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MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn đề tài 

Hầu hết các sự thay đổi tốt hoặc xấu đều tiềm ẩn các rủi ro. 

Khi sự không chắc chắn và rủi ro tăng lên, việc ra quyết định sẽ trở 

nên khó khăn và ảnh hưởng đến sự kỳ vọng ở hiện tại hoặc tương lai. 

Cũng như vậy, rủi ro tài chính là một biểu hiện phương sai của lợi 

nhuận từ một hoạt động bỏ vốn đầu tư, cụ thể là sự chênh lệch giữa 

các khoản lợi nhuận biểu thị bởi các chỉ tiêu tài chính giữa quá trình 

tính toán dự kiến và vận hành thực tế. Vì vậy, để đưa ra quyết định đạt 

được kỳ vọng mong muốn, cần phải xác định các yếu tố ảnh hưởng và 

đề xuất một mô hình phù hợp giúp định lượng kết quả cần thiết.  

Trong khi đó, quá trình vận hành một dự án xây dựng vốn 

tiềm ẩn nhiều rủi ro điển hình là các nhà máy thủy điện có chi phí đầu 

tư ban đầu lớn, thời gian xây dựng dài, tuổi thọ của nhà máy từ 40 

năm, có khi đến cả 100 năm và phụ thuộc chủ yếu vào dòng chảy tự 

nhiên [38]. Tuy nhiên, ngay từ bước lập dự án tiền khả thi và khả, dữ 

liệu đầu vào đã được nghiên cứu nhưng số liệu thu thập thường được 

dựa trên quá khứ (như dòng chảy thủy văn, dự báo nhu cầu thị trường, 

tác động môi trường kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, sự thay thế 

của các nguồn năng lượng khác trong giai đoạn vận hành) và có thể 

không đầy đủ hay chính xác để tính toán chính xác những điều sẽ xảy 

ra cho khoảng thời gian quá dài ở tương lai (theo nghiên cứu của tác 

giả Jenssen, L et al (2000) [33] thì mức độ không chắc về thu thập 

mẫu dữ liệu (40%), vấn đề tính toán khả thi (30%) ) cũng như các yếu 

tố ngẫu nhiên theo thời gian, phụ thuộc vào tự nhiên (dòng chảy) đang 

chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ do biến đổi khí hậu. Vì vậy, dự kiến dòng 

tiền khó tránh khỏi sai sót và tác động đến những kỳ vọng về tài chính 

trong tương lai của năm vận hành. Ngoài ra, hiệu quả về tài chính 
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trong giai đoạn vận hành còn phụ thuộc vào các yếu tố khác (năng lực 

quản trị, chiến lược vận hành tối ưu, vận hành liên hồ). Do đó, chúng 

ta cần có nhu cầu đo lường độ tin cậy kết quả phân tích tài chính trong 

giai đoạn vận hành nh m giúp nhận dạng các rủi ro để tập trung sự 

quan tâm và có biện pháp xử lý. 

 Mặt khác, White, J et al (1997) cho r ng phương pháp thống 

kê, điển hình là sử dụng mô phỏng Monte Carlo (MCS) có thể giải 

quyết được những hạn chế của các phương pháp (phân tích độ nhạy, 

trực quan) đồng thời có sử dụng các phân bố xác suất giả định không 

chắc chắn nên gần giống với điều kiện “thế giới thực”, tức hàm ý các 

điều kiện của sự chắc chắn không tồn tại. Vì vậy, ứng dựng kỹ thuật 

phân tích Mô phỏng Monte Carlo, đây được coi là kỹ thuật mô phỏng 

phổ biến nhất hiện nay [22]. Cũng như vậy, thủy điện Krông Hnăng 

không ngoại lệ với các vấn đề đã nêu trên, ngoài ra trong vận hành 

nhà máy thực hiện vận hành theo quy trình vận hành liên hồ trên lưu 

vực Sông Ba: đảm bảo an toàn trong mùa lũ, chống hạn cho vùng hạ 

du, thì vấn đề phát điện đạt hiệu quả cao nhất về lợi nhuận luôn được 

chủ đầu tư quan tâm [11]. Đặc biệt khi tham gia vận hành theo thị 

trường điện cạnh tranh năm 2012, tiến đến lộ trình thị trường buôn 

bán điện cạnh tranh thí điểm năm 2017(QĐ 63/TTg/2013) và chính 

thức năm 2019 (QĐ 8266/BCT/2015). Hơn nữa, tình trạng thiếu nước 

vào mùa khô xảy ra khi các tỉnh n m trên khu vực sông Ba tuyên bố 

diễn biến hạn hán lịch sử vào những tháng đầu năm 2016, việc mực 

nước trong hồ sụt giảm về mực nước chết quá nhanh làm ảnh hưởng 

tới tuổi thọ của các thiết bị khi vận hành với cột nước thấp và hàng 

loạt các yếu tố khác tác động đến chưa xác định. Với tất cả những lý 

do trên, tôi lựa chọn đề tài: “Phân tích rủi ro hiệu quả tài chính trong 

giai đoạn vận hành khai thác nhà máy thủy điện Krông Hnăng dựa 
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trên ứng dụng mô phỏng Monte- Carlo”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Mục tiêu của luận văn là phân tích rủi ro hiệu quả tài chính 

trong giai đoạn vận hành khai thác nhà máy thủy điện dựa trên ứng 

dụng mô phỏng Monte- Carlo, với Thủy điện Krông Hnăng là nghiên 

cứu điển hình. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu là Thủy điện Krông Hnăng. 

- Phạm vi nghiên cứu là: Đề xuất mô hình các yếu tố rủi ro ảnh hưởng 

đến hiệu quả tài chính trong giai đoạn vận hành của nhà máy thủy 

điện. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Kết hợp cả hai phương pháp: Phương pháp định tính (thu thập 

số liệu, tham khảo các tài liệu liên quan) và Phương pháp định lượng 

(phương pháp phân tích nhân tố dựa trên ứng dụng SPSS, phương 

pháp Mô phỏng Monte Carlo). 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Ý nghĩa khoa học. 

Với mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng hiệu quả 

tài chính của nhà máy thủy điện trong giai đoạn vận hành được đề 

xuất sẽ đóng góp vào hệ thống tư liệu tham khảo về quản lý rủi ro đối 

với các nhà máy thủy điện của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. 

- Ý nghĩa thực tiễn của đề tài. 

(1) Làm tư liệu tham khảo cho các nhà quản lý vận hành khai thác 

thủy điện có thể chủ động đề ra các chiến lược và kế hoạch cụ thể 

nh m giảm thiểu các thiệt hại ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh 

doanh và tối đa hóa lợi nhuận, nhất là tham gia chính thức vào thị 
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trường buôn bán điện cạnh tranh, thực hiện nhiệm vụ đối với sự phát 

triển kinh tế xã hội. 

(2) Làm tư liệu tham khảo cho các Cơ quan quản lý Nhà nước, các 

Ban ngành có liên quan đến tài nguyên nước có giải pháp cũng như 

chính sách kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế nh m đảm bảo 

nguồn năng lượng cũng như cân b ng nhu cầu sử dụng tài nguyên 

nước cho phát triển kinh tế xã hội và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư 

hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. 

(3) Làm tư liệu tham khảo cho các nhà đầu tư tương lai liên quan đến 

nguồn năng lượng từ tài nguyên nước cũng như nguồn năng lượng 

khác. 

6. Cấu trúc luận văn. 

Luận văn gồm 3 chương. 

Chương 1  Tổng quan.  

Chương 2 Nghiên cứu và đề xuất mô hình nghiên cứu rủi ro đến hiệu 

quả tài chính nhà máy thủy điện trong vận hành.  

Chương 3 Áp dụng mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng 

đến nhà máy thủy điện Krông Hnăng trong vận hành. 

Kết luận chung. 

CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN  

1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG 

NƢỚC  

1.1.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới  

Dựa trên các phân tích tổng quan về tình hình nghiên cứu ở 

ngoài nước ta nhận thấy r ng, vấn đề liên quan đến hiệu quả tài chính 

hay những yếu tố ảnh hưởng đến các dự án thủy điện đã được nghiên 

cứu ở nhiều nơi, tuy nhiên với đặc thù của từng nhà máy, từng quốc 
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gia, và phương pháp nghiên cứu lựa chọn của tác giả, cho thấy ngoài 

những ảnh hưởng chung về biến đổi khí hậu trên toàn cầu thì các yếu 

tố ảnh hưởng còn lại là khác nhau và mức độ ảnh hưởng cũng không 

giống nhau. Do vậy, các nghiên cứu tiếp theo hoặc các quốc gia khác 

có thể tham khảo những nghiên cứu trên để thực hiện. 

1.1.2 Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam 

 Các nghiên cứu này chỉ mới đánh giá ở bước lập dự án khả thi 

để dự án được phê duyệt thực hiện giai đoạn tiếp theo cũng như chưa 

kể đến sự tác động của các yếu tố khác mà các thủy điện trong giai 

đoạn vận hành chịu ảnh hưởng như sự điều tiết quản lý của Nhà nước, 

sự độc quyền của EVN (Hợp đồng mua bán điện) hoặc quy trình vận 

hành liên hồ đảm bảo phát triển kinh tế xã hội ở hạ lưu, sự ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu và thị trường bán điện cạnh tranh sẽ được thực 

hiện tại Việt Nam và một số yếu tố khác trong bối cảnh hiện nay. Như 

vậy, với nghiên cứu liên quan đến các dự án thủy điện tại Việt Nam đã 

được đề cập, các nghiên cứu tiếp theo có thể tham khảo và nhìn nhận 

từ bối cảnh thực tiễn để làm cơ sở xác định vấn đề cần thực hiện. 

1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN  

Có 4 vấn đề chính được thực hiện trong luận văn này: 

(1) Nhận dạng (đề xuất mô hình nghiên cứu sơ bộ) các yếu tố rủi ro 

ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nhà máy thủy điện trong giai 

đoạn vận hành tại Việt Nam thông qua các mô hình nghiên cứu trước 

đây và bối cảnh thực tế.  

(2) Kiểm định mô hình nghiên cứu sơ bộ và xây dựng mô hình chính 

thức các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính nhà máy thủy 

điện trong giai đoạn vận hành tại Việt Nam thông qua khảo sát thực tế 

và sử dụng phần mềm SPSS để phân tích. 

(3) Thiết lập mô hình bảng tính mô phỏng Monte Carlo để phân tích 
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các rủi ro tác động đến hiệu quả tài chính của nhà máy thủy điện 

Krông Hnăng trong giai đoạn vận hành.  

(4) Xây dựng mô hình các yếu tố rủi ro chính và rủi ro gián tiếp ảnh 

hưởng đến hiệu tài chính của nhà máy Thủy điện Krông Hnăng trong 

giai đoạn vận hành thông qua kết quả mô phỏng Monte Carlo, SPSS 

và đặc điểm của nhà máy thủy điện. 

(5) Hạn chế và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo. 

1.3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN KRÔNG 

HNĂNG 

1.3.1  Vị trí công trình  

Nhà máy Thủy điện Krông Hnăng được khởi công xây dựng 

vào ngày 19/5/2005 tại xã EaSô - huyện Ea Kar; xã Cư Prao - huyện 

M’Đrăk thuộc tỉnh Đăk Lăk và xã Ea Ly - huyện Sông Hinh thuộc 

tỉnh Phú Yên, có 2 tổ máy với tổng công suất phát điện 64MW, sản 

lượng điện thương phẩm h ng năm là 249.78 triệu kWh, tổng mức đầu 

tư quyết toán là 1,477 tỷ đồng, hòa vào lưới điện quốc gia ngày 

25/6/2010 và ngày 1/7/2012 bắt đầu tham gia vận hành thị trường điện 

cạnh trạnh tại Việt Nam. 

1.3.2 Nhiệm vụ chính của công trình Thủy điện Krông Hnăng  

- Tham gia vận hành cùng với các hồ chứa thủy điện khác trong hệ 

thống sông Ba. 

- Mùa lũ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện 

và góp phần giảm lũ cho hạ du. 

- Đảm bảo hiệu quả phát điện và đảm bảo nhu cầu sử dụng nước tối 

thiểu ở hạ du trong mùa khô (QĐ1077/TTg/2013) 

1.3.3 Các thông số chính của công trình Thủy điện Krông Hnăng  

1.3.4 Ƣớc tính sản lƣợng điện của nhà máy thủy điện Krông 

Hnăng 
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Trong giới hạn của luận văn, tác giả cập nhật chuỗi dữ liệu 

dòng chảy đến tuyến công trình và sản lượng điện ước tính dựa trên 

chuỗi dữ liệu này được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Sông Ba. 

1.4  CẤU TRÚC CÁC NỘI DUNG CỦA MÔ HÌNH NGHIÊN 

CỨU 

1.5 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Trong chương này tác giả đã trình bày tổng quan tình hình 

nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến hiệu quả dự án thủy 

điện đã được nghiên cứu ở nhiều nơi trong đó có Việt Nam. Tuy 

nhiên, với đặc thù của từng nhà máy thủy điện, từng quốc gia, và 

phương pháp nghiên cứu lựa chọn ta thấy r ng ngoài những ảnh 

hưởng chung về biến đổi khí hậu trên toàn cầu thì các yếu tố ảnh 

hưởng còn lại là khác nhau và mức độ ảnh hưởng cũng không giống 

nhau. Hơn nữa, các nghiên cứu trên chỉ tập trung đánh giá chủ yếu ở 

giai đoạn đầu của dự án để giúp cho các nhà đầu tư, các nhà quản lý 

có cái nhìn tổng quát cho quyết định của mình. Do vậy, các nghiên 

cứu tiếp theo hoặc các quốc gia khác có thể tham khảo những nghiên 

cứu trên để thực hiện. Đồng thời, bản thân tác giả từ sự kế thừa các 

nghiên cứu đã có kết hợp với bối cảnh thực tiễn ở thời điểm hiện tại từ 

đó xác định các vấn đề cần thực hiện nghiên cứu cũng như lựa chọn 

phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề của luận văn. Ngoài ra, 

công trình thủy điện được lựa chọn nghiên cứu (thủy điện Krông 

Hnăng) cũng được giới thiệu sơ lược để làm cơ sở cho các chương 

tiếp theo. 

  



8 

 
 

CHƢƠNG 2 

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU RỦI 

RO ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 

TRONG VẬN HÀNH 

2.1 NGHIÊN CỨU CÁC BIẾN ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ 

TÀI CHÍNH VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 

2.1.1 Mô tả quá trình xác định các biến ảnh hƣởng 

Cung cấp trình tự cũng như tổng quan các công việc thực 

hiện, cách thức tiếp cận để giải quyết vấn đề chương 2 cụ thể là đề 

xuất mô hình nghiên cứu rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính nhà 

máy thủy điện trong giai đoạn vận hành từ sự kế thừa các nghiên cứu 

đã có được đề cập ở chương 1. 

2.1.2 Các mô hình nghiên cứu trƣớc đây liên quan đến rủi ro tài 

chính thủy điện 

Hiệu quả tài chính là kết quả lợi nhuận có được từ một hoạt 

động bỏ vốn đầu tư. Khi sự chênh lệch giữa các khoản lợi nhuận kỳ 

vọng và vận hành thực tế xảy ra tức là đã có sự rủi ro. Chính vì vậy, 

cần phải xác định được các yếu tố ảnh hưởng và một mô hình phù hợp 

để giúp định lượng kết quả cần thiết. Do đó, để có cơ sở lý thuyết cho 

việc lựa chọn mô hình nghiên cứu, tác giả trình bày một số mô hình 

chung đã có từ sự kế thừa trong và ngoài nước. 

2.2 THIẾT KẾ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.2.1 Nghiên cứu định tính 

Với kế thừa các nghiên cứu đã có, thông qua việc thảo luận, 

tham khảo các ý kiến chuyên gia nh m thiết lập các thang đo và giả 

thiết nghiên cứu tác giả tổng hợp các biến ảnh hưởng cũng như sự tác 

động của nó đến hiệu quả tài chính thủy điện vận hành tại Việt Nam 

và đưa ra mô hình lý thuyết sơ bộ.  
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2.2.2 Mô hình lý thuyết nghiên cứu sơ bộ  

2.2.3 Nghiên cứu định lƣợng 

Với các biến ảnh hưởng trong mô hình nghiên cứu sơ bộ đã 

được đề nghị, tác giả tiến hành nghiên cứu định lượng và được thực 

hiện dưới dạng nghiên cứu mô tả thông qua kỹ thuật phỏng vấn b ng 

câu hỏi trực tiếp (phương pháp logic mờ -fuzzy logic) và phần mềm 

SPSS nh m đánh giá các thang đo lường, kiểm định giá trị, độ tin cậy 

của thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết với thực tiễn. 

Thang đo được sử dụng ở đây là thang đo Likert 5 điểm từ 

mức 1: “Hầu như không xảy ra/Rất nhỏ ”, 2:  “Hiếm khi xảy ra/Nhỏ”, 

3: “Có thể xảy ra/Trung bình”, 4: “Thường xuyên xảy ra/Lớn”, 

5“Chắc chắn xảy ra/Rất lớn”. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng thang đo 

định danh và thang đo thứ bậc để lấy một số thông tin về trình độ học 

vấn (A1), kinh nghiệm (A3), nơi làm việc (A4), vị trí công việc của 

người được khảo sát (A2) và phiếu khảo sát thể hiện Phụ lục 2.1. 

2.2.3.2 Mẫu nghiên cứu định lượng 

 Tác giả sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện sẽ dễ dàng 

trong thu thập dữ liệu. Về cỡ mẫu, nghiên cứu này chọn cách thức tính 

kích thước mẫu theo Bollen (1989) [30]. Sau khi nhập dữ liệu, kiểm 

tra và làm sạch dữ liệu, tác giả tiến hành đánh giá thang đo thông qua 

hai công cụ là hệ số Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố EFA. 

2.2.3.3 Kết quả phân tích 

a. Mô tả thống kê mẫu khảo sát. 

Trong 70 mẫu sử dụng phân tích có 52.86% là đang công tác 

tại Miền Trung, Tây Nguyên (35.71%), nơi khác (11.43%) và vị trí 

công tác tại các nhà máy thủy. Trong đó, chuyên gia (34.29%), dịch 

vụ kỹ thuật (21,43%), giám đốc – phó giám đốc (28.75%), dịch vụ sản 

xuất (7.14%), các phòng ban (8.57%), với trình độ học vấn chủ yếu là 
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trên đại học chiếm đa số. 

b. Đánh giá thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha cho các khái niệm 

nghiên cứu. 

-  Sản lượng điện gồm 6 biến (A5-A10)  quan sát: A5, A6, A7, A8, 

A9, A10.  

+ Hệ số Cronbach’s Alpha của các khái niệm là khá cao: “Sản lượng 

điện” có hệ số Cronbach’s Alpha = 0.873. Hệ số này từ 0.76 trở lên 

chứng tỏ thang đo lường khá tốt  

(Hair et al 2006 [28]).  

+ Hệ số tương quan biến – tổng của các biến quan sát trong bảng trên 

đều >0.3, chỉ có biến (A5 = 0.45, A9 = 0.43) có hệ số tương quan biến 

tổng hơi thấp so với các biến khác (phụ lục 2.5). Do đó, sẽ bị loại 

trước khi đưa vào phân tích nhân tố EFA. 

- Thị trường, thương mại và chính sách gồm 6 biến (A11-A16) biến 

quan sát: A11, A12, A13, A14, A15, A16. 

+ Hệ số Cronbach’s Alpha của các khái niệm là khá cao: “ Thị trường, 

thương mại, chính sách” có hệ số Cronbach’s Alpha = 0.764. Hệ số 

này từ 0.76 trở lên chứng tỏ thang đo lường khá tốt (Hair et al 2006 

[28]). 

+ Hệ số tương quan biến – tổng của các biến quan sát trong bảng trên 

đều >0.3, chỉ có biến A13, A15 có hệ số tương quan biến tổng hơi 

thấp so với các biến khác. Do đó, sẽ bị loại trước khi đưa vào phân 

tích nhân tố EFA. 

- Chi phí vận hành gồm 3 biến (A17-A19) quan sát: A17, A18, A19. 

+ Hệ số Cronbach’s Alpha của các khái niệm là khá cao: “Chi phí sản 

xuất vận hành” = 0.867. Hệ số này từ 0.76 trở lên chứng tỏ thang đo 

lường khá tốt (Hair et al 2006 [28]). 

+ Hệ số tương quan biến – tổng của các biến quan sát trong bảng trên 
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đều >0.3 Do đó, các biến này sẽ được đưa vào phân tích nhân tố EFA. 

c. Đánh giá thang đo bằng phân tích EFA cho các khái niệm nghiên 

cứu. 

+  KMO= 0.657> 0.5: Phân tích nhân tố thích hợp với dữ liệu nghiên 

cứu (Hair et al (2006) [28]). 

+ Bartlett = 573.239 có mức ý nghĩa thống kê (Sig 0.000< 0.05): Dữ 

liệu dùng để phân tích nhân tố là hoàn toàn thích hợp, các biến quan 

sát có mối tương quan với nhau trong tổng thể (Hair et al (2006) [28]). 

+ 3 nhóm nhân tố được rút ra với hệ số Eigenvalue 1.475> 1 và có 

tổng phương sai trích Cumulative = 81.841% > 50% đạt yêu cầu, khi 

đó có thể nói r ng một nhân tố này giải thích 81.841% biến thiên dữ 

liệu (Hair et al (2006) [28]). 

Dựa trên đặc điểm các nguyên nhân trong từng nhóm, đặt tên 

các nhóm nguyên nhân như sau và đưa ra mô hình nghiên cứu. 

+ Nhóm 1: Các yếu tố rủi ro liên quan đến sản lượng điện. 

+ Nhóm 2: Các yếu tố rủi ro liên quan đến Chi phí sản xuất vận hành. 

+ Nhóm 3: Các yêu tố rủi ro liên quan đến thị trường, thương mại. 

2.2.4  Xác định xác suất ảnh hƣởng của các yếu tố trong mô hình 

đã đề nghị  

Thông qua khảo sát thực tế cho thấy các yếu tố rủi ro ảnh 

hưởng đến hiệu quả tài chính trong mô hình nghiên cứu sơ bộ đã kiểm 

định có xác suất xuất xảy ra hầu hết ở các mức thang đo. Trong đó 

mức độ “có thể xảy ra” thì yếu tố về giá điện chiếm tỷ lệ cao nhất 

(62.9%), tiếp theo là hợp đồng mua bán điện/vấn đề độc quyền của 

EVN (64.3%). Thang đo mức độ “thường xuyên xảy ra” thì yếu tố chi 

phí vận hành và bảo dưỡng được cho là xảy ra cao nhất (32.9%). Mức 

độ “chắc chắn xảy ra” thì yếu tố lượng nước dòng chảy giảm mạnh 

vào mùa khô (14.3%), không có quy trình vận hành tốt/ vận hành liên 
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hồ (14.0%) được nhận định cao nhất. Trong khi đó, thang đo mức độ “ 

hầu như không xảy ra”và “hiếm khi xảy ra” thì rủi ro trầm tích bị mắc 

kẹt phía sau hồ chiếm tỷ lệ cao nhất (35.7%). Điều này cho thấy, các 

rủi ro này trong vận hành thực tế có xảy ra và thích hợp với tình hình 

thị trường điện cũng như những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu xảy ra 

gay gắt ở Tây Nguyên và Miền Trung trong những tháng đầu năm 

2016. Qua kết quả phân tích từ nhận định thực tế cho thấy r ng mức 

độ tác động của các yếu tố rủi ro đến hiệu quả tài chính nhà máy thủy 

điện trong vận hành ở mức thấp nhất là “Trung bình”, “Lớn và  Rất 

lớn” (thang đo Li Trong đó, yếu tố tác động ít nhất là trầm tích bị mắc 

kẹt sau đập, hồ (mean=2.8). Tác động lớn nhất là yếu tố sự biến động 

về giá điện (mean=4.1), kế tiếp là lượng nước dòng chảy giảm mạnh 

vào mùa khô làm giảm sản lượng điện (mean=3.99) và đây cũng chính 

là những yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của nhà máy 

thủy điện trong vận hành.  

2.3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ RỦI RO ẢNH 

HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 

TRONG VẬN HÀNH 

Sau khi phân tích, kiểm định mô hình nghiên cứu sơ bộ với 15 

yếu tố ảnh hưởng, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu chính thức các 

yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính thủy điện giai đoạn vận 

hành với  9 nhân tố ảnh hưởng Hình 2.16.  
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Hình 2.16  Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính thủy 

điện trong giai đoạn vận hành. 

2.4 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Trong chương này tác giả đã trình bày cơ sở lý thuyết và quy 

trình để xây dụng mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến 

hiệu quả tài chính nhà máy thủy điện trong vận hành tại Việt Nam dựa 

trên các mô hình đã được nghiên cứu trước trong và ngoài nước đã có 

trước đây. Mô hình nghiên cứu sơ bộ đề xuất gồm 15 yếu tố ảnh 

hưởng (A5 –A19) thể hiện ở Sơ đồ 2.6. Với kết quả nghiên cứu này 

các nhà quản lý khai thác vận hành có thể làm tư liệu tham khảo cùng 

với đặc điểm riêng của từng nhà máy thủy điện từ đó đề xuất các biện 

pháp để giảm thiểu rủi ro cũng như các nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể 

để đưa ra quyết định đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và các cơ quan 

quản lý nhà nước trong chiến lược đảm bảo nguồn năng lượng cho 

phát triển kinh tế xã hội của đất nước.  

Hiệu quả tài 
chính vận 
hành nhà 
máy thủy 

điện 

Hợp đồng 
mua bán 

điện/Vấn đề 
độc quyền 
của EVN 

Sự biến 
động giá 
điện 

Gia tăng 
nhu cầu 

dùng nước 
ở hạ lưu 

Lượng 
nước dòng 
chảy giảm 
mạnh vào 
mùa khô 

Trầm tích 
sau đập, 

hồ 

 Không có 
quy trình vận 
hành tốt/ Vận 
hành liên hồ 

Chi phí vận 
hành, bảo 
dưỡng 

Chi phí 
thay thế 
đổi mới 
thiết bị 

Chi phí 
khấu hao 
TSCĐ 
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Mặt khác, với mô hình nghiên cứu chính thức được đề nghị ở 

trên từ thực tiễn, tác giả dùng để tham khảo đồng thời kết hợp với đặc 

điểm của nhà máy thủy điện Krông Hnăng từ đó xây dựng mô hình 

các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính trong vận hành của 

nhà máy thủy điện này được nghiên cứu trong chương tiếp theo. 

 

CHƢƠNG 3  

ÁP DỤNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ RỦI RO 

ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH NHÀ MÁY  

THỦY ĐIỆN KRÔNG HNĂNG TRONG VẬN HÀNH 

3.1 GIỚI THIỆU PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE 

CARLO  

3.1.1 Cơ sở lý thuyết của phƣơng pháp mô phỏng Monte Carlo 

Monte carlo là một phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên được 

sử dụng để đánh giá sự lặp lại chất lượng của một mô hình xác định sử 

dụng các tập biến đầu vào ngẫu nhiên [7]. 

3.1.2 Ƣu và nhƣợc điểm của phƣơng pháp mô phỏng Monte Carlo 

3.1.2.1 Ưu điểm 

Là một phương pháp trung thực, khách quan, đơn giản linh 

hoạt, có thể áp dụng để phân tích các tình huống phức tạp.  

3.1.2.2 Nhược điểm 

Mô phỏng không đưa ra được lời giải tối ưu cụ thể như các 

phương pháp khác. 

3.1.3 Giới thiệu về Crystal ball  

Trong thích hợp hóa phân phối, Crystal Ball tự động gắn – lập 

dữ liệu với mỗi phân phối xác suất liên tục. 

3.2 QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC BƢỚC MÔ PHỎNG 

MONTE CARLO 
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Cung cấp trình tự thực hiện của mô phỏng Monte Carlo cũng 

như thể hiện mối quan hệ trong việc sử dụng kết quả có được từ 

chương 2 để giải quyết vấn đề của chương 3, cụ thể là đề xuất mô hình 

các rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nhà máy thủy điện 

Krông Hnăng trong giai đoạn vận hành. 

3.3 XÁC ĐỊNH HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CÁC BIẾN ẢNH 

HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VẬN HÀNH. 

3.3.1 Phân tích hiệu quả tài chính của Nhà máy thủy điện Krông 

Hnăng giai đoạn vận hành.  

3.3.1.1 Thông số phân tích thủy điện Krông Hnăng giai đoạn vận 

hành.  

3.3.1.2  Phân tích hiệu quả tài chính nhà máy thủy điện Krông 

Hnăng giai đoạn vận hành 

Hiệu quả kinh doanh rất nhạy với suất chiết khấu tính toán, cụ 

thể là lãi vay (Bảng 3.4). Vì thế, lãi vay là một trong các yếu tố chính 

ảnh hưởng đến doanh thu của nhà máy trong giai đoạn vận hành và là 

một biến đầu vào trong mô phỏng Monte Carlo. 

3.3.1.3 Mô hình bảng tính mô phỏng hiệu quả kinh doanh vận hành  

Tác giả xây dựng mô hình bảng tính dựa trên cơ sở tham khảo 

báo cáo kiểm toán thực tế h ng năm của nhà máy [14]. Mô hình bảng 

tính được sử dụng trong phân tích hiệu  quả tài chính của dự án so 

sánh với mô hình bảng tính của báo cáo kiểm toán thấy r ng kết quả 

tính toán giữa hai mô hình bảng tính này (năm 2013-2015) có sự gần 

tương đồng về kết quả và sự chênh lệch rất nhỏ. Điều này chứng tỏ 

mô hình bảng tính được đề cập của tác giả xây dựng là phù hợp và có 

thể sử dụng các biến rủi ro trong mô mình bảng tính này để mô phỏng 

Monte Carlo. 
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3.3.2 Nhận dạng hàm phân phối và khoảng giá trị biến đổi của 

biến ảnh hƣởng bằng phần mềm Crystal ball 

Bảng 3.7. Dạng hàm phân phối các biến mô phỏng rủi ro nhà máy  

thủy điện  Krông Hnăng. 
Assumption: Chi phí vận hành, bảo dƣỡng 

 

 

Lognormal distribution with parameters: 

 

  

Location 

 

8.66 

 

  

Mean 

 

35.68 

 

  

Std. Dev. 

 

3.91 

 Assumption: Giá bán (đồng) 

 

 

 

Beta distribution with parameters: 

 

  

Minimum 

 

-

189.74475  

  

Maximum 

 

1401.5552  

  

Alpha 

 

3.29753  

  

Beta 

 

2.63984 

Assumption: Lãi vay phải trả 

 

 

 

Logistic distribution with parameters: 

 

  

Mean 

 

47.73 

  

Scale 

 

9.01 

 

 

Assumption: Sản lƣợng điện bình quân 
 

 

BetaPERT distribution with parameters: 

 

  

Minimum 

 

91,107,18

9.72 

 

  

Likeliest 

 

160,598,2

43.28 

 

  

Maximum 

 

350,148,7

40.52 

 
3.4. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG MONTE CARLO  

Sau khi thực hiện 1.000.000 lần phép thử Monte Carlo, với 

giả định dạng hàm phân phối xác suất của các biến đầu vào ở Bảng 

3.7, kết quả  mô phỏng ở Hình 3.2. Ta thấy r ng, lợi nhuận sau thuế 

của nhà máy thủy điện Krông Hnăng trong vận hành có giá trị >0, 
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mức độ tin cậy chỉ 48.64%, và tại năm 2016 dự kiến lợi nhuận sau 

thuế đạt 66.78 tỷ đồng với sản lượng dự kiến theo kế hoạch của công 

ty là 150 triệu Kw, giá điện là 1,286 đồng/kw (xem phụ lục chương 3) 

chỉ có mức độ tin cậy là 31.53%. mức độ tác động của từng biến rủi ro 

với hiệu quả tài chính được thể hiện ở Hình 3.3 và Biều đồ phân tán 

qua hệ số tương quan (Correclation) ở Hình 3.4. Trong đó rủi ro về giá 

ảnh hưởng lớn nhất (71.8%) và có sự tương quan nhiều nhất 

(Correlation=0.8233), tiếp theo là rủi ro về sản lượng điện (22.2%, 

Correlation=0.4584), sau đó là lãi vay (5.7%, Correlation=0.2314 ), 

cuối cùng là chi phí vận hành bảo dưỡng (0.3%, Correlation=0.0555).  

 

Hình 3.3 Mức độ tác động của từng rủi 

ro đến hiệu quả tài chính nhà máy thủy 

điện Krông Hnăng trong  vận hành. 

Hình 3.4 Mức độ tương quan của từng 

rủi ro đến hiệu quả tài chính nhà máy 

thủy điện Krông Hnăng trong  vận hành. 

Hình 3.2 Dự kiến lợi nhuận sau thuế của 

nhà máy thủy điện Krông Hăng trong 

vận hành. 
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Hiệu quả tài chính 
nhà máy thủy điện 
Krông HNăng 
trong vận  hành 

Giá bán 
điện 

Sản 
lượng  
điện 
năng 

Lãi vay 

Chi phí 
vận hành, 

bảo 
dưỡng 

Hiệu quả tài 
chính  nhà 

máy thủy điện 
Krông HNăng  

trong vận 
hành 

Lượng 
mước dòng 
chảy giảm 
mạnh vào 
mùa khô 

Gia tăng 
nhu cầu 
nước ở 
hạ lưu 

Không có 
quy trình 
vận hành 

tốt/Vận hành 
liên hồ 

 Hợp đồng 
mua bán 

điện/Vấn đề 
độc quyền 
của EVN 

Thị trường 
buôn bán 
điện canh 

tranh  

Hình 3.5 Mô hình các yếu tố rủi ro chính 

ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính nhà máy 

thủy điện Krông Hnăng trong vận hành. 

Hình 3.5 Mô hình các yếu tố rủi ro gián 

tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính nhà 

máy thủy điện Krông Hnăng trong vận 

hành. 

3.5 MÔ HÌNH YẾU TỐ RỦI RO ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ 

TÀI CHÍNH NHÀ MÁY KHI KẾT HỢP MÔ PHỎNG MONTE 

CARLO 

Với kết quả có được từ mô phỏng Monte Carlo, tác giả đề 

xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro chính ảnh hưởng đến hiệu 

quả tài chính của nhà máy thủy điện Krông Hnăng trong giai đoạn vận 

hành thể hiện ở Hình 3.5. 

Như vậy, nhà máy thủy điện Krông Hnăng trong giai đoạn 

vận hành ngoài 4 yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính (Hình 

3.5) thì còn chịu tác động gián tiếp của 5 yếu tố khác, cụ thể là hợp 

đồng mua bán điện/vấn đề độc quyền của EVN, thị trường buôn bán 

điện cạnh tranh sẽ ảnh hưởng đến yếu tố giá điện, lượng nước dòng 

chảy giảm mạnh, nhu cầu dùng nước ở hạ lưu và vận hành liên hồ trên 

lưu vực Sông Ba sẽ ảnh hưởng đến vấn đề phát điện cụ thể là sản 

lượng điện. Do đó, mô hình các yếu tố gián tiếp này được thể hiện ở 

Hình 3.6. 
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3.6 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 Với việc phân tích hiệu quả tài chính của nhà máy thủy 

điện Krông Hnăng giai đoạn vận hành dựa trên phương pháp xác suất 

Monte Carlo, đồng thời kết hợp khảo sát thực tế được kiểm định b ng 

phần mềm SPSS từ đó có nhiều tham số hơn để lựa chọn, đánh giá 

thiết kế mô hình các yếu tố rủi ro phù hợp.  

3.7 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Trong chương 2 và chương 3 tác giả đã giải quyết được mục 

tiêu của bài toán cần thực hiện, đó là đề xuất được mô hình các yếu tố 

rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính nhà máy thủy điện trong giai 

đoạn vận hành ở Việt Nam (Hình 2.16), mô hình các yếu tố rủi ro 

chính và mô hình các yếu tố rủi ro gián tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả 

tài chính nhà máy thủy điện Krông Hnăng khi kết hợp với mô phỏng 

Monte Carlo (Hình 3.5 và 3.6). Hơn nữa, với kết quả nghiên cứu của 

tác giả có thể làm tư liệu tham khảo cho các nhà quản lý khai thác vận 

hành dự án, các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà đầu tư trong lĩnh 

vực năng lượng có cái nhìn tổng quan về những rủi ro có thể xảy ra từ 

đó chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đưa ra 

quyết định đúng đắn. Đồng thời trên cơ sở nghiên cứu này, các nghiên 

cứu tiếp theo có thể làm tư liệu tham khảo về học thuật, tuy nhiên vấn 

đề quan trọng nhất là tùy từng nhà máy thủy điện khác nhau, từng 

không gian, thời gian khác nhau mà các yếu tố ảnh hưởng có thể là 

không giống nhau. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

Với mục tiêu của luận văn là phân tích rủi ro hiệu quả tài 

chính trong giai đoạn vận hành khai thác nhà máy thủy điện dựa trên 

ứng dụng mô phỏng Monte Carlo, với Thủy điện Krông Hnăng là 

nghiên cứu điển hình, luận văn này đã giải quyết được các vấn đề cần 

thực hiện đã đề ra:  

(1) Nhận dạng (đề xuất mô hình nghiên cứu sơ bộ) các yếu tố rủi ro 

ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nhà máy thủy điện trong giai 

đoạn vận hành tại Việt Nam thông qua các mô hình nghiên cứu trước 

đây và bối cảnh thực tế.  

(2) Kiểm định mô hình nghiên cứu sơ bộ và đề xuất mô hình chính 

thức các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính nhà máy thủy 

điện trong giai đoạn vận hành tại Việt Nam thông qua khảo sát thực tế 

và phần mềm SPSS. 

(3) Thiết lập mô hình bảng tính mô phỏng Monte Carlo để phân tích 

các rủi ro tác động đến hiệu quả tài chính của nhà máy thủy điện  

Krông Hnăng trong giai đoạn vận hành. 

(4) Đề xuất mô hình các yếu tố rủi ro chính và rủi ro gián tiếp ảnh 

hưởng đến hiệu tài chính của nhà máy Thủy điện Krông Hnăng trong 

giai đoạn vận hành thông qua kết quả mô phỏng Monte Carlo, SPSS 

và đặc điểm của nhà máy Thủy điện Krông  Hnăng. 

2. NHỮNG ĐÓNG GÓP TRONG LUẬN VĂN 

Trong luận văn này, tác giả đã thừa kế có chọn lọc và phát 

triển phương pháp luận nghiên cứu đánh giá hiệu quả tài chính của dự 

án xem xét trong giai đoạn vận hành thông qua kết hợp giữa định tính 

và định lượng trong bối cảnh Việt Nam, cụ thể: 

(1) Thông qua kế thừa các nghiên cứu trong và ngoài nước tác giả đã 
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đề xuất được mô hình các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài 

chính nhà máy thủy điện giai đoạn vận hành b ng việc khảo sát thực 

tế (định tính) kết hợp với định lượng (nhận dạng yếu tố phù hợp b ng 

phần mềm SPSS và kết hợp mô phỏng Monte Carlo). 

(2) Làm tư liệu tham khảo giúp cho các nhà quản lý vận hành nhà máy 

thủy điện chủ động đề ra các chiến lược lâu dài và kế hoạch cụ thể 

nh m quản lý rủi ro cũng như giảm nhẹ các thiệt hại không những tối 

đa hóa lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là tham gia 

chính thức vào thị trường điện cạnh tranh mà còn thực hiện nhiệm vụ 

chung của công trình đối với sự phát triển kinh tế xã hội. 

(3) Làm tư liệu tham khảo cho các Cơ quan quản lý Nhà nước, các 

Ban ngành có liên quan đến tài nguyên nước có giải pháp cũng như 

chính sách kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế nh m đảm bảo 

nguồn năng lượng cũng như cân b ng nhu cầu sử dụng tài nguyên 

nước cho phát triển kinh tế xã hội và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư 

hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. 

(4) Làm tư liệu tham khảo cho các nhà đầu tư tương lai liên quan đến 

nguồn năng lượng từ tài nguyên nước cũng như nguồn năng lượng 

khác để đưa ra quyết định đúng đắn. 

(6) Làm tư liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo liên quan đến 

nguồn năng lượng, nhất là tài nguyên nước. 

Tóm lại, tác giả hy vọng r ng với kết quả của nghiên cứu này 

có thể được sử dụng để tham khảo trong đánh giá hiệu quả tài chính 

của các dự án thủy điện cũng như trong đối thoại giữa các nhà quản lý, 

các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính trong lĩnh vực phát triển năng 

lượng. 
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3. HẠN CHẾ CỦA LUẬN VĂN 

Trong giới hạn của luận văn, đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn 

còn các hạn chế nhất định ảnh hưởng đến mục tiêu nghiên cứu của 

luận văn: 

(1) Chuỗi số liệu quá khứ để xác định dạng hàm phân phối xác suất 

của các yếu tố đầu vào trong mô hình mô phỏng Monte Carlo còn quá 

ngắn và chưa có thể so sánh cho nhiều nhà máy thủy điện. 

(2) Khó khăn trong việc tiếp cận dữ liệu hoạt động thực tế của doanh 

nghiệp, tài liệu trong nước về lĩnh vực nghiên cứu cũng như đối tượng 

khảo sát phỏng vấn không phổ biến đa dạng, nhất là giai đoạn vận 

hành của các nhà máy thủy điện. 

(3) Trong thực tế khi tham gia thị trường điện cạnh tranh và hoạt động 

của nhà máy thủy điện là theo mùa (mùa khô, mùa mưa) do đó để 

chính xác hơn về bài toán hiệu quả tài chính cần xét xét theo từng 

tháng hoặc theo mùa. 

(4)  Nghiên cứu của tác giả chỉ mới dừng lại ở một khía cạnh hẹp đó là 

năng lượng thủy điện và chỉ mới sử dụng dữ liệu cho một nhà máy 

thủy điện điển hình. Do đó, các ngành liên quan đến nguồn nước ngọt 

không nên phân tích độc lập mà nên được nghiên cứu với bài toán 

tổng hợp trong một phạm vi lớn hơn như mối quan hệ giữa lĩnh vực 

lương thực, tưới tiêu, môi trường hay nhu cầu nước ở hạ lưu và năng 

lượng thủy cũng như ngành năng lượng nói chung để có góc nhìn toàn 

diện hơn. 

4. ĐỀ XUẤT HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

Dựa vào những hạn chế còn tồn tại trong luận văn, một số 

kiến nghị về hướng nghiên cứu tiếp tục cần giải quyết như sau: 

(1) Tiến hành thực hiện thu thập dữ liệu cho nhiều nhà máy thủy điện 

trên hệ thống Sông Ba, nhiều đối tượng khảo sát trong thực tế để có 
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dữ liệu đầu vào đầy đủ, chính xác và từ đó so sánh đánh giá kết quả. 

(2) Tiếp tục bài toán mô phỏng Monte Carlo để đánh giá cho nhiều 

nhà máy thủy điện khác nhau trong giai đoạn vận hành với bối cảnh 

của Việt Nam cụ thể theo tháng, mùa để xây dựng một mô hình tổng 

quát. 

(3) Kết hợp với bài toán vận hành tối ưu, nghiên cứu vấn đề quản lý 

rủi ro đối với các nhà máy thủy điện trên hệ thống Sông Ba trong giai 

đoạn vận hành. 

(4) Nghiên cứu bài toán tài nguyên nước với tối đa hóa lợi nhuận và 

cân b ng nhu cầu nước trong phát triển kinh tế xã hội. 

 (5) Nghiên cứu bài toán tổng hợp ngành liên quan đến nguồn nước 

ngọt trong một phạm vi lớn hơn như như mối quan hệ giữa lĩnh vực 

lương thực, tưới tiêu, môi trường hay nhu cầu nước ở hạ lưu và năng 

lượng thủy cũng như ngành năng lượng nói chung để có góc nhìn toàn 

diện hơn. 
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