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TIÊU ĐIỂM HÀNG HÓA THẾ GIỚI NGÀY 14.02
 Giá dầu thô thế giới trong tuần này được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh khi 

vào cuối tuần vừa qua, Mỹ đã đưa ra cảnh báo rằng căng thẳng giữa Nga và 
Ukraine có thể sẽ leo thang nguy hiểm hoặc diễn ra chiến tranh giữa 2 quốc 
gia này trong những ngày sắp tới. Ngay khi Mỹ đưa ra cảnh báo này vào 
ngày 11/2, giá dầu thế giới đã tăng vọt hơn 3 USD/thùng, hiện đang giao 
dịch quanh ngưỡng 95 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 09/2014.  
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA HÔM NAY

* Thế vận hội Mùa đông 2022 là hình mẫu giảm khí thải và trung hòa khí 
carbon trong tương lai
   Thế vận hội Mùa đông 2022 đang là sự kiện nổi bật của Trung Quốc nói 

riêng và thế giới nói chung trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã bước sang 
năm thứ 3. Trước khi Thế vận hội diễn ra, Trung Quốc đã thắt chặt việc phát 
thải khí carbon trong năm 2021 khi Chính phủ nước này đưa ra một loạt các 
chính sách nghiêm ngặt, trong đó có giảm nhu cầu sử dụng năng lượng điện 
trong ngành công nghiệp, hay giảm sản lượng thép xuống mức thấp kỷ lục. 
   Mặc dù đây không phải là sự kiện thể thao đầu tiên đi cùng với mục đích 

giảm lượng khí thải carbon, tuy nhiên cách làm của Trung Quốc đã trở thành 
một hình mẫu được S&P Global Platts đánh giá là hợp lý, lý tưởng cho các sự 
kiện khác được chổ chức trong tương lai. 
   Theo S&P Platts, vào năm 2018, lượng khí carbon phát thải từ Thế vận hội 

Mùa Đông tại Hàn Quốc ước tính khoảng 1,637 triệu tấn, và tại thế vận hội 
năm nay ở Trung Quốc, mức phát thải ước tính chỉ còn khoảng 1,306 triệu tấn 
(giảm 20%). Ngoài ra, tại Thế vận hội Mùa Đông lần này, Trung Quốc cũng 
đã tăng cường sử dụng các loại năng lượng thân thiện với môi trường và năng 
lượng tái tạo để vận hành sự kiện. 
   Năm 2021 là một năm tiêu biểu cho ngành năng lượng tái tạo ở Trung Quốc, 

trong đó sản lượng điện gió của nước này lớn hơn tổng sản lượng điện gió của 
cả thế giới cộng lại trong thời gian tổ chức Thế vận hội Mùa đông năm nay. Sản 
lượng điện mặt trời cũng tăng trưởng mạnh trong nhiều năm nay. Nước này đã 
lắp đặt hệ thống khai thác năng lượng mặt trời có công suất 54,9 GW vào năm 
2021, nâng tổng công suất điện mặt trời lên hơn 305 GW, chiếm khoảng 30% 
tổng công suất điện mặt trời được thiết kế lắp đặt trên toàn cầu. 
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