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Giá than tăng lỷ lục khi lũ lụt tại Trung Quốc làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng
 Giá than nhiệt thế giới tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục trong ngày hôm qua khi một khu vực khai thác than trọng điểm 

của Trung Quốc hứng chịu cơn lũ lớn, khiến nguồn cung than sụt giảm và gây thêm áp lực lên nỗ lực thúc đẩy nguồn cung 
nhiên liệu và ngăn chặn khủng hoảng năng lượng toàn cầu leo thang như hiện nay. Giá than nhiệt đã tăng 7% ngay trong 
sáng hôm nay lên mức 1.507 CNY/tấn (~233,62 USD/tấn), sau khi đã tăng 12% (219 USD/tấn) trong ngày hôm qua. Lũ lụt 
ở các tỉnh phía bắc Trung Quốc đã khiến cho 60 trên tổng số 682 mỏ than ở Sơn Tây - trung tâm khai thác than lớn nhất 
nước này phải đóng cửa. Than nhiệt hiện là nguồn năng lượng chính ở Trung Quốc và được sử dụng rộng rãi để sưởi ấm, 
phát điện và luyện thép. Vào năm ngoái, than chiếm gần 60% năng lượng sử dụng của Trung Quốc. Tình trạng thiếu năng 
lượng đang lan rộng tại 20 tỉnh thành ở nước này và theo báo cáo của Moody’s, việc phải cắt giảm điện tiêu thụ ở Trung 
Quốc sẽ làm gia tăng căng thẳng kinh tế và gây áp lực cho tăng trưởng GDP của nước này vào năm 2022.

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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KIM LOẠI
*  Trong những tuần gần đây, giá hàng hóa thế giới hầu hết đều tăng mạnh. Cuộc 
khủng hoảng năng lượng toàn cầu đã đẩy giá hàng hóa nói chung và nhôm nói 
riêng lên mức cao, trong đó giá nhôm đã vượt mốc 3.000 USD/tấn - mức giá cao 
nhất kể từ năm 2008 đến nay. Giá nhôm kỳ hạn có thời điểm đã vượt qua ngưỡng 
3.064 USD/tấn trên sàn giao dịch hàng hóa London, mức giá cao nhất kể từ tháng 
7/2008 do chi phí năng lượng tăng lên. Trong khi đó, nhiều nhà máy luyện kim ở 
Trung Quốc được yêu cầu phải cắt giảm công suất hoạt động do thiếu điện khiến 
sản lượng nhôm giảm đáng kể so với cùng kỳ. Các nhà máy ở châu Âu cũng phải 
cắt giảm đến 60 - 70% sản lượng nhôm do giá điện tăng cao. Nguồn cung nhôm 
giảm ảnh hưởng đến rất nhiều ngành sản xuất trên thế giới, từ ngành thực phẩm, 
đồ uống (vỏ hộp, lon nước) đến ngành điện tử, ô tô. Tuy nhiên, ngành sản xuất 
kim loại rắn tốn rất nhiều điện, khi mỗi tấn kim loại cần đến 14 Mwh điện để sản 
xuất, đủ để thắp sáng một ngôi nhà trong hơn 3 năm. Do đó, trong tình hình thiếu 
điện trầm trọng như hiện nay thì việc đáp ứng sản lượng nhôm như các năm trước 
là điều bất khả thi. Không những vậy, việc tăng cường giảm phát thải khí carbon 
tại các nhà máy công nghiệp nặng ở Trung Quốc cũng là nguyên nhân khiến sản 
lượng nhôm toàn cầu đang dần cạn kiệt như hiện nay. 
*  Không chỉ nhôm tăng giá mạnh, nhiều kim loại nặng khác cũng tăng giá trong 
tuần này. Giá nhôm tăng 3,3% so với tuần trước, vượt ngưỡng 3.064 USD/tấn. 
Đồng tăng 1,9% vượt ngưỡng 9.387 USD/tấn. Kẽm cũng tăng 2,5% và giao dịch ở 
mức 3.230 USD/tấn. Giá nhôm đang được kỳ vọng sẽ vượt ngưỡng 3.400 USD/tấn 
trong năm nay và với kỳ vọng hoạt động sản xuất ở Trung Quốc sẽ hồi phục thần 
tốc trong năm 2022, giá nhôm có thể vượt ngưỡng 4.000 USD/tấn. 
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