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Lưu lượng hành khách đi máy bay sẽ giảm khoảng 52% trong năm nay
 Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) mới đây đưa ra dự báo rằng, số lượng hành khách di chuyển bằng đường 

hàng không trong năm nay sẽ tiếp tục ghi nhận mức giảm 52% so với năm 2019. Đến năm 2022, lượng hành khách 
có thể tăng dần và đạt khoảng 88% so với thời điểm trước đại dịch và chỉ có thể phục hồi từ năm 2024 trở đi. Các 
hãng hàng không vẫn tiếp tục phải tăng sức chuyên chở hàng hóa thay vì con người để giảm thiểu thiệt hại từ dịch 
bệnh kéo dài. Các hãng hàng không giá rẻ trên khắp thế giới vẫn sẽ là những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề 
nhất của ngành hàng không cho đến năm 2024, năm được kỳ vọng sẽ có khoảng 5 tỷ người dân trên toàn cầu được 
tiêm ngừa vaccine phòng dịch bệnh.

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.
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NĂNG LƯỢNG
*  Nhu cầu về khí đốt hóa lỏng (LNG) đang tăng nhanh tại các nước Đông Nam 
Á khiến cho các quốc gia này bắt đầu đẩy mạnh nhập khẩu khi nguồn dự trữ khí 
đốt trong nước ngày càng giảm. Châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng đang 
phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung LNG đến từ Trung Đông, Bắc Mỹ, Úc, Châu Phi 
và Nga. Hiện nay tại Đông Nam Á, nhiều nước Phillipines và Việt Nam chưa phải 
nhập khẩu LNG mà sử dụng nguồn cung trong nước, tuy nhiên khi lượng điện tiêu 
thụ ngày càng tăng thì việc nhập khẩu sẽ rất cần thiết. Như tại Thái Lan, vào năm 
ngoái, Chính phủ nước này cũng đã cho phép khu vực tư nhân được tham gia vào 
hoạt động nhập khẩu và phân phối LNG, đa dạng hóa nguồn cung cấp để thúc 
đẩy kinh tế trong nước. Tính đến năm 2020, Đông Nam Á chiếm khoảng 5% nhu 
cầu về LNG toàn cầu và dự báo sẽ tăng lên khoảng 13% đến năm 2030. Trong đó, 
Việt Nam, Indonesia và Phillipines sẽ có tốc độ tăng mạnh nhất trong giai đoạn 
này. Tập đoàn dầu khí Việt Nam cũng đang có kế hoạch khởi động một bến cảng 
chuyên nhập khẩu LNG tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào năm sau.
*  Tình trạng tái bùng phát dịch Covid-19 tại Đông Nam Á đã khiến cho nhiều 
chuyên gia phải hạ dự báo về sự phục hồi trong nhu cầu dầu thô thế giới đến 
khoảng giữa năm 2022. Nhu cầu của Trung Quốc vẫn đang bùng nổ, nhưng ngược 
lại thì Ấn Độ lại đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh. Trong tháng 
qua, tổng số ca nhiễm mới ở Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và các nước khác đã 
tăng hơn gấp đôi so với giai đoạn năm ngoái, khiến nhiều nước phải áp dụng các 
yêu cầu hạn chế đi lại khiến cho nhu cầu về xăng dầu giảm mạnh. Tỷ lệ người dân 
tại Đông Nam Á được tiêm chủng vaccine đang ở mức dưới 10%, chưa thể đạt 
miễn dịch cộng đồng, đây là nguyên nhân chính khiến cho thời gian phục hồi nhu 
cầu dầu thô toàn cầu về mức trước đại dịch phải kéo dài thêm khoảng 1 năm nữa.
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