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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành cải tổ thị trường điện nhằm 

xây dựng thành công một thị trường điện cạnh tranh lành mạnh. Thị 

trường điện cạnh tranh có nhiều ưu điểm hơn thị trường độc quyền 

nhà nước, thị trường điện cạnh tranh buộc các đơn vị sản xuất và 

kinh doanh điện năng phải nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng 

dịch vụ, cho phép khách hàng tiêu dùng điện có nhiều lựa chọn nhà 

cung cấp để hưởng được dịch vụ tốt và giá cả hợp lý. Thị trường điện 

cạnh tranh cũng cho phép thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư vào thị 

trường điện để tìm kiếm lợi nhuận và do đó sẽ giải quyết được áp lực 

thiếu vốn đầu tư, đang là một thách thức lớn đối với ngành điện Việt 

Nam hiện nay. 

Lộ trình cải tổ thị trường điện lực Việt Nam đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt bao gồm các giai đoạn sau:  

- Giai đoạn 1: Từ  2005-2014 là thị trường phát điện canh tranh. 

- Giai đoạn 2: Từ  2015-2022 là thị trường bán buôn cạnh tranh. 

- Giai đoạn 3: Từ sau năm 2022 là thị trường cạnh tranh hoàn toàn. 

Việt Nam sẽ triển khai thực hiện thị  trường phát điện cạnh tranh 

trong năm 2011 và những năm tiếp theo, đồng thời tiếp tục nghiên 

cứu các giải pháp để chuẩn bị vận hành thị trường bán buôn cạnh 

tranh trong giai đoạn 2015-2022.  

Thị trường điện song phương hoạt động trên cơ sở thỏa thuận 

giữa những người tham gia thị trường. Trong đó xu hướng những 

người mua luôn mong muốn giá điện thấp trong khi những người bán 

luôn mong muốn giá điện cao để mang lại lợi nhuận cao. Do vậy, để 

thị trường hoạt động công bằng và hiệu quả, mang lại lợi ích cho xã 

hội và cho những người tham gia thị trường thì điều cần thiết là xây 
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dựng một chiến lược đặt giá điện hợp lý để kiểm soát thị trường đạt 

được các tiêu chí : 

- Đối với lợi ích xã hội: chiến lược đặt giá sao cho tổng chi phí 

phải trả cho việc cung cấp điện trong xã hội là thấp nhất.  

- Đối với lợi ích của những người bán điện: giá đặt phải mang lại 

lợi nhuận cho những nhà cung cấp. 

- Đối với lợi ích của những người mua điện: giá đặt phải thấp nhất 

mà thị trường chấp nhận cung cấp.  

- Giữa các nhà cung cấp điện cạnh tranh trong một trò chơi chung 

đảm bảo công bằng và bình đẳng. 

Như vậy hoạt động mua bán điện trong thị trường điện song 

phương cạnh tranh tuân thủ theo một qui luật ngẫu nhiên như một trò 

chơi và cân bằng Nash là giải thuật có thể đáp ứng các tiêu chí nêu 

trên. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là thị trường điện  cạnh tranh 

ở Việt Nam.  

Phạm vi nghiên cứu là giá điện đối với các hợp đồng song 

phương trong thị trường này. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ của luận văn  

Mục tiêu của luận văn là giới thiệu phương pháp xác định giá 

điện hợp lý trong giai đoạn thị tr ường điện cạnh tranh đối với loại 

hợp đồng song phương. Để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ mà luận 

văn cần phải thực hiện  là:  

- Tìm hiểu về thị trường điện cạnh tranh, các mô hình tái cấu trúc 

thị trường điện từng giai đoạn ở Việt Nam. 

- Tìm hiểu các chi phí và các yếu tố ảnh hưởng đến các nhà máy 

điện. 
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- Tìm hiểu giải thuật cân bằng Nash và ứng dụng của nó trong việc 

phân tích thị trường điện song phương. 

- Phân tích chiến lược chào giá của các công ty bán điện và người 

mua điện, thông qua đó đề xuất phương pháp tính giá mua bán 

điện hợp lý trong thị trường song phương. 

- Tính toán thử nghiệm và bàn luận. 

4. Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của đề tài 

4.1. Ý nghĩa khoa học: Cải tiến phương thức mua bán điện theo 

hướng ngày càng hiện đại, khoa học, mang tính cạnh tranh cao. Tạo 

nên một công cụ hữu hiệu hỗ trợ cho việc thực hiện hoạt động mua 

bán điện trong thị trường điện, giúp các bên tham gia thị trường đưa 

ra các quyết định hợp lý, có cơ sở vững chắc cũng như hạn chế các 

rủi ro khi phải đối mặt với các sự kiện ngẫu nhiên tương tự như việc 

chào giá của các bên mua bán điện ở các hợp đồng song phương 

trong thị trường điện cạnh tranh.  

4.2. Tính thực tiễn của đề tài:  

Phương pháp này được xem như là một công cụ hỗ trợ dùng để 

phân tích quyết định của các thành viên tham gia thị trường điện 

nhằm đạt lợi nhuận cao. 

Áp dụng cho việc mua bán điện giữa các công ty phát điện với 

các công ty điện lực tỉnh hoặc các khách hàng sử dụng điện lớn, các 

khu công nghiệp, khu chế xuất… mua điện tại các TBA 110KV. 

5. Đặt tên đề tài 

“Nghiên cứu phương pháp xác định chiến lược đặt  giá điện 

hợp lý trong thị trường điện song phương bằng giải thuật cân bằng 

Nash ”. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

- Thu thập thông tin xác định các nguồn cung cấp (bên bán điện) 
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cũng chính là các nhà máy điện tham gia thị trường song phương, 

đồng nhất công suất phát để tính ra số lượng nguồn cung cấp. 

- Thu thập  thông tin xác định các phụ tải (bên mua điện), có thể 

nhóm các phụ tải theo các đơn vị phân phối như các Công ty điện 

lực tỉnh hoặc các khách hàng mua điện phía 110 KV. Đồng nhất 

công suất phụ tải để tính ra số lượng phụ tải. 

- Xác định giá chấp nhận phải trả (giá chào) của các khách hàng 

mua điện (bên mua) và chi phí của các máy phát điện tham gia 

thị trường bao gồm cả chi phí truyền tải, tổn thất để từ đó xác 

định ma trận chi phí. 

- Tính toán trạng thái cân bằng Nash để đưa ra giá mua bán điện 

hợp lý. 

7. Tổ chức biên chế đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận chung, nội dung của đề tài được 

biên chế thành 4 chương : 

Chương 1 : Tổng quan về thị trường điện. 

Chương 2 : Lý thuyết trò chơi và cân bằng Nash. 

Chương 3 : Giải thuật xác định chiến lược đặt giá. Tính toán thử 

nghiệm và phân tích. 

Chương 4 : Tính toán ứng dụng. 

Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN 

1.1 Xu hướng phát triển của ngành Điện 

1.1.1 Độc quyền ngành dọc 

1.1.1.1 Đặc điểm 

1.1.1.2 Các nguyên nhân chính dẫn đến các quốc gia giữ độc quyền 

1.1.1.3 Một số ưu nhược điểm của độc quyền điện 
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1.1.2 Tái cấu trúc ngành điện và chuyển dần sang mô hình thị 

trường điện cạnh tranh 

1.1.3 Mô hình thị trường điện cạnh tranh  

1.1.3.1 Các thành phần của thị trường điện 

 

Hình 1.1 : Các thành phần của thị trường điện 

1.1.3.2 Các mô hình thị trường điện và giá thị trường 

- Mô hình PoolCo: Sơ đồ mô phỏng mô hình PoolCo như hình 1.2: 

 

Hình 1.2: Mô hình PoolCo 
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Trong thị trường điện PoolCo, tất cả các nhà cung cấp điện sẽ 

bán điện vào một thị trường chung được điều hành bởi ISO, ISO tổ 

chức đấu thầu bằng cách những công ty phát và người mua chào thầu 

trực tiếp tại thị trường để bán ra hoặc mua vào năng lượng từ thị 

trường điện.  

Dựa trên số liệu các gói thầu của các công ty phát và nhu cầu của 

người mua, ISO sử dụng mọi thủ tục để xác định giá thị trường chung 

MCP (thường là giá trên mỗi giờ) và lượng công suất cần phát. 

- Mô hình Bilateral: Sơ đồ mô phỏng mô hình này như hình 1.4: 

 

                                         Hình 1.4: Mô hình Bilateral 

Có hai đặc điểm chính để phân biệt mô hình thị trường điện song 

phương với mô hình thị trường PoolCo đó là:  

- Vai trò của cơ quan quản lý thị trường ISO bị giới hạn 

- Người mua và người bán có thể trực tiếp giao dịch với nhau 

không theo sự sắp xếp của thị trường hoặc có thể giao dịch thông 

qua thị trường bằng những hợp đồng song phương. 

Giá điện được xác định theo từng hợp đồng, người mua và người 

bán điện hoặc là sẽ thương thảo trực tiếp để thống nhất giá điện cho 
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hợp đồng hoặc sẽ chào giá mua và giá bán của mình cho ISO và ISO 

sử dụng phần mềm tính toán xác định giá mua và bán cho từng cặp 

công ty cung cấp – công ty mua điện thõa mãn các yêu cầu của cả hai 

bên và thõa mãn yêu cầu chung của hệ thống. 

- Mô hình Hybird:  Sơ đồ mô phỏng mô hình lai như hình 1.5. 

Đây là mô hình kết hợp giữa hai mô hình PoolCo và Bilateral 

nêu trên. Trong mô hình này khách hàng ngoài việc mua điện từ thị 

trường chung còn được phép lựa chọn nhà cung cấp để ký hợp đồng 

song phương với một công ty phát điện nào đó. Mô hình lai có ưu 

điểm là mở rộng quyền lựa chọn của khách hàng. 

 

Hình 1.5: Mô hình Hybird 

1.2 Thị trường điện Việt Nam 

1.2.1 Giai đoạn  hiện nay 

1.2.2 Định hướng  thị trường điện cạnh tranh ở Việt Nam 

1.2.3 Các cấp độ thị trường điện cạnh tranh Việt Nam 

1.2.3.1 Thị trường phát điện cạnh tranh 
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1.2.3.2 Thị trường bán buôn cạnh tranh 

1.2.3.3  Thị trường bán lẻ cạnh tranh 

1.3 Hoạt động mua bán điện trong các mô hình 

1.3.1 Mua bán điện trong mô hình độc quyền 

1.3.2 Mua bán điện trong mô hình cạnh tranh bán buôn 

 

Hình 1.11: Hoạt động mua bán điện trong  thị trường bán buôn 

1.3.3 Mua bán điện trong mô hình cạnh tranh bán lẻ 

 

Hình 1.12 : Hoạt động mua bán trong thị trường cạnh tranh bán lẻ 

1.3.4 Mua bán điện trong thị trường điện cạnh tranh ở Việt Nam  

1.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá mua bán điện trong thị trường 

cạnh tranh  
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1.3.5.1 Tổn thất điện năng   

1.3.5.2 Ràng buộc vận hành 

1.3.5.3 Phí truyền tải, phí vận hành hệ thống và phí vận hành thị trường 

1.3.5.4 Chiến lược chào giá của các công ty tham gia bán điện  

1.4 Kết luận  

Chương 2 

LÝ THUY ẾT TRÒ CHƠI  VÀ CÂN BẰNG NASH 

2.1 Lý thuyết trò chơi 

2.1.1 Giới thiệu Lý thuyết trò chơi 

2.1.2  Các loại trò chơi trong lý thuyết trò chơi  

2.1.3 Các vấn đề được nghiên cứu trong lý thuyết trò chơi 

2.1.4 Cân bằng NASH (NE – Nash Equilibria) 

 “Cân bằng NASH (NE) là tập hợp các chiến lược cân bằng 

xác định của các người chơi mà không một người chơi nào muốn 

lựa chọn chiến lược lệch ra khỏi chiến lược cân bằng, bởi nếu 

người chơi chọn chiến lược lệch khỏi chiến lược cân bằng thì sẽ 

bất lợi hơn các người chơi khác”.  

2.1.5 Lý thuyết trò chơi với thị trường điện cạnh tranh 

2.2 Bài toán thương lượng cân bằng NASH 

2.2.1 Hàm chi phí phát điện  

Trong luận văn này, ta xem chi phí phát điện của nhà máy được 

mô tả bằng một hàm bậc 2 theo (2.1) 

 Ci = ai + bi.Pi + ci.P
2
i                                                    (2.1) 

Ci  là chi phí phát điện của nhà máy i 

 Pi  là công suất 

 ai, bi, ci :  các hệ số chi phí của nhà máy i. 
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2.2.2 Chi phí biên phát điện 

2i
i i i i

i

dC
b c P

dP
λ = = +                                                    (2.4) 

Xem giá chào bán điện ra thị trường bằng chi phí biên λi. Giá 

chào bán điện ra thị trường sẽ phụ thuộc vào hệ số góc k.mi. Do đó  

một công ty bán điện có thể điều chỉnh chiến lược chào giá của mình 

bằng cách điều chỉnh hệ số mi.  

2.2.3 Hàm mục tiêu  

Gọi ρ là giá bán điện ra thị trường, lợi nhuận Bi của công ty i: 

 Bi = -∆Ci + ρTi         (2.6) 

Trong đó:   ∆i là chi phí phát điện 

               ρ.Ti  là tiền thu được do bán điện  

Bi đạt cực đại khi: 

2 2
0 0( ) ( ( )

( )
2 0

i
i i i i i i i i

i i

i i
i i i

i i

dB d
b P P c P c P T

dP dP

dB d T
b c P

dP dP

ρ

ρ

 = − − − + + 

= − − + =
             (2.7) 

Hoặc:    
( ) ( )i i i

i i
i i i i i

dC d T d T d d
T T

dP dP dP dP dP

ρ ρ ρρ ρ= = + = +      (2.8) 

2.2.4 Bài toán thương lượng cân bằng NASH 

2.2.3.1 Mô tả bài toán 

2.2.3.2 Hàm mục tiêu của bài toán 

Gọi Rk
ij  là giao dịch thứ k giữa 2 thành viên i và j. Ta có lợi 

nhuận của thành viên i trong giao dịch này là [9]:   

Rij
k (pij,Tij) = pij.T

’
ij – Ci(Pgi+Tij) + Ci.Pgi.   

Tij = T‘
ij + ∆Tij 
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Trong đó:  

• Rk
ij là hàm lợi nhuận của giao dịch k giữa 2 thành viên i và j. 

• T’
ij là điện năng giao dịch được nhận bởi thành viên j 

• ∆Tij là tổn thất truyền tải. 

• pij là đơn giá của giao dịch Tij 

• Pgi là điện năng của thành viên i tự cung cấp cho mình. 

 
Hình 2.4: Sơ đồ giao dịch giữa 2 thành viên 

Hàm mục tiêu của bài toán thương lượng của toàn thị trường là: 

              Max ∑∏
∈Kk Tp ijij

Tpk
ijR ijij ),(                                           (2.9) 

2.3 Phân tích giao dịch trong hệ thống 2 thành viên 

2.3.1 Phân tích giao dịch trên cơ sở thương lượng NE 

Từ (2.9), ta có hàm mục tiêu của giao dịch này là : 

  L = max {R1 x R2}                         2.10) 

Trong đó: R1 = pTT
’
12 + [-C1(Pg1 + T12) + C1(Pg1)] 

R2 = - pTT
’
12 + [-C2(Pg2 - T

’
12) + C2(Pg2)] 

R1 và R2 là lợi nhuận của thành viên 1 và 2 khi thực hiện giao 

dịch, PT là giá bán điện, kết quả tính toán rút ra các kết luận sau : 

1. Lợi nhuận giao dịch được chia đều cho cả 2 thành viên. 
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2. 

  
( ) ( )'

2 2 12 1 1 12 12
' ' '

12 12 12

.
g g

op

C P T C P T T

T T T
λ

∂ − ∂ + ∂= =
∂ ∂ ∂

                      (2.13) 

Nếu bỏ qua tổn thất (T12 = T’
12, 12

'
12

1
T

T

∂ =
∂

), chi phí biên 

sau giao dịch của 2 thành viên là giống nhau và bằng chi phí tối ưu 

opλ ,  chi phí vận hành hệ thống là tối thiểu. 

3. Giá giao dịch tối ưu ở (2.14) phụ thuộc vào sản lượng giao 

dịch và chi phí vận hành của hệ thống. 

( ) ( ) ( ) ( )'
2 2 12 2 2 1 1 12 1 1

'
122

g g g g

T

C P T C P C P T C P
p

T

   − − + + − + +  =     (2.14) 

Có thể tìm được mối liên hệ giữa pT và opλ  như (2.15) 

'
2 1 12( ). / 2T opp c c Tλ= + −             (2.15) 

2.3.2 Bài toán minh họa  

2.4 Kết luận  

Chương 3 

GIẢI THU ẬT XÁC ĐỊNH CHI ẾN LƯỢC ĐẶT GIÁ 

3.1 Sự cần thiết xây dựng một giải thuật 

3.2 Các đặc điểm và yêu cầu của giải thuật 

Một số giả thiết và qui định để ứng dụng tính toán trong thị 

trường điện song phương: 

- Chi phí truyền tải, tổn thất điện năng đã bao gồm trong giá chào 

bán của các công ty phát.  
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- Mỗi máy phát (nguồn phát) chỉ cung cấp cho một phụ tải. 

Trong thực tế, khả năng phát của một máy phát có thể đủ công suất 

cung cấp cho nhiều phụ tải, và ngược lại cũng có thể có 1 phụ tải lớn 

cần nhiều máy phát cung cấp, để áp dụng giải thuật cân bằng Nash 

nêu trên cần phải chia nhỏ các máy phát lớn thành nhiều máy phát 

nhỏ và chia nhỏ các phụ tải lớn thành nhiều phụ tải nhỏ. Việc chia 

nhỏ công suất nguồn phát và phụ tải phải đảm bảo sự đồng nhất công 

suất giữa các máy phát với nhau và với các phụ tải.  

- Nếu nhiều máy phát cùng đặt giá thấp nhất cho cùng một phụ 

tải thì phụ tải sẽ chọn ngẫu nhiên một máy phát để cung cấp. 

- Nếu một phụ tải mà giá đặt của nó nhỏ hơn giá đặt của tất cả 

các máy phát trên thị trường thì phụ tải đó tự động bị loại khỏi  cuộc 

chơi mà không được đặt giá lại.  

3.3 Lý thuyết cơ sở để xây dựng giải thuật 

3.3.1 Mục tiêu 

3.3.2 Lý thuyết xây dựng giải thuật [5] 

3.3.2.1 Các chú thích và định nghĩa 

 m - Số máy phát tham gia vào thị trường song phương 

 n - Số phụ tải tham gia vào thị trường song phương 

 G = {1,2, …, m} - Tập hợp số máy phát g 

 L = {1,2, …, n}  - Tập hợp số phụ tải l  

 t(g, l ) - chi phí tổng của máy phát g cung cấp cho tải l ; 

gồm cả chi phí sản xuất, truyền tải, tổn thất và phân phối. 

 T = [t(g, l )]  - Ma trận chi phí, kích thước m x n 

 W( l ) - giá chấp nhận trả của tải l  

  π(g)  - biên lợi nhuận của máy phát g 

 b(g, l ) - giá đặt cân bằng Nash của máy phát g cho phụ tải l  

 ε - bước giá giao dịch. 
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 GW = {g} , g = 1, …, m,m+1, …, m+n, là tập hợp số 

máy phát mở rộng (gồm cả các phụ tải). 

 Một thị trường song phương được đặc trưng bởi ma trận chi 

phí: T = [t(g, l )] 
Mở rộng thêm các phụ tải với giá mà các phụ tải chấp nhận được, 

chúng ta nhận được ma trận chi phí mở rộng : 

 L1 …………….......……Ln 

 … … … G1 

 … t(g,l ) … … 

 C  = … … … Gm            
 w(l) ∞ ∞ w1 

 ∞ w(l) ∞ … 

 ∞ ∞ w(n) wn 

 

Trong đó:   

 c(g, l ) = t(g, l ) khi g = l, … m 

 c(g, l ) = w(l ) khi g = m + l  

 c(g, l ) = ∞ khi g > m + l  và g ≠ m + l  

 Khi một nguồn g không tham gia đặt giá cho một phụ tải l  nào 

đó thì giá trị c(g,l ) của ma trận chi phí đặt = ∞ (tức là dù được trả 

với giá rất cao nhưng máy phát g này vẫn không chấp thuận bán điện 

cho tải l ). 

Gọi A = {gA( l ), l ), l  = l, …, n} là một tổ hợp trạng thái các cặp 

phát – tải. Tập hợp các máy phát GA có hoạt động cung cấp cho tải 

tương ứng với tổ hợp trạng thái A có thể viết như sau: 

GA = {gA(l), gA(2),… gA(n)}  ⊂ GW 

Gọi A là tổ hợp trạng thái tương ứng cân bằng Nash. Nếu chiến 

lược đặt giá được tìm thấy thì máy phát tương ứng gA( l ) được chấp 
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nhận cung cấp cho tải l nếu chi phí của tổ máy phát này nhỏ hơn giá 

chấp nhận của tải l . Trường hợp nếu không có máy phát nào có tổng 

chi phí nhỏ hơn giá chấp nhận của một phụ tải thì phụ tải này sẽ bị 

loại khỏi thị trường song phương.  

Gọi CC là tổng chi phí của thị trường ứng với tổ hợp trạng thái 

A:  ∑
=

=
mll

A llgcACC
,...

)),(()(                            (3-1) 

GW\g  là tập hợp GW đã loại trừ máy phát g. Tức xem máy phát 

g không tham gia thị trường song phương. 

S  là tập hợp tất cả các trạng thái có thể xảy ra của thị trường. 

S-g  là tập hợp tất cả các trạng thái có thể xảy ra của thị trường 

không có máy phát g.  

CC*  là tổng chi phí nhỏ nhất của thị trường, khi đó tương ứng 

với một trạng thái nào đó:     CC* = min A ⊂ S CC (A)                   (3-2) 

CC*-g là tổng chi phí nhỏ nhất của thị trường không có máy phát 

g tham gia, khi đó tương ứng với một trạng thái nào đó. 

                        CC*-g = min A ⊂ S-g CC (A)                                     (3-3) 

3.3.2.2 Điều kiện cần và đủ cho tổ hợp trạng thái cân bằng 

- Điều kiện cần: Với bất kỳ một tổ hợp trạng thái A ∈ S (tập hợp 

các trạng thái có thể xảy ra) mà là tổ hợp cân bằng Nash thì  tổng chi 

phí của thị trường tương ứng với tổ hợp trạng thái A là nhỏ nhất: 

                         CC (A) = min A⊂S CC(A) = CC*                          (3-4) 

- Điều kiện đủ: Tổ hợp trạng thái A ∈ S, nếu chi phí tổng của cả thị 

trường đạt giá trị thấp nhất tương ứng với tổ hợp trạng thái A (tức là 

CC(A) = CC*) thì tổ hợp A là tổ hợp trạng thái cân bằng Nash. 

3.3.2.3 Giải thuật chiến lược đặt giá theo cân bằng Nash 

- Bước 1: Xây dựng ma trận chi phí T của các máy phát tham gia 

thị trường song phương bao gồm cả chi phí truyền tải, tổn thất và 

phân phối đến phụ tải. 
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- Bước 2: Xây dựng ma trận chi phí mở rộng C bao gồm thêm 

các giá trị chào mua của phụ tải. 

- Bước 3: Tính toán cân bằng Nash để tìm ra tổ hợp trạng thái 

tương ứng bằng cách giải bài toán: 

CC (A*) = CC* =  min A⊂S CC(A) 

Trong đó A* = {g A*( l ), l ), l  = 1,2,…n} là tổ hợp trạng thái cân 

bằng Nash. G*A là tập hợp các máy phát được lựa chọn trong tổ hợp 

trạng thái A* 

- Bước 4: Với mỗi máy phát g, g = 1, …, m, giá đặt điều chỉnh 

theo cân bằng Nash của máy phát g được xây dựng theo thủ tục sau : 

a) Nếu g ∈ G*A thì máy phát g đặt giá bằng tổng chi phí của nó 

cho mọi phụ tải. Trong trường hợp này máy phát này có lợi nhuận 

bằng không ở trạng thái cân bằng Nash. 

b) Nếu g ∈ G*A (g = gA*( l )) thì loại bỏ hàng g trong ma trận chi 

phí mở rộng C và tính toán: 

 CC (A*)-g = min A⊂S-g CC(A)                                         (3-5) 

 π(g) = CC*-g – CC*                                                        (3-6) 

Nếu π(g) > 0 thì đây chính là biên lợi nhuận của máy phát g 

mang lại cho thị trường. Khi đó chiến lược đặt giá ở tráng thái cân 

bằng Nash của máy phát g tương ứng với phụ tải l  sẽ là:   

 b(g,l ) = c(g, l ) + π(g) - ε                                           (3-7) 

Giá chào cân bằng Nash của máy phát g cho các phụ tải còn lại 

có thể tính theo biên lợi nhuận:          

b(g, 'l ) = c(g, 'l ) + π(g)  

Nếu π(g) = 0 máy phát g sẽ có lợi nhuận bằng 0 ở trạng thái cân 

bằng Nash, trong trường hợp này máy phát g đặt giá bằng đúng chi 

phí của mình cho tất cả các phụ tải. 
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3.4. Giải thuật 
Lưu đồ chương trình chính, lưu đồ thuật toán tìm các trạng thái, 

lưu đồ tạo các trạng thái mới được trình bày trên hình 3-2, 3-3 và 3-4. 

3.4.1. Dữ liệu đầu vào 
3.4.2. Dữ liệu đầu ra 
3.4.3. Diễn giải chi tiết 
3.4.3.1 Tìm các trạng thái 

3.4.3.2 Xác định trạng thái cân bằng Nash 
3.4.3.3 Tính giá đặt điều chỉnh 

3.4.4 Lưu đồ:    
3.5 Chương trình tính toán 

Sử dụng Matlab để viết chương trình tính toán.  
Xét một thị trường điện song phương gồm 6 phụ tải và 10 máy 

phát.  Xây dựng  ma trận chi phí mở rộng C bảng 3-1:  
Bảng 3-1: Ma trận chi phí 

 Đơn vị tính:  $1000 
 Load 1 Load 2 Load 3 Load 4 Load 5 Load 6 
GenCo 1 6 7 13 7 11 5 
GenCo 2 4 9 7 9 8 12 
GenCo 3 11 8 7 8 6 10 
GenCo 4 9 4 5 4 7 3 
GenCo 5 10 13 9 13 15 8 
GenCo 6 8 5 4 5 7 9 
GenCo 7 3 6 9 6 8 7 
GenCo 8 5 3 4 3 7 10 
GenCo 9 5 3 4 3 7 10 
GenCo 10 7 5 6 5 9 8 
Load 1 13      
Load 2  15     
Load 3   22    
Load 4    11   
Load 5     17  
Load 6      21 
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Sau khi chạy chương trình tính được ma trận trạng thái cân bằng 

Nash (tương ứng chiến lược đặt giá tối ưu) như bảng 3-2.  
Bảng 3-2: Ma trận trạng thái cân bằng Nash 

 Load 1 Load 2 Load 3 Load 4 Load 5 Load 6 
GenCo 1 0 0 0 0 0 0 
GenCo 2 0 0 0 0 0 0 
GenCo 3 0 0 0 0 1 0 
GenCo 4 0 0 0 0 0 1 
GenCo 5 0 0 0 0 0 0 
GenCo 6 0 0 1 0 0 0 
GenCo 7 1 0 0 0 0 0 
GenCo 8 0 1 0 0 0 0 
GenCo 9 0 0 0 1 0 0 
GenCo 10 0 0 0 0 0 0 

Từ (3-9) xác định tổng chi phí tương ứng trạng thái cân bằng 

Nash:  

 CC* = ∑∑
= =

m

lg

n

l

lgxlgc
1

).().,(  

 = c(1,7) + c(2,8) + c(3,6) + c(4,9) + c(5,3) + c(6,4) = 22 

Kết quả tính toán chương trình xác định được giá trị biên lợi 

nhuận π(i)  của các máy phát với bước giá giao dịch ε = 0,001, đồng 

thời xác định được giá điện cấp cho các phụ tải tương ứng trạng thái 

cân bằng Nash. Tổng giá điện điều chỉnh tương ứng trạng thái cân 

bằng Nash:  Bmin = $ 32,994 

Ma trận giá đặt điện tối đa điều chỉnh theo trạng thái cân bằng 

Nash (tương ứng chiến lược đặt giá tối ưu) như bảng 3-3: 
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Bảng 3-3: Ma trận giá đặt tối đa 
 Đơn vị tính:  $1000 

 Load 1 Load 2 Load 3 Load 4 Load 5 Load 6 

GenCo 1 6 7 13 7 11 5 

GenCo 2 4 9 7 9 8 12 

GenCo 3 13 10 9 10 7,999 12 

GenCo 4 11 6 7 6 9 4,999 

GenCo 5 10 13 9 13 15 8 

GenCo 6 10 7 5,999 7 9 11 

GenCo 7 3,999 7 10 7 9 8 

GenCo 8 7 4,999 6 5 9 12 

GenCo 9 7 5 6 4,999 9 12 

GenCo 10 7 5 6 5 9 8 

3.6 Kết luận 

Chương 4 

TÍNH TOÁN ỨNG DỤNG 

4.1. Các hợp đồng song phương trong thị tr ường điện cạnh tranh 

4.2 Ứng dụng chương trình lựa chọn chiến lược định gía điện tối ưu 

- Xác định số lượng nguồn cung cấp. 

- Xác định phụ tải.  

- Thực hiện phân chia các phụ tải tiêu thụ và tiến hành đồng nhất 

công suất phụ tải để xác định số lượng phụ tải tham gia tính toán. 

- Xác định được ma trận chi phí, ma trận chi phí mở rộng. 

Tính toán ứng dụng: Xét một hệ thống điện như hình 4-1 gồm 9 

nhà máy phát điện, phụ tải là 7 công ty phân phối có các thông số cơ 

bản như sau: 
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Thông số nguồn phát  Thông số phụ tải 

Nhà máy 
Công suất 

(MW) 
 

Khu vực 
Công suất 

(MW) 
Số 1 200  Số 1 1400 
Số 2 200  Số 2 200 
Số 3 200  Số 3 400 
Số 4 400  Số 4 200 
Số 5 1800  Số 5 200 
Số 6 200  Số 6 200 
Số 7 400  Số 7 400 
Số 8 200    
Số 9 200    

- Để thuận lợi cho quá trình tính toán ta tiến hành chia nhỏ và 
đồng nhất công suất các nguồn và phụ tải, chọn công suất đồng nhất 
là 200MW, kết quả chia ra được 19 nguồn và 15 tải. 

- Căn cứ chi phí sản xuất điện của các nhà máy và chi phí truyền 
tải, phân chia cho các nguồn và tải vừa thực hiện đồng nhất, xác định 
chi phí của các nguồn và tải mới để đưa vào các ma trận chi phí mở 
rộng (Xem bảng 4-1). 

 

Hình 4-1 : Sơ đồ tính toán lưới điện khu vực 
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+ Chọn bước giá tính toán ε =0,5; chương trình sau khi chạy tính 

được ma trận đặt giá điều chỉnh (bảng 4-2) tương ứng với trạng thái 

cân bằng Nash. Đồng thời xác định được việc cấp điện và giá đặt của 

các nhà máy cho các phụ tải. Kết quả này xác định chiến lược đặt giá 

điện tối ưu đó là chiến lược có tổng chi phí nhỏ nhất Bmin = 

10.727,5 đ. Trong đó 7 khu vực sẽ được các nhà máy điện cung cấp 

như sau: 

- Phụ tải khu vực 1 được cấp điện từ nhà máy điện số 3, 5 và 9; 

- Phụ tải khu vực 2 được cấp điện từ nhà máy điện số 4; 

- Phụ tải khu vực 3 được cấp điện từ nhà máy điện số 7; 

- Phụ tải khu vực 4 được cấp điện từ nhà máy điện số 6; 

- Phụ tải khu vực 5 được cấp điện từ nhà máy điện số 5; 

- Phụ tải khu vực 6 được cấp điện từ nhà máy điện số 8; 

- Phụ tải khu vực 7 được cấp điện từ nhà máy điện số 2 và số 4. 

4.3 Ứng dụng chương trình đối với một số trường hợp đặc biệt 

4.3.1 Trường hợp các nhà máy điện chào giá thay đổi theo công suất 

4.3.2 Trường hợp một số nhà máy phát điện thuộc sở hữu EVN 

4.4 Kết luận 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. Kết luận  

Việc xây dựng, hình thành và phát triển thị trường điện cạnh 

tranh ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai sẽ tạo 

nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tổ chức kinh tế tham gia, các 

doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh điện năng hoạt động ngày 

càng hiệu quả hơn tạo ra một môi trường hấp dẫn các nhà đầu tư 

trong và ngoài nước đầu tư vào ngành công nghiệp điện lực.  
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Luận văn này nghiên cứu phương thức mua bán điện và chào giá 

trong thị trường điện song phương, một hình thức được sử dụng 

nhiều nhất trong cả 3 giai đoạn phát triển thị trường điện cạnh tranh ở 

Việt Nam. Trong thị trường điện song phương việc chào giá mua bán 

điện sẽ đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh, hạn chế các rủi ro. Các 

thành viên tham gia thị trường phải tính toán chiến lược chào giá của 

mình để đảm bảo cạnh tranh được với các thành viên khác, đồng thời 

chi phí chung cho toàn thị trường là thấp nhất. 

Trong phạm vi nghiên cứu, lý thuyết trò chơi được sử dụng để 

phân tích việc mua bán điện trong thị trường cạnh tranh. Trong quá 

trình tham gia thị trường, quyết định của một thành viên không 

những mang lại lợi ích cho mình mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của 

thành viên khác. Điểm cân bằng Nash giải quyết hài hòa lợi ich 

chung cho toàn thị trường, trong đó có lợi ích của các thành viên 

tham gia, nếu có thành viên nào đưa ra quyết định khác điểm cân 

bằng Nash đều sẽ bị bất lợi hơn các thành viên khác.  

Trong thị trường điện song phương, khi phân tích các giao dịch 

mua bán điện của 2 thành viên để xác định phương án tối ưu trên cơ 

sở thương lượng cân bằng Nash, ta nhận thấy rằng chi phí biên của 2 

thành viên giao dịch giống nhau và bằng chi phí biên tối ưu, chi phí 

vận hành hệ thống giảm và lượng tiết kiệm này chia đều cho 2 thành 

viên. Đối với giao dịch nhiều thành viên tham gia thị trường, tại điểm 

cân bằng Nash các thành viên tham gia thị trường đều đạt được giá trị 

lợi nhuận hợp lý, các công ty bán điện đạt được lợi nhuận xấp xỉ giá 

trị biên, các công ty mua điện tiết kiệm được chi phí đầu vào, đồng 

thời chi phí chung của toàn thị trường là thấp nhất.  

Để đưa ra quyết định chào giá tối ưu nhằm đạt lợi nhuận cao 

nhất, các thành viên phải biết được chiến lược chào giá của đối 
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phương đang cạnh tranh với mình, tuy nhiên các thành viên không 

biết được chính xác thông tin này. Vì vậy, các thành viên chỉ có thể 

cố gắng tăng lợi nhuận kỳ vọng của mình bằng cách thống kê số liệu 

trong quá khứ để tính xác suất gặp nhau giữa các chiến lược chào giá 

của các thành viên. 

Chiến lược đặt giá điện hợp lý trong thị trường điện song 

phương, được nghiên cứu trong luận văn này,  xuất phát từ các điều 

kiện cần và đủ của trạng thái cân bằng Nash nhằm đảm bảo tổng chi 

phí của thị trường đạt giá trị nhỏ nhất. Chiến lược này được xây dựng 

dựa trên giả thiết tất cả các máy phát và phụ tải đều tính toán chào 

giá đồng thời và công khai trên thị trường.  

Qua nghiên cứu, phân tích và ứng dụng tính toán chúng ta khẳng 

định rằng “Giải thuật cân bằng Nash là một công cụ hữu hiệu hỗ trợ 

cho việc phân tích, tính toán xác định phương thức chào giá hợp lý 

của các  thành viên khi tham gia thị trường song phương”.  

Ngoài ra, kết quả tính toán ứng dụng cho thấy khi thay đổi giá 

chào bán của các máy phát hoặc giá chào mua của các phụ tải đều 

làm thay đổi trạng thái cân bằng Nash trên toàn thị trường. Các máy 

phát nào thay đổi giá chào theo chiều hướng giảm thì sẽ có nhiều khả 

năng được lựa chọn để cấp điện cho các phụ tải với lợi nhuận xấp xỉ 

lợi nhuận biên. 

2. Kiến nghị  

Các phương pháp xác định giá điện trình bày trong luận văn này 

là có cơ sở khoa học và phù hợp với điều kiện của Việt Nam hiện nay 

nhằm bảo đảm ngăn ngừa, giảm thiểu các rủi ro, đồng thời tạo điều 

kiện thuận lợi để phát triển thị trường điện cạnh tranh. Tuy nhiên, để 

thực hiện có hiệu quả Nhà nước phải ban hành những quy định, luật 

lệ đồng bộ tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của thị trường điện 
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cạnh tranh như các qui định quản lý thị trường điện, vận hành hệ 

thống điện theo cơ chế thị trường …đồng thời phải tổ chức lại mô 

hình hoạt động của các đơn vị thuộc EVN như: thành lập Tổng Công 

ty truyền tải quốc gia là đơn vị vận hành hệ thống độc lập, cổ phần 

hóa các nhà máy điện, cổ phần hóa các công ty phân phối điện, điều 

chỉnh giá điện phù hợp với cơ chế thị trường… 

Bên cạnh việc sản xuất và bán điện, các nhà máy còn có thể bán 

các dịch vụ phụ trợ như: Điều chỉnh tần số, điều chỉnh điện áp, dự 

phòng quay, khởi động nhanh … Đây cũng là nguồn thu nhập lợi 

nhuận cho các nhà máy. 

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, chúng ta có thể mở rộng 

nghiên cứu phát triển đề tài theo các hướng sau: 

+ Xây dựng phương pháp xác định chi phí truyền tải cho hệ 

thống điện. 

+ Phương pháp tính giá điện trong thị trường cạnh tranh hoàn 

toàn. 

+ Ứng dụng cơ cấu Groves xây dựng chiến lược chào giá trong 

thị trường điện cạnh tranh.  

Do khả năng tiếp cận với các tài liệu khoa học còn hạn chế, 

những kết quả đạt được chỉ mới ứng dụng trong phạm vi tính toán 

thử nghiệm hoặc trên sơ đồ lưới điện khu vực nhỏ chưa có điều kiện 

để mở rộng đối với các cấu trúc lưới điện khu vực lớn có nhiều nhà 

máy phát và nhiều phụ tải. Vì vậy, tác giả rất mong nhận được sự 

tham gia góp ý tận tình của các thầy, cô giáo và các đồng nghiệp. 


