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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 94.12 0.01%

EUR/USD 1.1576 -0.03%

GBP/USD 1.3613 -0.02%

AUD/USD 0.7429 -0.09%

NZD/USD 0.7114 -0.15%

USD/JPY 113.9600 0.00%

USD/CAD 1.2418 0.09%

USD/CHF 0.9150 0.02%

USD/CNY 6.4000 0.04%

USD/BRL 5.6800 0.00%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 36,053.09 0.39%

S&P 500 4,630.65 0.37%

Nasdaq 15,649.60 0.34%

FTSE 100 7,274.81 -0.19%

CAC 40 6,927.03 0.49%

DAX 15,954.45 0.94%

Shanghai 3,505.63 -1.10%

Nikkei 225 29,520.90 -0.43%

KOSPI 2,998.13 -0.51%

VNIndex 1,452.46 0.94%

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu cắt giảm lượng mua trái 
phiếu hàng tháng vào tháng 11 với kế hoạch kết thúc quá trình này vào 
năm 2022. Tổ chức này cho rằng lạm phát cao sẽ chỉ là “nhất thời” và có 
khả năng không cần phải vội vàng tăng lãi suất.Chủ tịch Cục Dự trữ Liên 
bang Mỹ Jerome Powell cũng cho biết thị trường việc làm ở nước này có 
thể cải thiện rõ rệt vào giữa năm tới để đạt được mức "việc làm tối đa". 
Chỉ số S&P 500 đã tăng lên mức cao nhất trong phiên sau phát biểu của 
ông Jerome Powell.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết cần phải có những bước đi 
đón đầu và điều chỉnh chính sách để giải quyết những thách thức mà nền 
kinh tế đang đối mặt khi tâm lý lo ngại về tăng trưởng của Đại Lục chậm 
lại ngày càng rõ rệt. Trong cuộc họp hôm thứ Tư của Hội đồng Nhà nước, 
Thủ tướng cũng kêu gọi các nhà chức trách đảm bảo nguồn cung cấp các 
mặt hàng nông nghiệp chính yếu và nâng cao khả năng dự trữ tuy nhiên 
vẫn chưa có một biện pháp nào được ông đưa ra cụ thể.
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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 5.341 5.659 5.322 5.640 6.31% 42,430

Dầu thô WTI 12/2021 CLEZ21 83.870 84.410 82.920 83.910 -0.17% 406,851

Dầu thô WTI 01/2022 CLEF22 82.300 82.860 81.490 82.440 -0.01% 134,684

Xăng RBOB 11/2021 RBEX21 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Xăng RBOB 12/2021 RBEZ21 2.414 2.452 2.386 2.450 1.69% 72,496

Dầu Brent 12/2021 QOZ21 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Dầu Brent 01/2022 QOF22 84.420 85.220 83.760 84.720 0.01% 39,149

Dầu ít lưu huỳnh 11/2021 QPX21 725.250 731.250 713.250 722.000 -0.31% 60,455

11/1/2021

8:45 CN Caixin Manufacturing PMI(Oct)

21:00 US ISM Manufacturing Employment Index(Oct)

21:00 US ISM Manufacturing PMI(Oct)

22:00 US US: Export Inspections

11/2/2021

2:00 US US: Fats & Oils

2:00 US US: Grain Crushings

3:00 US US: Crop Progress

6:50 JP BoJ Monetary Policy Meeting Minutes

11/3/2021

8:45 CN Caixin Services PMI(Oct)

19:15 US ADP Employment Change(Oct)

20:45 US Markit PMI Composite(Oct)

21:00 US ISM Services PMI(Oct)

21:30 US US: EIA Petroleum Status Report

11/4/2021

1:00 US Fed Interest Rate Decision

1:00 US Fed's Monetary Policy Statement

1:30 US FOMC Press Conference

19:30 US Initial Jobless Claims(Oct 29)

19:30 US US: Export Sales

21:30 US US: EIA Natural Gas Report

11/5/2021

17:00 EU Retail Sales (MoM)(Sep)

19:30 US Nonfarm Payrolls(Oct)

19:30 US Unemployment Rate(Oct)
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Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 4

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

● Tổng thống Nga cho biết nguồn cung sẽ chảy sang châu Âu khi các 
cơ sở lưu trữ của Nga được lấp đầy. Ngày dự kiến   lấp đầy kho chứa 
của Nga là ngày 8 tháng 11.

● Các dự báo thời tiết cho thấy thời tiết ở Hoa Kỳ mát mẻ hơn sẽ thúc 
đẩy nhu cầu khí đốt tự nhiên để sưởi ấm.

● Dữ liệu của BNEF cho thấy sản lượng khai thác khí đốt tự nhiên 
lower-48 của Mỹ thấp hơn trong ngày hôm thứ Năm tuần trước là 94 
bcf, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

● Xuất khẩu khí đốt của Hoa Kỳ mạnh, với dòng khí đốt đến các nhà ga 
xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ vào thứ 5 tuần trước là 11,8 bcf - tăng 
24% so với cùng kỳ năm trước. 

Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên 3/11, hợp đồng NGEZ21 đóng cửa tại mức 5.670, tăng 
(+2.31%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó. 

● Giá bật tăng mạnh vào ngày hôm qua, tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng 
đây chỉ là nhịp hồi đầu tiên của chiều hướng giảm trong thời gian 
vừa rồi. Mức kháng cự tiếp tục mà giá hướng tới là 6.00 - 6.20.



Mục lục

Điểm tin thị trường

Lịch sự kiện & bảng giá

Phân tích sản phẩm

1

2

3

Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 5

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 04/11, hợp đồng CLEZ21 đóng cửa tại mức $80.86 
giảm (-3.63%) so với phiên trước đó.

● Giá dầu giảm mạnh sau khi FED họp cùng tồn kho dầu EIA cao hơn 
so với dự kiến. Chúng tôi nhận định rằng đây chỉ là động thái làm thị 
trường điều chỉnh mạnh trước khi tăng tiếp qua khu vực tăng trở lại 
qua khu vực $84.80.

● Ngoài cảnh báo suy thoái kinh tế đến từ một quan chức hàng đầu 
của Trung Quốc vào thứ 4, giá dầu còn chịu áp lực từ lượng tồn kho 
lớn hơn hàng tuần của EIA. 

● Các kho dự trữ dầu thô của EIA tăng 3,290 triệu thùng và thấp hơn 
50,327 triệu thùng so với mức của năm trước. Ngoài ra, các kho dự 
trữ dầu thô thấp hơn 26,928 triệu thùng so với mức trung bình 5 
năm. Nhập khẩu dầu thô trong tuần ở mức 6,172 triệu thùng / ngày 
so với 6,254 triệu thùng của tuần trước.

● Tỷ lệ hoạt động của nhà máy lọc dầu là 86,30%, tăng 1,20% so với 
tuần trước so với 75,30% của năm ngoái và mức trung bình 5 năm là 
85,60%.

● Trọng tâm hôm nay có thể sẽ là cuộc họp OPEC + hôm nay khi họ cố 
gắng đạt được sự đồng thuận về kế hoạch tăng sản lượng trong 
tháng 12 lên 400.000 thùng / ngày. Chắc chắn, chính quyền Mỹ và 
các nhà lãnh đạo thế giới khác đã thúc ép OPEC tăng sản lượng và Ả 
Rập Xê Út có nhiều khả năng đóng góp vào sản lượng cao hơn.
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