
NGÀY 26/10/2021

NHÓM HÀNG: NĂNG LƯỢNG



Điểm tin thị trườngMục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán
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Bản tin
Năng Lượng

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 93.61 -0.06%

EUR/USD 1.1645 0.05%

GBP/USD 1.3770 0.06%

AUD/USD 0.7468 -0.01%

NZD/USD 0.7147 -0.04%

USD/JPY 113.5600 -0.11%

USD/CAD 1.2367 -0.04%

USD/CHF 0.9160 -0.08%

USD/CNY 6.3839 -0.13%

USD/BRL 5.6474 -0.18%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 35,677.68 0.21%

S&P 500 4,544.90 -0.11%

Nasdaq 15,090.20 -0.82%

FTSE 100 7,204.55 0.20%

CAC 40 6,733.69 0.71%

DAX 15,542.98 0.46%

Shanghai 3,582.60 -0.34%

Nikkei 225 28,543.50 -0.91%

KOSPI 2,999.25 -0.23%

VNIndex 1,389.24 0.32%

● Liên hợp quốc cho biết trong một báo cáo rằng nồng độ khí nhà kính 
đạt mức kỷ lục vào năm ngoái và thế giới đang "đi chệch hướng" 
trong việc giới hạn nhiệt độ tăng. Tổ chức này và các cường quốc 
công nghiệp sẽ phải minh họa rõ ràng về các nhiệm vụ phải đối mặt 
trong cuộc đàm phán về khí hậu của Liên hợp quốc tại Scotland sắp 
tới

● Các nhà đầu tư đã rút 9,4 tỷ USD khỏi các quỹ đầu tư vào nước Anh 
trong năm nay sau khi hy vọng rằng đợt tiêm chủng Covid-19 sẽ thúc 
đẩy sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ đã bị lu mờ bởi những dấu hỏi về 
việc tăng trưởng chậm và lạm phát cao. IMF dự báo Vương quốc Anh 
sẽ phục hồi chậm hơn sau đại dịch so với các quốc gia G7 khác, với 
sản lượng kinh tế năm 2024 vẫn thấp hơn 3% so với mức trước đại 
dịch.

● Wu Liangyou, một quan chức tại Ủy ban Y tế Quốc gia  cho biết các 
trường hợp mắc Covid-19 mới của Trung Quốc sẽ gia tăng trong 
những ngày tới và các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh có thể 
tiếp tục mở rộng.
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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 01/2022 NGEF22 5.508 5.692 5.453 5.565 1.90% 34,620

Dầu thô WTI 12/2021 CLEZ21 82.610 84.220 81.760 83.760 1.53% 460,891

Dầu thô WTI 01/2022 CLEF22 81.430 82.920 80.620 82.500 1.40% 170,184

Xăng RBOB 11/2021 RBEX21 2.475 2.507 2.452 2.482 0.08% 38,784

Xăng RBOB 12/2021 RBEZ21 2.415 2.447 2.392 2.416 -0.14% 75,291

Dầu Brent 12/2021 QOZ21 84.650 85.940 83.830 85.530 1.09% 38,765

Dầu Brent 01/2022 QOF22 83.900 85.030 83.150 84.640 0.85% 21,552

Dầu ít lưu huỳnh 11/2021 QPX21 729.000 737.000 723.250 732.250 1.35% 71,211

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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Khí tự nhiên 12/2021 (NGEZ21)

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 hôm thứ Hai tăng mạnh lên mức cao nhất trong 1 
tuần. Bên cạnh đó, dự báo về nhiệt độ dưới mức bình thường của 
Hoa Kỳ trong tuần đầu tiên của Tháng 11 đã thúc đẩy lực mua vào 
của các quỹ. 

● Xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ tăng mạnh cũng có khả năng 
hỗ trợ tăng giá do cầu tăng nóng khi dữ liệu của BNEF cho thấy dòng 
khí đốt đến các nhà ga xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ ở mức 11,3 bcf 
vào thứ Hai, tăng hơn + 10% kể từ thứ Sáu và cao nhất trong 5 
tháng.

Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên 25/10, hợp đồng NGEZ21 đóng cửa tại mức $6.056, 
tăng (+10.90%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó. 

● Giá tiếp tục bật tăng lên khu vực 6.00 như đã nhận định và tiếp tục 
đà tăng mạnh. Các nhà đầu tư hiện tại nên đứng ngoài thị trường.
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Khí tự nhiên

Dầu WTI

Dầu thô WTI 12/2021 (CLEZ21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

Kháng cự

Hỗ trợ 78.40 79.00

Bản tin
Năng Lượng

● Kết thúc phiên 25/10, hợp đồng CLEZ21 đóng cửa tại mức $83.76 
không đổi so với phiên trước đó.

● Các nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường hoặc vào các vị thế ít đòn 
bảy hơn thường dùng để đảm bảo có thể trụ được biến động nếu 
như thị trường bắt đầu điều chỉnh giảm sâu.

● Iran và EU sẽ tổ chức các cuộc thảo luận tại Brussels vào thứ Tư, một 
bước mở đầu cho việc nối lại các cuộc đàm phán rộng lớn hơn tại 
Vienna. Bước tiến ngoại giao này có thể dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh 
trừng phạt đối với Iran và dầu thô của Iran có thể được xuất khẩu 
trên thị trường toàn cầu.

● Các dấu hiệu về nhu cầu dầu thô của Trung Quốc đang mạnh hơn 
sau khi nhà máy lọc dầu lớn Chiết Giang và Hóa chất của Trung Quốc 
được cấp thêm hạn ngạch nhập khẩu 12 triệu tấn dầu thô trong thời 
gian còn lại của năm nay trên hạn ngạch 20 triệu tấn. 

● Một diễn biến tăng giá khác đối với giá dầu thô là triển vọng về một 
mùa đông lạnh hơn bình thường trên khắp Đông Bắc Á trong năm 
nay, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu về nhiên liệu sưởi ấm của Trung 
Quốc.



TRANG 6

Bản tin
Năng Lượng


