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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Dầu thô được kỳ vọng sẽ đạt mức giá 90 USD/thùng vào cuối năm nay
Bắt đầu tăng mạnh từ ngày 20/9, giá dầu thô thế giới hiện đã vượt trên mức 79 USD/thùng, mức giá cao nhất trong vòng
3 năm trở lại đây, trong bối cảnh thị trường lo ngại nguồn cung sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu toàn cầu khi kinh tế các nước
dần hồi phục. Sản lượng dầu toàn cầu dự kiến thắt chặt từ nay đến cuối năm, khiến cho Goldman Sachs đã nâng mức dự
báo giá dầu tăng lên 90 USD/thùng vào cuối năm nay thay vì mức 80 USD/thùng như đã đưa ra trước đó. Việc sản lượng
dầu thô thấp hơn nhu cầu đã buộc nhiều công ty năng lượng phải phụ thuộc vào nguồn dầu thô dự trữ, mặc dù trước đó Tổ
chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) đã đồng ý tháo dỡ dần các quyết định cắt giảm sản lượng dầu thô từ đầu năm.
Cơn bão Ida ở Mỹ đã khiến cho nguồn cung dầu thô sụt giảm nghiêm trọng, hư hại nhiều giàn khoan, cũng như làm gián
đoạn hoạt động sản xuất ngoài khơi của Mỹ kể từ đầu tháng 9 đến nay.

ĐIỂM TIN NGÀNH

NĂNG LƯỢNG
* Nhu cầu về dầu thô trên toàn cầu đang được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi một
cách mạnh mẽ nhất vào năm 2022, khiến cho thị trường lo ngại nguồn cung sẽ
còn thiếu trong nhiều năm tới, trong đó tăng mạnh nhất tại khu vực châu Á. Tại
Hội nghị Dầu khí Châu Á Thái Bình Dương do S&P Global Platts tổ chức vào ngày
hôm qua, các chuyên gia cho rằng nhu cầu về dầu thô toàn cầu sẽ tiếp tục có xu
hướng phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư mang tính vĩ mô, ước tính khoảng 650 tỷ
USD vào năm 2019 và đã giảm khoảng 50% khi Covid-19 diễn ra. Thế giới sẽ có
nhu cầu trên 90 triệu thùng dầu mỗi ngày để phục vụ các hoạt động đầu tư vào
cơ sở hạ tầng các quốc gia.
Cũng theo S&P Platts công bố kết quả khảo sát từ các nhà máy lọc dầu tại châu
Á, nhu cầu về dầu thô tại khu vực này sẽ phục hồi muộn nhất vào quý II năm sau
khi một nửa người dân Đông Nam Á sẽ được tiêm chủng phòng Covid-19 đầy đủ.
Mặc dù hàng loạt các biện pháp hạn chế di chuyển được thực thi ở nhiều khu vực
và quốc gia trên khắp châu Á, cũng như nguy cơ tiếp tục bùng phát các ca nhiễm
có thể sẽ gây ra rủi ro cho nền kinh tế khu vực, nhưng nhu cầu tiêu dùng và nhu
cầu nhiên liệu công nghiệp sẽ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2022.
* Theo dự báo của Total Energies mới nhất, nhu cầu về dầu toàn cầu sẽ đạt đỉnh
mọi thời đại trước năm 2030, sau đó sẽ giảm dần cho đến năm 2050. Theo Cơ
quan Năng lượng Quốc tế, thế giới đã tiêu thụ khoảng 99,7 triệu thùng dầu mỗi
ngày vào năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 tác động đến các hoạt động kinh
tế và thương mại. Tuy nhiên trong tương lai, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) sẽ là
loại năng lượng được ưu tiên sử dụng hơn, dần thay thế dầu thô trong nhiều hoạt
động sản xuất và ngành công nghiệp khi các quốc gia đang tăng cường giảm phát
thải khí carbon.
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