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Bản tin
Năng Lượng

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 94.22 0.04%

EUR/USD 1.1556 -0.03%

GBP/USD 1.3614 -0.04%

AUD/USD 0.7311 -0.07%

NZD/USD 0.6932 -0.07%

USD/JPY 111.7100 0.04%

USD/CAD 1.2557 0.07%

USD/CHF 0.9288 0.03%

USD/CNY 6.4452 -0.39%

USD/BRL 5.5187 0.50%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 34,754.15 0.98%

S&P 500 4,399.76 0.83%

Nasdaq 14,654.00 1.05%

FTSE 100 7,078.04 1.17%

CAC 40 6,600.19 1.65%

DAX 15,250.86 1.85%

Shanghai 3,568.17 0.90%

Nikkei 225 28,114.50 1.58%

KOSPI 2,955.73 -0.13%

VNIndex 1,365.99 0.23%

Chứng khoán châu Á hôm thứ Sáu theo dõi sự leo thang của Phố Wall khi 
lo ngại giảm bớt về mức trần nợ của Hoa Kỳ và cuộc khủng hoảng năng 
lượng. Các nhà đầu tư đang chờ đợi một báo cáo việc làm quan trọng của 
Mỹ và việc bắt đầu giao dịch tại Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng trưởng tốt hơn, trong khi Hàn 
Quốc và Úc giảm điểm. Hợp đồng tương lai của Mỹ tăng sau khi chỉ số S&P 
500 và Nasdaq 100 tăng cao hơn ngày thứ ba. Các nhà lập pháp tại 
Thượng viện đã bỏ phiếu để tạm thời tăng trần nợ, hỗ trợ tâm lý bằng 
cách phá vỡ thế bế tắc kéo dài.

Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất kể từ giữa 
tháng 6. Trong khi một số lo ngại về chi phí năng lượng giảm, các nhà đầu 
tư tiếp tục lo lắng về lạm phát. Báo cáo bảng lương của Hoa Kỳ hôm thứ 
Sáu cũng có thể củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm bắt 
đầu giảm bớt việc mua trái phiếu. Đồng đô-la ổn định.

Tại Trung Quốc, thị trường tài chính sẽ mở cửa lần đầu tiên sau một tuần, 
chuyển sự tập trung trở lại vào các vấn đề nợ nần trong lĩnh vực bất động 
sản của nước này và các quy định pháp lý rộng lớn hơn của Bắc Kinh. 
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Yi Gang cho biết quốc gia này sẽ tiếp 
tục thực hiện các bước để hạn chế hành vi độc quyền giữa các nền tảng 
internet và tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và dữ liệu.

Chứng khoán toàn cầu đang có tuần tốt nhất kể từ đầu tháng 9, nhờ sự 
giúp đỡ của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ ngay lập tức trong bối 
cảnh tranh cãi về giới hạn nợ. Nhưng áp lực giá cả do hàng hóa cung cấp, 
triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed và suy thoái khu vực bất 
động sản của Trung Quốc vẫn là những rủi ro cho sự phục hồi sau đại 
dịch.

Trong một diễn biến khác, dầu đã tăng trở lại sau khi Bộ Năng lượng Hoa 
Kỳ cho biết họ không có kế hoạch "vào thời điểm này" để khai thác nguồn 
dự trữ dầu của quốc gia để giúp dập tắt giá nhiên liệu đang tăng. Đợt tăng 
điểm mạnh mẽ gần đây của Bitcoin đã tạm dừng quanh mức 54.000 đô la.

Sự kiện kinh tế chính cần quan tâm:

- Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố dữ liệu thất nghiệp và tạo việc làm vào 
thứ Sáu.



Lịch sự kiện

Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Bloomberg Commodity Index

Reuters CRB Commodity Index

TRANG 3

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 5.710 5.835 5.393 5.677 0.04% 218,705

Khí tự nhiên 12/2021 NGEZ21 5.839 5.965 5.533 5.817 0.24% 59,679

Dầu thô WTI 11/2021 CLEX21 77.000 78.890 74.960 78.300 1.12% 512,312

Dầu thô WTI 12/2021 CLEZ21 76.630 78.540 74.670 77.960 1.17% 245,122

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

Xăng RBOB 11/2021 RBEX21 2.305 2.348 2.252 2.334 1.14% 53,882

Dầu Brent 12/2021 QOZ21 80.800 82.500 79.080 81.950 1.07% 42,903

Dầu Brent 01/2022 QOF22 80.120 81.790 78.420 81.270 1.09% 16,824

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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Khí tự nhiên 11/2021 (NGEX21)

Điểm tin

Kháng cự   6.200   6.400

Hỗ trợ 5.500

Khí tự nhiên

Dầu WTI

Bản tin
Năng Lượng

● Mặc dù chúng tôi đã dự đoán trước sự biến động đáng kể trên thị 
trường xăng dầu, nhưng sự biến động trên thị trường khí đốt tự 
nhiên có thể lớn hơn đáng kể.

● Chắc chắn việc Tổng thống Putin cam kết về việc sẽ cung cấp đủ khí 
tự nhiên cho Châu Âu và Châu Á có phần khá khoe khoang, nhưng 
động thái này đủ để khiến tâm lý phe mua phải lung lay nhất thời.

● Một diễn biến khác khiến khí tự nhiên suy giảm bắt nguồn từ báo 
cáo tồn kho của EIA khi cho thấy lượng bơm vào kho hàng tuần 
tương đối lớn với 118 tỷ khối (BCF).

● Hơn nữa, thâm hụt so với mức dự trữ trung bình 5 năm đã thu hẹp 
từ 6,3% xuống 5,1%! Nói cách khác, hàng tồn kho đang xây dựng lại 
đầu của mùa sưởi ấm mùa đông ở Mỹ, nhưng đó là điều tự nhiên 
xảy ra trong thời điểm thường xuyên bơm hàng.

Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên 07/10, hợp đồng NGEX21 đóng cửa tại mức $5.817, 
tăng (+0.24%) so với phiên trước đó.

● Phiên hôm qua chứng kiến sự biến động đáng kể, tạo thành một 
nến Doji cho thấy sự giằng co rất mạnh giữa hai phe mua bán.

● Trên biểu đồ ngày, giá bật tăng điểm sau khi được hỗ trợ bởi đường 
MA20, cho thấy xu thế đi ngang 5.500 - 6.400.

● Trên biểu đồ H4, sau khi giá bật tăng điểm tích cực từ vùng giá hỗ 
trợ, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng điểm, hướng tới vùng giá 
6.055 - 6.200.
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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 07/10, hợp đồng CLEX21 đóng cửa tại mức $78.30 
tăng (+1.12%) so với phiên trước đó.

● Trên biểu đồ ngày, giá có thời điểm về mức nhất 74.96 sau đó tăng 
điểm tích cực. Khối lượng giao dịch đang ở mức rất cao, trạng thái 
chỉ báo Stochastic liên tục cho tín hiệu quá bán. Tuy nhiên, giá vẫn 
đang bám sát dải trên dải bollinger bands, cho thấy xu hướng tăng 
vẫn mạnh.

● Trên biểu đồ H4, chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhip điều chỉnh ở vùng 
đỉnh 80.00. Tuy vậy, các nhà đầu tư phe long vẫn có thể chờ đợi, 
chưa vội chốt lời.

● Với sự biến động dữ dội trên thị trường dầu thô ngày hôm qua 
(phạm vi giao dịch hàng ngày là 3,60 đô la), thị trường dường như 
đang ở trên đỉnh của việc đưa ra quyết định xu hướng mới.

● Rõ ràng thị trường đã được hỗ trợ khá tích cực, một phần đến từ sự 
trở lại của Trung Quốc từ kỳ nghỉ lễ có thể dẫn đến việc nhập khẩu 
dầu thô mới để dập tắt tình trạng thiếu than trầm trọng để sản xuất.

● Một số nhà phân tích cho rằng, với việc giá khí đốt tự nhiên tăng cao 
được cho là sẵn sàng để bổ sung 5 triệu thùng mỗi ngày để thay thế 
cho các cơ sở sản xuất điện.

● Để bảo vệ quan điểm về nhu cầu tăng cường, một số nghiên cứu về 
chỉ số cường độ di chuyển tiếp tục cho thấy lưu lượng giao thông 
đường bộ ngày càng tăng bất chấp giá cả tăng vọt.

● Hơn nữa, với các báo cáo về tình trạng tồn đọng đáng kể hoạt động 
vận tải đường bộ ở bờ biển phía tây và phía đông của Hoa Kỳ, có thể 
mức tiêu thụ dầu diesel sẽ tăng mạnh và do đó thúc đẩy các nhà 
máy lọc dầu mở rộng hoạt động để đáp ứng nhu cầu đó.
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