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Nguồn cung khí đốt thiếu hụt trước mùa đông ở châu Âu khiến giá năng lượng tăng cao đột biến
 Giá dầu, giá xăng, giá khí gas tự nhiên….đang tăng cao khi các khu vực như châu Á, châu Âu chuẩn bị bước 

vào mùa đông khắc nghiệt. Giá khí gas thiên nhiên vụt tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2014 đến nay khi 
nguồn cung khí đốt tại châu Âu đang giảm xuống mức thấp kỷ lục. Công suất phát điện từ nhiệt điện than ở châu 
Âu cũng đang giảm, cùng với nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng LNG cũng đang thắt chặt do sự cạnh tranh 
về nhu cầu tăng cao trên toàn cầu. Các hợp đồng khí đốt tự nhiên ghi nhận đợt tăng giá cao trong lịch sử, tăng 
gần 50% trong quý III (so với quý II trước đó) và 115% so với thời điểm cùng kỳ năm trước, khiến giá điện và giá 
khí đốt tại châu Âu tăng vọt trong thời điểm này.

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.

       ĐIỂM TIN NGÀNH 

 Thứ Năm, ngày 30 tháng 09 năm 2021

Điểm Tin
Thị Trường Hàng Hóa

   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

NĂNG LƯỢNG
*  Theo Cục An toàn và Thực thi Môi trường Mỹ, cơn bão Ida đã đổ bộ 
vào Bờ biển Vịnh nước này vào ngày 29/8 và tính đến ngày 15/9, sản lượng 
khí đốt tự nhiên trong khu vực đã giảm 39% so với cùng kỳ. Sản lượng từ 
Trung Quốc cũng sụt giảm do Chính phủ nước này cắt giảm lượng khí thải 
carbon, điều này càng làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng vào 
cuối năm nay. 
*  Giá khí gas tại Anh đã tăng hơn 20% trong tuần vừa qua, trong khi ở 
châu Âu, giá khí gas cũng tăng trung bình 10% do nguồn cung của Nga 
đang cạn kiệt. Hãng thông tấn Interfax đưa tin, dòng khí đốt của Nga qua 
đường ống Yamal - Europe giảm hơn một nửa, so với tuần trước. Tình trạng 
thiếu khí đốt đang trở nên đặc biệt nghiêm trọng ở Anh, khiến nhiều hệ 
thống điện không hoạt động. Không chỉ người dân, áp lực tăng giá điện, khí 
đốt đang đè nặng lên các doanh nghiệp ở đây, đặc biệt là các doanh nghiệp 
lĩnh vực công nghiệp nặng, đồ uống và thực phẩm không thể hoạt động hết 
công suất phục vụ cho nhu cầu mùa Giáng Sinh sắp tới. Vương Quốc Anh 
và châu Âu đang bày tỏ quan ngại rằng Nga đang chiếm ưu thế về nguồn 
cung khí đốt trong khu vực, cũng như gia tăng lợi thế để yêu cầu châu Âu 
nhanh chóng phê duyệt dự án đường ống truyền tải khí đốt Nord Stream 2 
vốn đã lắp đặt xong và đang chờ cấp phép.
  Không chỉ ở châu Âu, sự phục hồi kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc 

và Ấn Độ sau nhiều đợt lây nhiễm Covid-19 cũng đã khiến cho giá nhiên 
liệu hóa thạch, dầu thô, than nhiệt tăng giá mạnh gần gấp đôi trong năm 
nay. Khi giá nhiên liệu tăng, chi phí để mua các hạn mức phát thải carbon 
tại Trung Quốc, Anh cũng tăng lên tương ứng, có thời điểm đã vượt qua 
mức 75 GBP/tấn carbon (~100,8 USD/tấn) tại Sàn giao dịch carbon của Anh. 

Nguồn: TCTK, Bloomberg, Reuters, Vietdata, các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước ...


