địa chính trị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chỉ trích các 
cuộc điều động quân sự gần đây của Trung Quốc xung quanh Đài Loan. 
Trước những khó khăn tài chính của nhà phát triển bất động sản Trung 
Quốc China Evergrande Group, Blinken cho biết Hoa Kỳ đang hướng tới 
Trung Quốc "để hành động có trách nhiệm và đối phó hiệu quả với bất kỳ 
thách thức nào."

Dầu thô giảm khỏi mức cao nhất trong 7 năm do tồn kho của Mỹ ngày 
càng tăng và sau tín hiệu của Nga. Bitcoin đã tăng lên trên $ 55,000. Thị 
trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ và mở cửa trở lại vào thứ Sáu.
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Bảng giá Năng lượng

Bản tin
Năng Lượng

Tổng số ca đang nhiễm COVID

18,439,419

Ngày Thời gian Quốc Gia Sự Kiện

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL

Khí tự nhiên 11/2021 NGEX21 6.321 6.466 5.663 5.675 -10.09% 261,353

Khí tự nhiên 12/2021 NGEZ21 6.447 6.593 5.790 5.803 -9.78% 69,707

Dầu thô WTI 11/2021 CLEX21 79.040 79.780 76.830 77.430 -1.90% 442,865

Dầu thô WTI 12/2021 CLEZ21 78.660 79.390 76.480 77.060 -1.92% 190,175

Xăng RBOB 10/2021 RBEV21 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Xăng RBOB 11/2021 RBEX21 2.347 2.373 2.286 2.308 -2.11% 66,103

Dầu Brent 12/2021 QOZ21 82.660 83.440 80.590 81.080 -1.79% 40,519

Dầu Brent 01/2022 QOF22 82.000 82.660 79.910 80.390 -1.76% 16,402

9/27/2021
12:30 US Durable Goods Orders(Aug)

12:30 US Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft(Aug)

9/28/2021
13:00 US Housing Price Index (MoM)(Jul)

14:00 US Consumer Confidence(Sep)

9/29/2021
14:00 US Pending Home Sales (MoM)(Aug)

21:30 US US: EIA Petroleum Status Report

9/30/2021

9:00 EU Unemployment Rate(Aug)

12:30 US Gross Domestic Product Price Index(Q2)

12:30 US Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ)(Q2)

12:30 US Initial Jobless Claims(Sep 24)

12:30 US Initial Jobless Claims 4-week average(Sep 24)

12:30 US Gross Domestic Product Annualized(Q2)

21:30 US US: EIA Natural Gas Report

23:00 US US: Grain Stocks
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Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 4

Khí tự nhiên 11/2021 (NGEX21)

Điểm tin

Kháng cự      

Hỗ trợ

Khí tự nhiên

Dầu WTI

Bản tin
Năng Lượng

● Bình luận hôm thứ Tư từ Tổng thống Nga Putin đã làm ảnh hưởng 
đến giá khí đốt tự nhiên khi ông nói rằng Nga sẵn sàng giúp ổn định 
thị trường năng lượng toàn cầu và có thể xuất khẩu khối lượng khí 
đốt nhiên kỷ lục sang châu Âu trong năm nay. Hiện tồn kho khí đốt 
tự nhiên của châu Âu đang ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm.

● Mặt khác, việc sử dụng khí tự nhiên trong nước của Hoa Kỳ gia tăng 
trong mùa hè này do nhiệt độ trên mức trung bình và tác động từ 
một số cơn bão vùng Vịnh đã hạn chế việc tích lũy nguồn cung cấp 
khí tự nhiên của Hoa Kỳ trước mùa đông, một thời điểm mạnh trong 
năm đối với việc sử dụng mặt hàng năng lượng này. 

Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên 06/10, hợp đồng NGEX21 đóng cửa tại mức $5.675, 
giảm (-10%) so với phiên trước đó.

● Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ có 1 đợt điều chỉnh nhẹ vào những ngày tới. 
Các nhà giao dịch có thể canh các lệnh Short xung quanh khu vực 
$5.80 - $6.05 và chốt lời xung quanh khu vực $5.2. 
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Khí tự nhiên

Dầu WTI

Dầu thô WTI 11/2021 (CLEX21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự 76.70

Hỗ trợ 69.00 68.50

Bản tin
Năng Lượng

● Kết thúc phiên 06/10, hợp đồng CLEX21 đóng cửa tại mức $77.43 
giảm (-1.90%) so với phiên trước đó.

● Giá dầu giảm nhẹ trong ngày hôm qua và hiện tại đang về lại khu 
vực $76.10 - $76.70 để tìm hỗ trợ. Các nhà đầu tư có thể quan sát tại 
vùng giá này và đợi các tín hiệu hỗ trợ từ khung giờ nhỏ để vào vị thế 
Long. 

● Dầu thô giảm trở lại từ mức cao nhất trong 6 năm và xăng giảm từ 
mức cao nhất trong 7 năm do đồng đô la mạnh hơn và sau khi 
nguồn cung dầu thô và xăng hàng tuần của EIA tăng hơn dự kiến.

● Bên cạnh đó, giá dầu đang có những phản ứng nhẹ sau khi thời báo 
Tài chính đưa tin Mỹ đang có khả năng sử dụng dự trữ dầu chiến 
lược để bình ổn giá.

● Ở một diễn biến khác, Ả Rập Xê Út hôm thứ 4 đã có quyết định giảm 
giá dầu thô cho các khách hàng ở châu Á, châu Âu và Mỹ xuống còn 
ở mức $1.3 (giảm 40 cents) trên mức chuẩn cho hợp đồng giao 
tháng 11 
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Bản tin
Năng Lượng


