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GIỚI THIỆU

 Tên lớp: Đào tạo cán bộ quản lý cấp 3 của Tập đoàn điện lực Việt Nam

 Mảng nghiên cứu được giao: Quản trị vận hành khối thủy điện

 Áp dụng kiến thức khóa học vào Đề tài chi tiết: Quản lý rủi ro cho các nhà
máy thủy điện trong thị trường điện bằng công cụ hợp đồng phái sinh
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Các hình thái rủi ro đối với đơn vị phát điện

 Rủi ro tài chính:
o Rủi ro thanh khoản/thanh toán
o Rủi ro tín dụng thương mại
o Rủi ro lãi suất
o Rủi ro tỷ giá
o Rủi ro biến động giá

 Rủi ro vận hành:
o Sự cố thiết bị
o Diễn biến thủy văn
o Tình hình hệ thống điện
o Sự cố hệ thống truyền tải
…
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Tại sao phải quản lý rủi ro

 Giúp doanh nghiệp tránh khỏi nguy cơ
phá sản.

 Đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận của
doanh nghiệp và nhờ vào hoạt động
kiểm soát chi phí liên quan đến rủi ro

 Giúp doanh nghiệp tránh được những
giảm sút về thu nhập hoặc thiệt hại về
tài sản
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Các biện pháp quản lý rủi ro

 Quản trị rủi ro tài chính
o Áp dụng các hợp đồng phái sinh 
o Bao thanh toán (factoring)
o Bảo hiểm (insurance contract)

 Quản trị rủi ro vận hành
o Áp dụng các biện pháp quản lý kỹ

thuật (bảo dưỡng, sửa chữa, chuẩn
bị thiết bị dự phòng…)

o Nâng cao kỹ năng đội ngũ cán bộ
trong vận hành và lập phương thức
... 

o …
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Các biện pháp quản lý rủi ro
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Các dạng hợp đồng phái sinh
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Áp dụng cơ chế hợp đồng phái sinh

 Hợp đồng quyền chọn (Options)
– định nghĩa:
o là các hợp đồng cung cấp cho chủ 

sở hữu quyền, nhưng không phải 
là nghĩa vụ, để mua hoặc bán một 
tài sản. Giá mà tại đó việc bán diễn 
ra được gọi là giá cả đã quyết và 
được xác định vào thời điểm các 
bên tham gia vào tùy chọn. 

o Tùy chọn bao gồm hai loại: quyền 
chọn gọi (Call) và quyền chọn đặt 
(Put). 
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Áp dụng cơ chế hợp đồng phái sinh

 Hợp đồng quyền chọn (Options) – tiếp:
o Người mua/bán của một quyền chọn gọi/đặt có quyền mua/bán tài sản, ở 

một mức giá xác định, tuy nhiên ông ta không có nghĩa vụ phải thực hiện 
quyền mua/bán này.

o Bắt buộc phải có phí thực hiện hợp đồng (tương đối cao)

 Khó thực hiện tại TTĐ Việt Nam do rủi ro cao cho Bên mua khi Bên bá
n không thực hiện quyền bán
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Áp dụng cơ chế hợp đồng phái sinh

 Hợp đồng hoán đổi (Swaps) – định nghĩa:
là các hợp đồng trao đổi tiền mặt (lưu chuyển 
tiền) vào hoặc trước một ngày xác định trong 
tương lai, dựa trên giá trị cơ sở của tỷ giá hối 
đoái, lợi tức trái phiếu/lãi suất, giao dịch hàng 
hóa, cổ phiếu hoặc các tài sản khác. 

 Dạng hợp đồng này chủ yếu sử dụng trong
thị trường tài chính, khó áp dụng đối với
thị trường điện tại Việt Nam
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Áp dụng cơ chế hợp đồng phái sinh

 Hợp đồng kỳ hạn (forward contract) – định nghĩa: 
o Định nghĩa chuẩn: Hợp đồng được soạn thảo giữa hai bên, trong đó 

thanh toán diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong tương lai với mức giá 
được xác định trước của ngày hôm nay.

o Dạng biến thể của hợp đồng kỳ hạn: Hợp đồng dạng sai khác (Contract 
for Difference): trong đó, ngoài khoản phải trả theo mức giá xác định
trước của ngày giao dịch hiện hữu (Pm*Qm) người mua còn trả cho
người bán một khoản chênh lệch giữa giá hợp đồng với giá thị trường
(Pc-Pm)*Qc 

o Công thức quen thuộc của thị trường phát điện cạnh tranh tại Việt Nam 
Pm*Qm + (Pc-Pm)*Qc 

 Đã được áp dụng trong thị trường điện Việt Nam
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Áp dụng cơ chế hợp đồng phái sinh

Hợp đồng kỳ hạn (forward contract) – thực tế tại VN

Giá hợp đồng (Pc), là giá mua bán điện thoả
thuận giữa EVN và Đơn vị phát điện thị trường

Sản lượng điện năng phát bình quân nhiều 
năm (GO) của nhà máy điện được quy định 

trong hợp đồng mua bán điện

Sản lượng hợp đồng (Qc) năm được ERAV phê 
duyệt trong KH TTĐ năm, nằm trong dải 

80% * [0,9 – 1,1] GO

Hợp đồng
CfD

Biểu đồ Qc cho từng chu kỳ giao dịch được xây 
dựng theo Quy định lập kế hoạch vận hành thị 

trường điện năm tới, tháng tới và tuần tới



Trung Tâm Điều Độ Hệ Thống Điện Quốc Gia 14

Áp dụng cơ chế hợp đồng phái sinh

 Hợp đồng kỳ hạn (forward contract) – thực tế tại VN
Công thức thanh toán

R = Qm × Pm + Qc × (Pc – Pm)
Trong đó

R : Lượng tiền EVN thanh toán cho ĐVPĐ

Qm : Sản lượng phát thực trong thị trường giao ngay. 

Qc : Sản lượng hợp đồng trong CfD (~80% sản lượng

hợp đồng)

Pm : Giá thị trường giao ngay

Pc : Giá hợp đồng ký kết giữa EVN và các ĐVPĐ

* Công thức thanh toán này được áp dụng cho mỗi chu kỳ thanh toán

(1 giờ)
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Áp dụng cơ chế hợp đồng phái sinh

 Hợp đồng tương lai (future contract) 
– định nghĩa: 
Định nghĩa chuẩn: là một hợp đồng 
chuẩn hóa giữa hai bên nhằm trao 
đổi một tài sản cụ thể có chất lượng 
và khối lượng chuẩn hóa với giá 
thỏa thuận hôm nay nhưng lại giao 
hàng vào một thời điểm cụ thể 
trong tương lai. 
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Áp dụng cơ chế hợp đồng phái sinh

 Hợp đồng tương lai (future contract) –
đặc điểm: 
o Các hợp đồng này bắt buộc phải

được giao dịch thông qua sàn giao 
dịch tương lai (futures exchange)
để giảm thiểu rủi ro phá vỡ hợp 
đồng giữa hai bên. Việc mua bán 
đòi hỏi cả hai bên đặt cọc một 
khoản tiền ban đầu, gọi là tiền ký 
quỹ.

o Đơn vị khối lượng giao dịch cần
được chuẩn hóa
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Áp dụng cơ chế hợp đồng phái sinh

 Hợp đồng tương lai (future contract) – Ví dụ: 
o Ví dụ: Vào ngày 25-09-2014, Công ty thủy điện A bán 100MWh tại Sàn

giao dịch, giao hàng vào tháng 12-2014, hợp đồng được thực hiện lúc
10 giờ, lúc ấy giá thị trường điện giao ngay là 1000đ/kWh và giả dụ
Công ty A thực hiện lệnh thị trường. 

o Khoản yêu cầu ký quỹ ban đầu là 100 triệu VNĐ, khoản ký quỹ duy trì
là 75 triệu đồng. 

o Giá thanh toán lúc đóng cửa ngày 25-09-2014 là 900đ/kWh. Tài khoản
của công ty A được ấn định trên thị trường. Tiền của công ty A trong
tài khoản vào cuối ngày 25-09-2014 sẽ là 110 triệu đồng,vì công ty đã
lãi (1000đ/kWh – 900đ/kWh)*100MWh = 10 triệu đồng. 

o Vào các ngày tiếp theo,tài khoản được tiếp tục được ghi nhận trên thị
trường. Nếu giá tương lai giảm, tiền trong tài khoản sẽ tăng, và ngược
lại. Mức ký quỹ duy trì vẫn là 75 triệu đồng.
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Áp dụng cơ chế hợp đồng phái sinh

 Hợp đồng tương lai (future contract) – Ví dụ - tiếp: 
o Tại sao phải làm thế này? 
o Trong giai đoạn phát triển xa hơn của thị trường điện, khi tỉ lệ cam 

kết Qc giữa người mua và người bán giảm xuống (thay vì ~ 80% sản
lượng điện theo hợp đồng năm như hiện nay, có thể chỉ còn 40 – 60
%), các đơn vị phát điện cảm thấy rủi ro hơn trong TTĐ. Họ cần tìm
một giải pháp nào đó đảm bảo triệt tiêu rủi ro này.

o Hợp đồng tương lai có xu thế khắc phục rủi ro của thị trường giao
ngay (thị trường giao ngay có đặc tính làm lợi nhuận của đơn vị giảm
khi giá thị trường giao ngay giảm và ngược lại).
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Áp dụng cơ chế hợp đồng phái sinh

 Hợp đồng tương lai (future contract) – Phân tích: 
o Cho phép các đơn vị phát điện có thêm lựa chọn trong việc giảm

thiểu rủi ro bên cạnh cơ chế hợp đồng CfD hiện nay
o Cho phép các đơn vị mua điện (PCs, trader…) chủ động hơn trong

quản lý tài chính
o Không mất thời gian và chi phí tìm đối tác và đàm phán hợp đồng
o Là một kênh thu hút tài chính hiệu quả. Điều này đặc biệt có lợi cho

EVN khi chính EVN đứng ra đảm nhận trách nhiệm Sàn giao dịch
tương lai

o Tạo môi trường cho Thị trường điện phát triển bền vững, chịu được
những rủi ro khách quan xảy ra

o Trong các phương án quản lý rủi ro, phương án này làm phát sinh chi 
phí bán điện đến khách hàng là thấp nhất.
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Áp dụng cơ chế hợp đồng phái sinh

 Hợp đồng tương lai (future contract) – lộ trình:
(cơ chế này chỉ vận hành hiệu quả trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh)

1. Xây dựng thiết kế cho cơ chế hợp đồng tương lai
2. Xây dựng khung pháp lý hình thành cơ chế này
3. Thành lập Sàn giao dịch tương lai (trên cơ sở các đơn vị của EVN 

với sự tham gia của một số ngân hàng)
4. Vận hành thí điểm giữa một số đơn vị phát điện và một số các

Tổng công ty điện lực với khối lượng giao dịch giới hạn
5. Mở rộng dần khối lượng giao dịch cho phép
6. Mở rộng phạm vi cho các tổ chức/cá nhân đủ điều kiện tham gia

(không nhất thiết phải sở hữu nguồn điện hoặc phụ tải)
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Kinh nghiệm quốc tế

 Thị trường điện New Zealand:
o Áp dụng cả thị trường kỳ hạn và thị trường

tương lai
o Thị trường kỳ hạn có những đặc điểm sau:

• Do NZX đảm nhận chức năng Đơn vị điều
hành TTĐ

• Giống như tại Việt Nam, sử dụng hợp đồng
(CfD) 

• Đã phát triển đến giai đoạn thị trường điện 
bán buôn + bán lẻ
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Kinh nghiệm quốc tế

 Thị trường điện New Zealand - tiếp
o Thị trường tương lai có những đặc điểm

sau:
• Do ASX (hợp nhất giữa 2 tổ chức tài chính

lớn là Công ty chứng khoán Úc và Sở giao
dịch chứng khoán Sydney) đảm nhận chức
năng sàn giao dịch (Clearing house)

• Đơn vị khối lượng giao dịch chuẩn: 1 MWh
• Không giới hạn đối tượng tham gia giao

dịch



CẢM ƠN!


