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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY CUNG ỨNG NHIÊN LIỆU ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 27/5/2019 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Theo chuyến  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 76,55 -0,45 N/A N/A 

FOB Newcastle 6.000 NAR 80,95 N/A N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 53,20 -0,20 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 69,80 +0,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 52,95 +0,00 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 45,65 -0,85 314,55 -5,14 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 61,10 -0,05 421,01 +0,60 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 68,20 -0,05 469,94 +0,71 

 

GIÁ THEO CHUYẾN CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2019 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 23/5/2019) 
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ĐIỂM TIN 

Nhu cầu mua than của Nhật Bản giảm thấp 

Nhu cầu mua than giao lẻ Úc tại Nhật Bản đang có xu hướng giảm do các nhà máy tiến hành bảo trì 

sau mùa đông và chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm vào mùa hè theo lịch trình. Trong tuần trước 

không xuất hiện thêm gói thầu mới mua than nhiệt nhập khẩu tại nước này. Theo số liệu của S&P 

Global Platts, nhu cầu mua than giao lẻ tại Nhật Bản giảm đã ảnh hưởng đến giá than nhiệt 

Newcastle 6.000 kcal/kg NAR, hiện đang được giao dịch quanh mức 70 USD/tấn FOB. Giá các 

chuyến hàng giao trong tháng 8 cao hơn so với các chuyến hàng giao trong tháng 6 và tháng 7. Trên 

sàn giao dịch globalCOAL ngày 22/5, đã có một giao dịch mua 25.000 tấn than Newcastle 6.000 

giao trong tháng 8 với giá 81 USD/tấn. Giá này thấp hơn so với giá giao dịch trên thị trường phái 

sinh, cụ thể giá trong hợp đồng tháng 7 ở mức 82,45 USD/tấn và hợp đồng quý III ở mức 83,50 

USD/tấn. Tuy nhiên dự đoán giá than nhiệt Newcastle 6.000 kcal/kg NAR sẽ phục hồi do dự báo 

nhiệt độ trong mùa hè năm nay sẽ cao hơn mọi năm, cuối tuần trước nhiệt độ tại Tokyo đã lên mức 

30
o
C. Trong khi đó, chỉ số giá than nhiệt 5.750 kcal/kg NAR giao cho Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài 

Loan của Platts Đông Bắc Á ngày 22/5 đã giảm xuống mức 77,39 USD/tấn CFR Kinuura, từ 

khoảng 80 USD/tấn CFR Kinuura vào đầu tháng 5. 

Giá than Indonesia nhiệt trị thấp tiếp tục giảm 

Giá than nhiệt Indonesia tiếp tục đà giảm cuối tuần trước, nguyên nhân do giá trúng một gói thầu 

mua than Indonesia tại Trung Quốc thấp hơn thị trường đã ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà sản 

xuất. Một giao dịch mua than Indonesia 4.200 kcal/kg GAR (tương đương 3.800 kcal/kg NAR) giao 

trên tàu Supramax trong tháng 6 đã được ký với giá 37,50 USD/tấn FOB Kalimantan. Mặc dù đồng 

NDT đang mất giá (6,92 NDT đổi 1 USD) nhưng đây vẫn là mức giá hấp dẫn. Một chuyến hàng 

than 3.800 kcal/kg NAR khác giao trên tàu Panamax được giao dịch với giá 38 USD/tấn FOB 

Kalimantan, giảm 1 USD so với một tuần trước. Mặc dù thị trường Châu Á có khởi sắc trong cuối 

tuần trước, giá chào cho than Kalimantan nhiệt trị thấp vẫn tiếp tục giảm. Cụ thể giá chào cho than 

Indonesia 3.800 kcal/kg NAR ở mức 38-39 USD/tấn FOB Kalimantan. Một nhà sản xuất than 

Indonesia cho biết tuần trước là một tuần ảm đạm với rất ít gói thầu mới từ các NMNĐ. Một công 

ty thương mại than Singapore tỏ ra lo lắng về triển vọng của than Kalimantan nhiệt trị thấp, dự báo 

giá sẽ tiếp tục giảm và các chủ hàng đang cố gắng giải phóng loại than này. 

Lượng than tồn kho cao làm giảm nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc 

Lượng than tồn kho cao khiến các khách hàng Trung Quốc hiện không có nhu cầu nhập khẩu than, 

trong khi các công ty thương mại đang chờ giá trên thị trường tiếp tục giảm. Một công ty thương 

mại Trung Quốc cho biết: “Thị trường hiện khá ảm đạm, chúng tôi đang chờ giá than Indonesia 

3.800 kcal/kg NAR giao trên tàu có cẩu tiếp tục giảm xuống quanh mức 37 USD/tấn trước khi trở 

lại thị trường. Các nhà máy của Trung Quốc đều có lượng than tồn kho cao khiến cho nhu cầu sụt 

giảm mạnh”. Tuy nhiên dự kiến giá sẽ không giảm mạnh mặc dù thiếu động lực từ thị trường. Một 

công ty khai thác than có trụ sở tại Indonesia cho biết thị trường Trung Quốc đang không có nhu 

cầu mua than nhiệt trị trung bình nhưng chủ hàng cũng không vội bán: “Chúng tôi vẫn có đủ chỗ 

trống để giữ than trong kho và sẽ không tham gia bất kỳ gói thầu nào có giá dưới 54 USD/tấn FOB 

Kalimantan”. Giá chào cho than Indonesia 4.800 kcal/kg NAR giao trong tháng 6 trên tàu Panamax 

trong khoảng 54-55 USD/tấn FOB Kalimantan, trong khi giá thầu cho loại than này giao trên tàu có 

cẩu ở thị trường Ấn Độ ở trong khoảng 54 USD/tấn FOB Kalimantan. 

  (Nguồn: Platts Coal Trader International) 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Australia Trung Quốc 8,55 +0,25 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 9,55 +0,25 

 New South Wales Hàn Quốc 10,40 +0,25 
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Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 13,20 +0,00 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 8,95 +0,00 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 13,35 +0,00 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 7,50 +0,00 

 Australia Trung Quốc 11,40 +0,10 

 Australia Ấn Độ 12,35 +0,25 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 23/05/2019) 


