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THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ÚC 

BẢN TIN TUẦN CHUYÊN SÂU  

(Nghiên cứu – Giao Thương – Đầu tư) 

 

 

Bang Victoria phong tỏa do Covid-19 (Nguồn tin: https://www.abc.net.au) 

 

Bang Victoria sẽ áp dụng lệnh phong tỏa trong vòng 7 ngày kể từ 23h59 đêm 

nay (ngày 27/5/2021) đến 23h59 ngày 04/6 do số lượng ca nhiễm Covid-19 cộng 

đồng tại Bang này tăng nhanh trong ngày 26/5 (12 ca). Người dân ở Victoria chỉ 

được phép ra ngoài với 5 lý do. Hãng hàng không Virgin của Úc thông báo dừng ít 

nhất 10 chuyến bay trong khi Quatas dừng ít nhất 15 chuyến bay đến và đi từ 

Melbourne ở thời điểm này. Các ca nhiễm gần đây có nhiễm biến thể Covid Ấn Độ 

trong đó có 01 ca nhiễm đã có mặt tại Sân vận động Marvel vào ngày 23/5. Số ca 

nhiễm mới từ đầu tuần tại Bang này đã tăng lên 34 ca (tính đến 9h00 sáng ngày 

27/5).  

 
 

Thông tin sơ bộ tháng 3 về các công trình xây dựng của Úc (Nguồn tin: 

https://www.abs.gov.au1) 

Ước tính điều chỉnh theo mùa của tổng các công trình xây dựng của Úc tăng 

2,4% trong tháng 3/2021, lên 51.975,9 triệu AUD; xây dựng các tòa nhà tăng 2,5% 

 
1 https://www.abs.gov.au/statistics/industry/building-and-construction/construction-work-done-australia-
preliminary/mar-2021 

https://www.abc.net.au/
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trong tháng 3, nhưng giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái; công trình kỹ thuật thực 

hiện tăng 2,2%, nhưng giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.  

 

 

Ngoại thương hàng hóa sơ bộ của Úc tháng 4/2021 (Nguồn tin: 

https://www.abs.gov.au2) 

 

Ngày 25/5/2021, Cục thống kê Úc đã công bố các chỉ số thương mại hàng hóa 

quốc tế sơ bộ của Úc tháng 4/2021. Theo đó, tháng 4/2021, xuất khẩu hàng hóa Úc 

tăng nhẹ, 13 triệu AUD, tăng 0% so với tháng 3; hàng hóa nhập khẩu giảm 1.896 

triệu AUD, giảm 7% so với tháng 3; đáng chú ý là thặng dư thương mại hàng hóa 

của Úc đạt giá trị 10,14 tỷ AUD, là mức cao kỷ lục thứ 3 được ghi nhận. Cụ thể:  

Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu sơ bộ hàng hóa của Úc đạt 35.952 triệu 

AUD, tương đương với mức tăng của tháng 3 (đạt 35.940 triệu AUD) trong đó: xuất 

khẩu than tăng 8%, đạt 287 triệu AUD; dầu tăng 31%, đạt 256 triệu AUD; sản phẩm 

thuốc và y tế tăng 55%, đạt 135 triệu AUD; quặng kim loại tăng 1%, đạt 96 triệu 

AUD.  

 

 

 

 
2 https://www.abs.gov.au/statistics/economy/international-trade/international-merchandise-trade-preliminary-
australia/apr-21 
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Biểu đồ xuất khẩu hàng hóa của Úc theo tháng 

 

 

 

Xuất khẩu than tăng chủ yếu do than nhiệt tăng 16%, đạt 203 triệu AUD; than 

xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 165%, đạt 116 triệu AUD. Than xuất khẩu sang Ấn Độ 

tăng vọt kể từ giữa năm 2020, sau khi nhu cầu của Trung Quốc nhập khẩu than từ 

Úc giảm đáng kể.  

Việc tăng xuất khẩu dầu chủ yếu do dầu thô tăng 40%, đạt 245 triệu AUD với 

việc tăng cả về lượng và giá cả tăng trong tháng 4.  

Các sản phẩm thuốc và y tế tăng chủ yếu do sản phẩm kháng huyết thanh và 

các phần phân đoạn khác của máu tăng đến 575%, đạt 117 triệu AUD.  

Quặng kim loại tăng mức cao kỷ lục lần thứ 2 liên tiếp, đạt 16.468 triệu AUD. 

Trong đó một số mặt hàng thúc đẩy mức tăng đáng chú ý là quặng kim loại quý (tăng 

67%, đạt 68 triệu AUD).  

Các đối tác xuất khẩu chính: Trung Quốc tăng 4%, đạt 591 triệu AUD; Nhật 

Bản tăng 7%, đạt 297 triệu AUD; Hàn Quốc tăng 5%, đạt 118 triệu AUD; Ấn Độ 

tăng 2%, đạt 23 triệu AUD; Singapore giảm 24%, đạt 502 triệu AUD.  
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Biểu đồ các đối tác xuất khẩu chính của Úc 

 

Xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, tăng là do 

mặt hàng vàng phi tiền tệ (non-monetary gold) tăng 129%, đạt 282 triệu AUD; quặng 

kim loại tăng 2%, đạt 204 triệu AUD.  

Xuất khẩu sang Việt Nam tháng 4 đạt 694 triệu AUD, tăng 2,4% so với tháng 

3 (đạt 677 triệu AUD). Tổng kim ngạch xuất khẩu Quý I/2021 Úc xuất khẩu sang 

Việt Nam đạt 2.642 triệu AUD (tháng 1 đạt 593 triệu AUD, tháng 2 đạt 678 triệu 

AUD); tăng 18% so với quý I/2020 (đạt 2.153 triệu AUD) (giá trị FOB).   

Về nhập khẩu:  

Nhập khẩu hàng hóa sơ bộ của Úc tháng 4 giảm 7% so với tháng 3, đạt 25.811 

triệu USD. Trong đó các hàng hóa nhập khẩu chủ yếu gồm: vàng phi tiền tệ giảm 

46%, đạt 455 triệu AUD; máy móc thiết bị điện giảm 10%, đạt 184 triệu AUD; các 

mặt hàng may mặc giảm 17%, đạt 177 triệu AUD; thiết bị vận tải giảm 34%, đạt 127 

triệu AUD.  

Biều đồ nhập khẩu hàng hóa Úc theo tháng 
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Máy móc thiết bị phụ tùng giảm từ mức cao kỷ lục vào tháng 3, trong đó dẫn 

đầu giảm là các bảng lắp ráp năng lượng mặt trời và pin mặt trời giảm 23%, đạt 36 

triệu AUD, trong đó 35 triệu AUD giảm nhập khẩu từ Trung Quốc. Trung Quốc là 

thị trường cung cấp công nghệ về năng lượng mặt trời hàng đầu của Úc, chiếm đến 

83% các bảng lắp ráp năng lượng mặt trời và pin mặt trời nhập khẩu của Úc kể từ 

năm 2015.  

Mặt hàng may mặc nhập khẩu cũng giảm sau mức cao kỷ lục vào tháng 3.  

Thiết bị vận tải giảm chủ yếu do việc giảm nhập khẩu tàu du lịch và các loại 

máy bay.  

Tuy nhiên nhập khẩu phương tiện giao thông đường bộ của Úc tăng 4% vào 

tháng 4 so với tháng 3/2021, đạt 150 triệu AUD và tổng giá trị từ tháng 4/2020 đến 

tháng 4/2021 tăng 55% (đạt 1.450 triệu AUD). Đây là mức cao kỷ lục bất chấp sự 

thiếu hụt hiện nay của chất bán dẫn để sản xuất xe trên toàn cầu.  

Các đối tác nhập khẩu chính: Nhật Bản giảm 15%, đạt 313 triệu AUD; Trung 

Quốc giảm 3%, đạt 216 triệu AUD; Hoa Kỳ tăng 2%, đạt 46 triệu AUD; Đức tăng 

9%, đạt 103 triệu AUD; Malaysia tăng 10%, đạt 117 triệu AUD.   

Biểu đồ các đối tác nhập khẩu chính của Úc 



6 
 

 

Nhập khẩu từ Nhật Bản giảm chủ yếu do phương tiện giao thông đường bộ 

giảm 16%, đạt 218 triệu AUD so với 330 triệu AUD vào tháng 3.  

Nhập khẩu từ Trung Quốc giảm chủ yếu do thiết bị năng lượng mặt trời giảm 

mạnh; tiếp theo là máy móc thiết bị điện giảm 12%, đạt 95 triệu AUD; các mặt hàng 

may mặc giảm 14% so với tháng 3, đạt 82 triệu AUD.  

Nhập khẩu từ Hoa Kỳ tăng do tăng nhập khẩu phương tiện giao thông đường 

bộ đến 73%, đạt 174 triệu AUD bên cạnh việc nhập khẩu vàng phi tiền tệ từ Hoa Kỳ 

giảm 46%, xuống còn 126 triệu AUD.  

Nhập khẩu từ Đức tăng do phương tiện giao thông đường bộ tăng 124%, đạt 

184 triệu AUD, dẫn đầu là các phương tiện 4 bánh.  

Nhập khẩu từ Malaysia tăng do mặt hàng xăng dầu tăng 34%, đạt 189 triệu 

AUD; điều này nhờ việc tăng kỷ lục của dầu dieseal (tăng 208%, từ 307 triệu AUD 

lên 454 triệu AUD); trong khi đó dầu thô nhập khẩu từ Malaysia giảm 44%, còn 134 

triệu AUD so với tháng 3.  

Nhập khẩu từ Việt Nam: Tháng 4 đạt 512 triệu AUD, giảm 18% so với tháng 

3 (đạt 625 triệu AUD). Tổng kim ngạch Úc nhập khẩu từ Việt Nam Quý I/2021 đạt 

2.332 triệu AUD (tháng 1 đạt 697 triệu AUD, tháng 2 đạt 498 triệu AUD); tăng 12% 

so với Quý I năm 2020 (đạt 2.081 triệu AUD) (theo giá hải quan).  
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Diễn biến tỷ giá AUD/USD 

 

 

Tham khảo bảng tỷ giá sau 

 24/5/2021 25/5/2021 26/5/2021 

AUD/USD 0.7739 0.7753 0.7787 

AUD/VND 17.843 17.878 17.954 

 


