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Việt Nam: Ngành Năng Lượng Tái Tạo
Tiêu điểm
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Tổng công suất lắp đặt tăng trưởng mạnh nhất

Công suất lắp đặt của tổng sản lượng
điện tái tạo tăng 19% YoY trong năm
2020, chủ yếu là do điện mặt trời
Chính phủ gia tăng việc nhấn mạnh tầm
quan trọng của năng lượng tái tạo để
thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam trong
tương lai
Bản dự thảo Quy hoạch điện 8 (PDP 8)
định hướng mức tăng trưởng nhu cầu
điện hằng năm trong giai đoạn từ năm
2021-2025 đạt 8,6%/năm
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Quan điểm
► Điện mặt trời chiếm 25% tổng công suất lắp đặt

điện của cả nước
► Năng lượng tái tạo sẽ chiếm 30% trong tổng cơ

cấu sản xuất năm 2020
► Chúng tôi kỳ vọng điện gió sẽ tăng tốc trong năm

nay nhờ vào mức giá FIT sẽ hết hạn vào tháng
31/10.
► PC1, doanh nghiêp có ba dự án điện gió đang

được triển khai, là lựa chọn hàng đầu của chúng
tôi trong ngành năng lượng tái tạo

Ngành năng lượng tái tạo Việt Namnhân
tố tiếp theo?
Điện mặt trời đang “tỏa nhiệt”. Liệu điện gió sẽ là nhân tố tiếp theo?

PDP8 nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lượng tái tạo

Tăng trưởng trong nhu cầu về điện đạt 8,6%/năm trong
giai đoạn từ 2021-2025

Nguồn: Bộ Công Thương, YSVN

Công suất lắp đặt điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo đang tăng nhanh với
điện mặt trời dẫn đầu về mức phí. Theo Bộ Công Thương (Bộ Công Thương), công
suất lắp đặt của tổng sản lượng điện tăng 19% YoY lên 66.000MW. Công suất lắp
đặt điện mặt trời tăng 92% Yoy, đạt 16.500 MW. Như vậy, điện mặt trời chiếm 99,4%
công suất lắp đặt điện sử dụng nguồn năng lượng “xanh” của Việt Nam và chiếm 25%
tổng công suất sản xuất điện nhờ vào các chính sách hỗ trợ (ví dụ: Quyết định
13/2020/QĐ-TTg). Con số này cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 10% mà Quy
hoạch điện 7 sửa đổi (RPDP7) đặt ra cho năm 2020. Ngoài ra, tổng sản lượng năng
lượng tái tạo năm 2020 tăng 3,43% YoY, đạt 237 tỷ kWh.
Chính phủ khuyến khích năng lượng tái tạo. Quy hoạch điện 8 (PDP8) vẫn chưa
được hoàn thiện, nhưng bản dự thảo chỉ ra rằng năng lượng tái tạo được lên kế
hoạch sẽ chiếm 30% tổng sản lượng điện vào năm 2030, gần gấp ba lần mức mục
tiêu của RPDP 7 (11%). Theo quan điểm của chúng tôi, tín hiệu này cho thấy rằng
chính phủ đang ưu tiên nguồn năng lượng tái tạo hơn nguồn năng lượng truyền thống
(tức là than và thủy điện) như đã nêu trong RPDP7.
Khát khao tiếp thêm năng lượng. Theo dự thảo PDP 8, nhu cầu điện dự kiến sẽ
tăng 8,6%/năm trong giai đoạn 2021-2025 và tăng 7,2%/năm trong giai đoạn 20262030. Việc mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu sẽ đòi hỏi những khoản đầu tư
hàng năm khoảng 13 tỷ USD cho việc sản xuất và truyền tải điện.
Điện gió sẽ tăng tốc vào năm 2020. Biểu giá ưu đãi (FIT 2) cho điện mặt trời theo
Quyết định 13 sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2020. Chúng tôi kỳ vọng điện gió sẽ tăng
tốc trong năm nay vì giá FIT ưu đãi của điện gió sẽ duy trì cho đến ngày 31 tháng 10.
Quyết định 39/2018/QĐ-TTg đặt giá FIT điện gió trên đất liền là 8,5 cents /kWh và giá
FIT ngoài khơi là 9,8 cents/kWh.
PC1 (MUA) là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong ngành năng lượng tái tạo
nhờ vào ba dự án điện gió có tổng công suất lắp đặt 144MW đang được triển khai.
Công ty dự kiến sẽ đưa cả ba nhà máy vào hoạt động trước tháng 11 năm 2021, vì
vậy các nhà máy này sẽ được hưởng giá FIT ưu đãi. PC1 đang giao dịch với mức
PER kỳ vọng năm 2021 đạt 7,6x.
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