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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 NHIÊN LIỆU 
 

Ngày 16/10/2019 

 
CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

Đơn vị: USD/tấn 

 

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

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 66,40 +0,70 N/A N/A 

FOB Newcastle 6.000 NAR 67,91 -0,09 N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 53,00 +2,15 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 60,00 +0,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 48,00 +0,10 
 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 
Quốc 

USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 42,55 +0,70 302,26 +4,72 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 57,05 +0,80 405,27 +5,35 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 61,50 -0,50 436,88 -3,92 

 

THEO CHUYẾN CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 08/10/2019) 
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GIÁ DẦU DO 0,05 S  

  

Chỉ số giá dầu DO 
quốc tế (hàng tuần) 

Giá 
(USD/lít) 

+/- 
Chỉ số giá dầu DO trong 
nước 

Giá 
(VNĐ/lít) 

+/- 

Trung Quốc 0,90 +0,01 Dầu DO 0,05S - Vùng 1 15.160 +0,00 

Malaysia 0,52 +0,00 Dầu DO 0,05S - Vùng 2 15.460 +0,00 

Thái Lan 0,84 +0,00 Dầu DO 0,05 S –II - Vùng 1 16.630 +0,00 

Hàn Quốc 1,17 +0,01 Dầu DO 0,05 S –II - Vùng 2 16.960 +0,00 

Singapore 1,32 +0,01    

Nga 0,70 +0,00    

(Nguồn: https://www.globalpetrolprices.com/diesel_prices/-cập nhật)  

ĐIỂM TIN 

Singareni, Ấn Độ vượt mục tiêu sản xuất than trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 9 

Công ty Singareni Collieries Ltd (SCCL) của Ấn Độ đã sản xuất được 30,51 triệu tấn than trong 
giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2019, vượt mục tiêu 29,87 triệu tấn và tăng 7% so với cùng kỳ 
năm trước. Khối lượng than công ty đã cung cấp trong nửa đầu năm tài chính 2019-2020 (từ tháng 4 
đến tháng 9) cũng ở mức 30,51 triệu tấn, so với mục tiêu 31,33 triệu tấn và giảm 1,7% so với cùng 
kỳ năm trước. Trên cơ sở hàng tháng, sản lượng trong tháng 9 đạt 4,23 triệu tấn, giảm 17% so với 
cùng kỳ năm trước, trong khi khối lượng than cung cấp trong tháng này ở mức 4,35 triệu tấn, giảm 
15% so với tháng 9 năm trước. Sản lượng khai thác và cung cấp trong tháng 9 của công ty đã phần 
nào bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công của công nhân diễn ra trong ngày 24 tháng 9, phản đối quyết 
định của chính phủ cho phép đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực than trong nước.  

SCCL là nhà sản xuất than lớn thứ hai của Ấn Độ sau Coal India Ltd, và được sở hữu bởi chính 
quyền Telangana và chính phủ trung ương Ấn Độ với vốn chủ sở hữu 51:49. Trong năm tài chính 
vừa qua, kết thúc vào ngày 31 tháng 3, công ty đã sản xuất được 64,4 triệu tấn than, tăng 3,8% so 
với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu cho năm tài chính hiện tại ở mức 70 triệu tấn. SCCL vận hành 30 
mỏ than ngầm và 18 mỏ lộ thiên, cung cấp khoảng 66% sản lượng cho các NMNĐ. Phần còn lại 
được bán cho các hộ xi măng, các nhà máy điện nội bộ, sắt xốp và các khách hàng khác ở Ấn Độ. 

Thỏa thuận xanh của Châu Âu có thể ảnh hưởng đến thị trường than 

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, bà Ursula von der Leyen đã đề xuất ban hành“Thỏa thuận xanh Châu 
Âu”với mong muốn sẽ có các biện pháp mạnh mẽ hơn đối với vấn đề khí thải carbon ở Châu Âu, 
một động thái có thể tăng giá carbon và ảnh hưởng đến nhiên liệu sản xuất điện. Thỏa thuận mới 
liên quan đến cam kết của Châu Âu trở thành lục địa xanh đầu tiên của thế giới vào năm 2050 và bà 
von der Leyen đã thể hiện ý định đề xuất dự thảo quy định về khí hậu trong 100 ngày đầu tiên nhậm 
chức vào tháng 11. Để đạt được mục tiêu vào năm 2050, thỏa thuận này sẽ quy định việc đẩy mạnh 
mục tiêu giảm phát thải năm 2030 của EU, từ mức cắt giảm 40% lượng khí thải quy định năm 1990 
xuống ít nhất 50%. Bà von der Leyen cũng cho biết đã yêu cầu một kế hoạch toàn diện hơn đến 
năm 2021 để nâng mục tiêu năm 2030 lên 55%. Điều này đồng nghĩa mục tiêu đến năm 2030 có thể 
sẽ tiếp tục được nâng lên trong giai đoạn này. Kế hoạch này cũng ảnh hưởng đến việc điều chỉnh Hệ 
số giảm tuyến tính (LRF) – con số do EU Emissions Trading System quy định và ngày càng thắt 
chặt qua các năm. Dựa trên mục tiêu phát thải 55% vào năm 2030, chỉ số LRF sau năm 2020 sẽ 
phải tăng lên 64,5 triệu tấn/năm so với mức 48,4 triệu tấn/năm hiện tại. 

 (Nguồn: S&P Global Platts) 

Aramco sẵn sàng cho dự án IPO lớn nhất thế giới 

Chính phủ Ả Rập Saudi dự kiến trong tuần này sẽ chính thức xác nhận kế hoạch niêm yết cổ phiếu 
của tập đoàn dầu khí Aramco trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu lớn nhất thế giới (IPO). Sau khi 
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chính phủ phê duyệt, hội đồng Aramco dự kiến sẽ phê duyệt kế hoạch IPO trước khi có thông báo 
chính thức về ý định niêm yết dự kiến vào ngày 20 tháng 10. Ả Rập Saudi được cho là sẽ niêm yết 
3% cổ phần của tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới trên thị trường chứng khoán trong nước, 
Tadawul, ngay trong tháng tới. Hội đồng Aramco đã lên kế hoạch một cuộc họp với các cố vấn về 
vấn đề niêm yết để xem xét các điều kiện thị trường và phản hồi từ các sự kiện để tìm kiếm sự quan 
tâm từ các nhà đầu tư về IPO, trước khi phê duyệt việc bán cổ phần. Trong hai tháng qua, Aramco 
đã đẩy nhanh công tác IPO. Aramco được định giá khoảng 2 nghìn tỷ USD, cùng với các tài sản 
trên toàn cầu để đưa ra niêm yết trong đó có những lo ngại về tính minh bạch của dự trữ dầu Saudi, 
đã được liệt kê trong thương vụ IPO đã bị trì hoãn nhiều lần.  

(Nguồn: https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/The-Worlds-Largest-IPO-Is-Finally-

Ready-To-Go.html) 

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 11,35 +0,30 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 13,10 +0,35 
 New South Wales Hàn Quốc 13,95 +0,35 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 14,20 +0,00 
(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 9,75 +0,05 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 14,60 +0,00 
 Kalimantan Đông Ấn Độ 8,25 +0,10 
 Australia Trung Quốc 14,50 +0,20 
 Australia Ấn Độ 15,20 +0,20 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 08/10/2019) 

 


