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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán

TRANG 2

Bản tin
Năng Lượng

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 94.08 -0.08%

EUR/USD 1.1576 0.09%

GBP/USD 1.3636 0.15%

AUD/USD 0.7310 0.21%

NZD/USD 0.6935 0.20%

USD/JPY 112.1900 -0.08%

USD/CAD 1.2470 -0.12%

USD/CHF 0.9269 -0.12%

USD/CNY 6.4435 -0.03%

USD/BRL 5.5082 -0.19%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 34,746.71 -0.02%

S&P 500 4,391.36 -0.19%

Nasdaq 14,579.50 -0.51%

FTSE 100 7,095.55 0.25%

CAC 40 6,559.99 -0.61%

DAX 15,206.13 -0.29%

Shanghai 3,592.17 0.67%

Nikkei 225 28,052.00 0.01%

KOSPI 2,956.30 -0.11%

VNIndex 1,372.73 0.49%

Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Mỹ giảm vào thứ Hai và chứng 
khoán châu Á biến động trái chiều trong bối cảnh rủi ro đối với sự phục 
hồi của đại dịch sau cuộc khủng hoảng năng lượng và triển vọng của 
chính sách tiền tệ thắt chặt hơn để chống lạm phát.

Thị trường chứng khoán giảm điểm ở Úc và tăng ở Nhật Bản, trong khi các 
hợp đồng S&P 500 và Nasdaq 100 chìm trong sắc đỏ. Chứng khoán Mỹ 
giảm hôm thứ Sáu sau khi dữ liệu tăng trưởng việc làm giảm đáng kể so 
với kỳ vọng nhưng cũng cho thấy thu nhập tăng vọt.

Tăng lương và tăng chi phí năng lượng làm nổi bật áp lực giá cả đang làm 
tăng thêm trường hợp chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Nhiều chiến lược 
gia kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm bớt lượng mua trái phiếu trong 
những tuần tới. Tại Vương quốc Anh, các quan chức Ngân hàng Trung 
ương Anh đã củng cố các tín hiệu về việc sắp tăng lãi suất để kiềm chế lạm 
phát.

Hợp đồng trái phiếu kho bạc kỳ hạn giảm sau khi lợi tức trái phiếu kho bạc 
Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vượt 1,6% vào thứ Sáu. Dầu thô WTI tăng cao và 
được giao dịch ở mức cao nhất kể từ năm 2014. Đô-la New Zealand trượt 
giá trong bối cảnh các trường hợp Covid-19 tăng ở đó.

Bên cạnh việc thắt chặt chính sách tiền tệ đến từ ngân hàng trung ương, 
các nhà đầu tư cũng đang chuẩn bị cho các báo cáo sắp tới về lợi nhuận 
quý III của công ty và theo dõi các khoản nợ và sự suy thoái trong lĩnh vực 
bất động sản của Trung Quốc.

Các nhà kinh tế của Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo của họ về tăng 
trưởng của Hoa Kỳ trong năm nay và năm tới, nguyên nhân được cho là 
sự phục hồi chậm trễ trong chi tiêu của người tiêu dùng. Sự sụt giảm chủ 
yếu được bù đắp bằng việc nâng cấp các dự báo trong hai năm tiếp theo.

Một diễn biến khác, căng thẳng về Đài Loan đang âm ỉ. Tổng thống Thái 
Anh Văn cho biết hòn đảo này đang phải đối mặt với "những thách thức 
chưa từng có" và sẽ bảo vệ chủ quyền của mình, đẩy lùi sau khi nhà lãnh 
đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố một ngày trước đó rằng sẽ đạt 
được thống nhất. Các thị trường của Đài Loan đóng cửa nghỉ lễ.

Một số sự kiện kinh tế chính tuần này:

- Biên bản cuộc họp FOMC Hoa Kỳ và dữ liệu CPI, thứ Tư.c
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Bloomberg Commodity Index

Reuters CRB Commodity Index
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Bảng giá Năng lượng

Bản tin
Năng Lượng

Tổng số ca đang nhiễm COVID

18,439,419

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL

Khí tự nhiên 11/2021 NGEX21 5.761 5.876 5.548 5.565 -1.97% 145,578

Khí tự nhiên 12/2021 NGEZ21 5.915 6.021 5.693 5.710 -1.84% 43,585

Dầu thô WTI 11/2021 CLEX21 78.860 80.110 78.630 79.350 1.34% 617,865

Dầu thô WTI 12/2021 CLEZ21 78.470 79.620 78.200 78.760 1.03% 422,334

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

Xăng RBOB 11/2021 RBEX21 2.345 2.380 2.336 2.366 1.36% 66,850

Dầu Brent 12/2021 QOZ21 82.390 83.430 81.960 82.390 0.54% 47,270

Dầu Brent 01/2022 QOF22 81.680 82.680 81.300 81.690 0.52% 21,322

10/11/2021
US US: Banking Holidays

N/A CN FDI - Foreign Direct Investment (YTD) (YoY)(Sep)

19:30 US Consumer Price Index (YoY)(Sep)

19:30 US Consumer Price Index ex Food & Energy (YoY)(Sep)

22:00 US US: Export Inspections

23:00 US US: USA Supply/Demand

23:00 US US: Crop Production

10/13/2021
N/A CN Trade Balance US(Sep)

3:00 US US: Crop Progress

10/14/2021

1:00 US FOMC Minutes

1:00 US Monthly Budget Statement(Sep)

7:00 EU EUopean Council Meeting

19:30 US Producer Price Index ex Food & Energy (YoY)(Sep)

19:30 US Initial Jobless Claims(Oct 8)

21:30 US US: EIA Natural Gas Report

22:00 US US: EIA Petroleum Status Report

10/15/2021

7:00 US IMF Meeting

9:00 CN Retail Sales (YoY)(Sep)

19:30 US Retail Sales (MoM)(Sep)
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Kháng cự/Hỗ trợ
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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

● Giá khí tự nhiên giảm vào thứ 6 sau khi thứ 5, EIA báo cáo tồn khô 
hàng tuần khí tự nhiên tăng nhiều hơn dự kiến.

● Giá khí tự nhiên biến động khi bước vào đợt bơm mạnh theo mùa. 
Số lượng các giàn khoan khí tự nhiên không thay đổi trong ba tuần 
và là mức thấp nhất kể từ tháng 7. Và cũng cần lưu ý rằng, số lượng 
các giàn khoan khí tự nhiên đã không phục hồi như thị trường dầu 
mỏ, và những dư địa sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ Khí tự nhiên, và đây cũng 
là cơ hội cho nhiều nhà đầu tư đi "săn" hàng giá hời.

● Maxar hôm thứ Sáu cho biết họ dự kiến   nhiệt độ sẽ lạnh hơn bình 
thường trên khắp miền Tây Hoa Kỳ từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 10.

● Tồn kho khí tự nhiên đang ở mức thấp nhất trong hơn 10 năm và 
Nga đang ngỏ ý hỗ trợ đảm bảo nguồn cung để bình ổn giá đối với 
mặt hàng này.

Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên 08/10, hợp đồng NGEX21 đóng cửa tại mức $5.565, 
giảm (-1.97%) so với phiên trước đó.

● Giá có khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh trong 1 đến 2 phiên nữa. 
Chúng tôi kỳ vọng các vùng kháng cự sẽ xung quanh khu vực $5.74 - 
$5.83 và giá có khả năng điều chỉnh về khu vực $5.3 - $5.4.
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Khí tự nhiên

Dầu WTI

Dầu thô WTI 11/2021 (CLEX21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự

Hỗ trợ 78.40 79.00

Bản tin
Năng Lượng

● Kết thúc phiên 08/10, hợp đồng CLEX21 đóng cửa tại mức $79.35 
tăng (+1.34%) so với phiên trước đó.

● Giá tiếp tục xu hướng tăng và chưa có dấu hiệu sẽ điều chỉnh. Chúng 
tôi kỳ vọng mức hỗ trợ tiếp theo sẽ xung quanh khu vực  $78.40 - 
$79.00. 

● Giá dầu thô WTI tháng 11 và giá xăng RBOB tháng 11 trong ngày thứ 
Sáu ổn định ở mức cao hơn vừa phải, với giá dầu thô ở mức cao nhất 
6-3 / 4 năm mới và xăng leo lên mức cao mới trong 7 năm.

● Sự suy yếu của đồng đô la vào thứ Sáu đã hỗ trợ cho giá năng lượng, 
cùng với lo ngại rằng nguồn cung dầu thô toàn cầu sẽ vẫn bị hạn chế 
trong tương lai gần.

● Mặt khác, dữ liệu hàng tuần từ Baker Hughes cho thấy các giàn 
khoan dầu đang hoạt động của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 
17 tháng, báo hiệu sản lượng dầu thô trong tương lai cao hơn.

● Theo dữ liệu hôm thứ Sáu từ nhà tư vấn năng lượng FGE, việc 
chuyển đổi từ khí đốt sang dầu do giá khí đốt tự nhiên cao ở châu Âu 
và châu Á đang thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm chưng cất 
trung bình và đang làm giảm lượng dự trữ tại ba trong số năm trung 
tâm giao dịch.



TRANG 6

Bản tin
Năng Lượng


