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I - ĐIỂM TIN 

Tin hoạt động thương vụ 

Thương vụ tại Úc tham gia Hội nghị B2B cà 
phê, hạt tiêu Việt Nam diễn ra ngày 28-
29/10/2021. Đây là chương trình cấp quốc 
gia về xúc tiến thương mại năm 2021 nhằm 
hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh 
vực cà phê và hạt tiêu cập nhật thông tin thị 
trường nước ngoài, tìm kiếm cơ hội giao 
thương quốc tế và thúc đẩy xuất khẩu. Hội 
nghị có sự tham gia của các Thương vụ Việt 
Nam tại nước ngoài cũng như nhiều doanh 
nghiệp cà phê và hạt tiêu Việt Nam.  

Điểm tin vắn 

1. Tác động của lệnh phong tỏa đối với 
doanh thu kinh doanh của Úc (Nguồn: 
https://www.abs.gov.au1) 

 
Theo dữ liệu về Chỉ số Doanh thu Kinh 
doanh hàng tháng của Cục Thống kê Úc 
(ABS) cho thấy những tác động lớn của lệnh 
phong tỏa và hạn chế do COVID-19. Chỉ số 
Doanh thu Kinh doanh tại trong tháng Tám, 
cụ thể: dịch vụ lưu trú và ăn uống có mức 
giảm mạnh nhất 6,5%, sau khi có mức giảm 
sâu 16,6% trong Tháng 7; các dịch vụ nghệ 
thuật và giải trí giảm 5,1% và Dịch vụ khác 

 
1 https://www.abs.gov.au/media-centre/media-
releases/new-data-shows-lockdown-impacts-business-
turnover 

giảm 5,5%. Lệnh phong tỏa đã ảnh hưởng 
trực tiếp đến hoạt động của các doanh 
nghiệp hoạt động quán cà phê và nhà hàng, 
trung tâm thể dục và bảo tàng. 
Trong khi đó, chỉ số doanh thu kinh doanh 
tương đối không thay đổi đối với các ngành 
khai thác (tăng 0,1%, sau khi có mức tăng 
4,6% trong tháng 7). 
2. Tăng cường thương mại trong khu vực 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Nguồn 
tin: https://www.trademinister.gov.au2)  

 
Nông dân và doanh nghiệp Úc sẽ được 
hưởng lợi từ các cơ hội xuất khẩu tốt hơn do 
Chính phủ nước này đang hoàn tất việc 
thông qua luật thực thi Hiệp định Đối tác 
Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). 
RCEP là một hiệp định thương mại tự do 
hiện đại và toàn diện giữa Australia và 14 
quốc gia khác trong khu vực Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương. Hiệp định bao gồm 
thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, hợp 
tác kinh tế và kỹ thuật, đồng thời tạo ra các 
quy tắc mới cho thương mại điện tử, sở hữu 
trí tuệ, mua sắm chính phủ, cạnh tranh và 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư 
Úc Dan Tehan cho biết RCEP sẽ xây dựng 
và củng cố các hiệp định thương mại tự do 

2 https://www.trademinister.gov.au/minister/dan-
tehan/media-release/strengthening-trade-indo-pacific 
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hiện có của Úc tại khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương. Hiệp định này sẽ giúp các 
doanh nghiệp và nhà đầu tư dễ dàng hoạt 
động trên toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương, dẫn đến tăng việc làm, cơ hội 
và tăng trưởng kinh tế. Hiện tại, các thương 
nhân Úc có thể lựa chọn 10 FTA khác nhau 
để tiến hành kinh doanh với các nước trong 
khu vực, mỗi nước có các quy định và thủ 
tục riêng. RCEP sẽ giúp việc kinh doanh trở 
lên dễ dàng hơn thông qua một bộ quy tắc 
và thủ tục duy nhất cho các nhà xuất khẩu 
để tận dụng thuế quan ưu đãi trong toàn khu 
vực. 
Chính phủ Úc cam kết theo đuổi thương mại 
tự do vì nó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải 
thiện mức sống, giúp phát triển hợp tác và 
xây dựng lòng tin giữa các đối tác thương 
mại. Chính phủ Úc hiện đang tiến hành một 
số bước cuối cùng để phê chuẩn RCEP. 
3. Cập nhật thông tin Covid-19 tại Úc 
(13h00 ngày 29/10/21) 
Trong vòng 24 giờ qua, Bang New South 
Wales (NSW) ghi nhận có 268 ca nhiễm 
mới và 2 ca tử vong. Bang NSW đã nới 
lỏng các hoạt động sau thời gian dài phong 
tỏa. Toàn bộ học sinh đã được trở lại trường 
học từ ngày 25/10. Quán ăn, quán cà phê, 
trung tâm thương mại, tiệm cắt tóc v.v. đã 
được hoạt động trở lại dành cho những 
người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Trong khi 
đó, Bang Victoria ghi nhận số ca nhiễm vẫn 
tăng cao với 1.656 ca nhiễm mới và 19 ca 
tử vong. Khu vực thủ đô (ATC) ghi nhận 
số ca nhiễm giảm với 10 ca mới. Chính 
quyền khu vực ATC đã dỡ bỏ việc buộc 
phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. Bang 
Queensland không ghi nhận không có ca 
nhiễm mới.  
Chính phủ Úc đang triển khai từng bước Kế 

hoạch quốc gia để mở cửa biên giới quốc 
tế. Từ ngày 01/11/2021, Úc sẽ tiến hành mở 
cửa biên giới quốc gia theo từng giai đoạn. 
Theo đó, các công dân Úc và những người 
định cư tại Úc từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ 
2 mũi vắc xin Covid-19 và được Chính phủ 
Úc công nhận có thể xuất cảnh khỏi Úc. Trẻ 
em dưới 12 tuổi và những người không thể 
tiêm vắc xin vì lý do sức khỏe cũng có thể 
được xuất cảnh ra nước ngoài mà không 
cần điều kiện miễn trừ.  
87,9% người dân tại Úc trên 16 tuổi đã tiêm 
ít nhất 01 mũi vắc xin, 76,2% đã tiêm đủ 2 
mũi vắc xin. Cụ thể thông tin tỷ lệ tiêm vắc 
xin tại các Bang và khu vực như biểu đồ 
dưới đây. 

 
 

II - TIN PHÂN TÍCH  

Nguy cơ một cuộc khủng hoảng năng 
lượng và lạm phát (Tin tổng hợp từ các 
nguồn: https://www.abc.net.au, 
https://www.reuters.com)
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Hội nghị về Công ước khung của Liên Hiệp 
quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, viết tắt 
là COP26 sẽ diễn ra tại Glasgow, Vương 
Quốc Anh từ 31/10 đến 12/11/2021.  
Thời điểm hiện nay dù các nước đang cố 
gắng giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa 
thạch, đặc biệt là than đá nhưng thực tế có 
vẻ ngược lại3.  
Trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đang 
dẫn đầu trong việc thúc đẩy giảm lượng khí 
thải carbon và loại bỏ than khỏi sản xuất 
điện, các nhà máy điện của Hoa Kỳ vẫn 
đang trên đà sử dụng nhiều hơn 23% than so 
với năm ngoái. 
Giá than đã tăng ở mức kỷ lục và nhu cầu về 
nhiên liệu hóa thạch, khí đốt tự nhiên hóa 
lỏng và dầu đang tăng vọt. Từ New York, 
London đến Bahrain và Bermuda, dường 
như toàn cầu đang trong giai đoạn đầu của 
một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn 
diện. Tình trạng mất điện quy mô lớn trên 
khắp Trung Quốc, những người lái xe ô tô 
xếp hàng dài để mua nhiên liệu tại châu Âu 
và tất cả mọi người phải trả chi phí cao hơn 
cho các hàng hóa và dịch vụ cơ bản. 

 
Nguyên nhân của sự tăng đột biến nguồn 
nhiên liệu 

 
3 https://www.abc.net.au/news/2021-10-18/global-energy-
crisis-could-cost-us-all-as-stagflation-returns/100546402 

Lý do cho sự tăng đột biến nguồn nguyên 
liệu bất thường này khá đa dạng. Trong đó 
có liên quan đến biến đổi khí hậu và thời tiết 
khắc nghiệt; hành động của chính phủ và 
hoạt động phá sản của doanh nghiệp lớn; 
đầu tư dịch chuyển từ nhiên liệu hóa thạch 
sang năng lượng tái tạo đã diễn ra trong cả 
thập kỷ qua. 
Thứ nhất, do thời tiết khắc nghiệt 
Mùa đông phía Bắc bán cầu năm ngoái kéo 
dài và khắc nghiệt, kéo theo đó là một mùa 
hè nóng nực bất thường. Điều đó làm tăng 
nhu cầu về năng lượng, và đặc biệt là khí 
đốt. 

 

Nhưng điều  này lại xảy ra vào thời điểm nền 
kinh tế toàn cầu đang khó khăn khi làn sóng 
nhiễm COVID-19 đầu tiên và thứ hai lan 
tràn và việc sản xuất nhiên liệu bị cắt giảm 
do phải ngừng hoạt động. 
Gần đây hơn, cơn bão Ida đã tàn phá Vịnh 
Mexico, làm gián đoạn tới 95% sản lượng 
dầu và khí đốt của khu vực này. 
Thứ hai, do tình hình chính trị 
Lệnh cấm của Trung Quốc đối với than Úc 
đã có một tác động không nhỏ. Than Úc có 
hàm lượng năng lượng rất cao và việc loại 
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trừ nó là nguyên nhân chính gây ra tình trạng 
mất điện và thiếu hụt năng lượng trên khắp 
Trung Quốc thời gian qua. Trung Quốc đã 
cố gắng thay thế bằng các nguồn nhập khẩu 
từ Indonesia, Nga và Mông Cổ, nhưng sự 
thiếu hụt về nguồn cung đã khiến than lưu 
kho của mước này ở mức thấp nhất trong 10 
năm qua. Điều đó khiến giá than tăng cao. 
Khi mùa đông đang đến gần, tình hình ngày 
càng trở nên căng thẳng. Điều này khiến 
cách đây hai tuần chính quyền Trung Quốc 
đã buộc phải giải phóng than Úc bị giữ tại 
các kho cảng từ năm ngoái. 
Ngoài ra, Trung Quốc có chính sách cắt 
giảm lượng khí thải carbon, khiến nước này 
phải nhập khẩu lượng lớn khí đốt tự nhiên 
hóa lỏng (LNG) từ Nga. Điều đó giải thích 
phần nào tình trạng thiếu hụt hiện nay ở 
châu Âu. Hiện tại, Trung Quốc đang cố gắng 
đảm bảo LNG và bất kỳ dạng năng lượng 
nào "bằng mọi giá" khi những nước khác bắt 
đầu tích trữ nguồn cung. 
Thứ ba, do đầu tư tăng mạnh vào năng 
lượng tái tạo và giảm đối với than, dầu và 
tiếp đến là khí đốt. 
Điều này có thể gây lạm phát đình trệ  
Nếu cuộc khủng hoảng xảy ra, nó có thể dẫn 
tới hai tác động: làm giảm tốc độ khắc phục 
biến đổi khí hậu và có thể khiến nền kinh tế 
bị lạm phát đình trệ. 
Điều này đã từng xảy ra từ những năm 1970, 
khi các quốc gia sản xuất dầu mỏ do Ả Rập 
Xê-út dẫn đầu tự hình thành một tập đoàn và 
tăng giá nhiên liệu. Điều này dẫn đến tình 
trạng là lạm phát đình trệ. Lạm phát đình trệ 
diễn ra khi lạm phát diễn ra trong thời kỳ 
tăng trưởng kinh tế đang chậm lại. Giá nhiên 
liệu tăng cao đã làm tăng thêm chi phí của 
nhiều thứ. Nó cũng đóng vai trò như một 

loại thuế, vì mọi người buộc phải chi tiêu 
nhiều hơn cho những thứ thiết yếu. 
Trong khi lạm phát bắt đầu phi mã khi nền 
kinh tế tăng trưởng quá mức và nhu cầu bắt 
đầu vượt cung. Đó là khi lượng tiền lớn theo 
đuổi hàng hóa và dịch vụ. Để khắc phục tình 
trạng này, các ngân hàng trung ương làm 
chậm việc tạo tiền mặt bằng cách tăng lãi 
suất. Đồng thời các chính phủ có thể cắt 
giảm chi tiêu. 
Nhưng với tình trạng lạm phát đình trệ, 
không có giải pháp nào là dễ dàng. Tăng lãi 
xuất đồng nghĩa với việc hoàn toàn “bóp 
nghẹt” sự tăng trưởng.  
Vài tháng trước, các ngân hàng trung ương 
trên toàn cầu đã nhấn mạnh rằng áp lực chi 
phí đang có trên toàn cầu chỉ là tạm thời. 
Mọi thứ sẽ trở lại bình thường vào năm tới 
và việc tăng lãi suất là điều sẽ diễn ra trong 
tương lai. 
Yêu tố Trung Quốc  
Trung Quốc là một phần lớn của vấn đề. Kể 
từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 
2008, tốc độ tăng trưởng phi thường và các 
chương trình kích thích khổng lồ của nước 
này đã giúp nền kinh tế toàn cầu tiến lên 
phía trước. Khi trở thành công xưởng của 
thế giới, nó cũng khiến giá cả giảm xuống. 
Điều đó bây giờ dừng lại. Thị trường bất 
động sản bị “thổi phồng” quá mức của 
Trung Quốc đang căng thẳng, đe dọa dẫn tới 
một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm 
trọng và thắt chặt tín dụng. Nguy cơ vỡ nợ 
của tập đoàn bất động sản khổng lồ 
Evergrande hiện đang lan rộng ra toàn bộ 
lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc. Điều 
này một phần là do quốc gia này có thể có 
chính sách thu hẹp đáng kể hoạt động sản 
xuất công nghiệp của mình. 
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Theo Citigroup, cuộc khủng hoảng điện và 
than có khả năng sẽ kéo dài qua mùa đông 
Bắc bán cầu, buộc chính phủ phải ra lệnh cắt 
giảm ít nhất 12% việc sử dụng điện công 
nghiệp trong vài tháng tới. Nếu mùa đông 
đặc biệt khắc nghiệt, mức cắt giảm có thể 
lớn hơn chỉ để đảm bảo có đủ nhiên liệu cho 
hệ thống sưởi cơ bản. 
Điều này sẽ làm tăng rủi ro lạm phát đình trệ 
và áp lực tăng trưởng đối với nền kinh tế 
Trung Quốc và toàn cầu trong mùa đông tới, 
đồng thời đẩy giá năng lượng lên cao hơn.  
Nếu điều đó xảy ra, nguy cơ sẽ có "việc cắt 
giảm quy mô lớn" trong các ngành sử dụng 
các nguyên liệu như quặng sắt. 
Tăng trưởng đang chậm lại, nhưng giá đang 
tăng 
Sự suy giảm trên diện rộng ở Trung Quốc sẽ 
ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu.  
Trong đánh giá mới nhất về nền kinh tế toàn 
cầu được công bố vào đầu tháng này, IMF 
lưu ý rằng sự phục hồi đã suy yếu và gia tăng 
sự bất ổn.  
Biểu đồ tăng trưởng GDP toàn cầu 

Hiện nay, để giải quyết vấn đề như thế nào 
vẫn còn gây tranh cãi. Nhiều người tin rằng 
các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải tăng 
lãi suất sớm hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, 
điều này có thể là thảm họa, khi nợ chính 
phủ tăng vọt do đại dịch Covid-19 và chi 
tiêu hộ gia đình tăng do giá cả leo thang. 
Nếu tăng lãi suất, điều đó sẽ gây khó khăn.  

Đối với những năm 1970, khắc phục tình 
trạng bằng cách bán bớt các doang nghiệp 
của chính phủ và bãi bỏ mọi quy định có thể. 
Tuy nhiên tình trạng hiện nay các chính phủ 
hầu như không còn gì để bán, thêm vào đó 
tiền lương đã ảm đạm thời gian dài và không 
thể cắt giảm thêm được nữa. 
Điều duy nhất để hy vọng là cần phải giải 
quyết về tình hình năng lượng sớm hơn và 
theo giải pháp khả thi mà Glasgow đưa ra là 
chuyển đổi dần sang sử dụng năng lượng tái 
tạo.  
Tình hình đã có sự cải thiện nhưng áp lực 
vẫn còn trước mắt   
Tới ngày 20/10 giá dầu đã giảm sau khi 
Chính phủ Trung Quốc tuyên bố tìm cách 
kiềm chế gián than đang ở mức cao kỷ lục 
và đảm bảo các mỏ than của Trung Quốc 
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hoạt động hết công suất4. Trung Quốc có 
động thái giảm bớt tình trạng cắt điện đồng 
thời cho phép tăng giá điện để chia sẻ chi 
phí tăng cao cho các nhà sản xuất. Tại thị 
trường Trung Quốc, ngày 20/10 giá than của 
Trung Quốc và giá hàng hóa khác đã hạ vào 
đầu phiên giao dịch, điều này đã kéo giá dầu 
đi xuống. Tiếp đó, Trung Quốc cũng đã giải 
phóng lượng than của Úc bị lưu tại các kho 
bãi từ tháng 10 năm 2020 để giảm bớt tình 
trạng khủng hoảng thiếu điện trầm trọng do 
thiếu hụt nguồn than5.  
Tuy nhiên thị trường vẫn chịu nhiều áp lực 
khi Hoa Kỳ tăng lượng dự trữ dầu thô. Tăng 
3,2 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 
15/10. Đây là mức cao hơn dự báo của các 
chuyên gia trước đó là tăng 1,9 triệu thùng. 
Tới ngày 22/10, lượng dự trữ dầu của Hoa 
Kỳ vẫn tăng cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, 
lượng tồn kho của Hoa Kỳ về xăng và sản 
phẩm chưng cất bao gồm dầu diesel, dầu 
sưởi và nhiên liệu máy bay đã giảm nhiều so 
với dự đoán trước đây của các nhà phân tích. 
Điều này cho thấy nhu cầu tăng cao.  
Tiếp sau đó, theo thông tin của Reuters, 
ngày 29/10, giá dầu tăng nhưng đang có xu 
hướng giảm do dự trữ dầu của Mỹ tăng 
nhiều hơn dự kiến. Bên cạnh đó, Iran đang 
cho thấy việc nối lại các cuộc đàm phán với 
các nước Phương Tây để có thể chấm dứt 
các lệnh trừng phạt6.  
 
 

 
4 https://www.aljazeera.com/economy/2021/10/20/oil-
starts-to-pare-after-china-looks-to-tame-coal-prices 
5 https://www.abc.net.au/news/2021-10-06/china-turns-to-
stranded-australian-coal-to-combat-power-crun/100518440 
6 https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-set-
first-weekly-drop-since-august-supply-concerns-ease-2021-
10-29/ 

III - TIN THỊ TRƯỜNG  

1. Giá xăng tăng cao kỷ lục ở Sydney và 
Brisbane (Nguồn tin: 
https://www.abc.net.au7) 

 
Ngày 18/10, giá xăng tại các thành phố lớn 
của Úc đã tăng cao kỷ lục khi nhiều khu vực 
và tiểu bang đã nới lỏng các biện pháp hạn 
chế do Covid-198.  
Theo dữ liệu hàng ngày của MotorMouth 
cho thấy giá xăng trung bình ở Sydney đang 
ở mức cao kỷ lục 170,4 cent/lít, với 
Melbourne là 174,7 cent/lít và Brisbane là 
178 cent/lít. Tại các thành phố nhỏ hơn khác 
giá xăng vẫn ở mức thấp hơn: Adelaide 
(147,5 cent/l), Perth (152,4 cent/l), Hobart 
(166,5 cent/l), Darwin (160,0 cent/l) và 
Canberra (161,7 cent/l). Tuy nhiên giá xăng 
đang có xu hướng tăng lên trên toàn nước 
Úc. Tuần trước, giá xăng trung bình hàng 
tuần đã tăng 6,9 cent lên mức cao nhất trong 
năm là 160,7 cent/lít.  
Giá xăng cao nhất ở Sydney (166,5 cent/l), 
Melbourne (166,9 cent/l) và Brisbane 
(172,8 cent/l) gần đây nhất là vào giữa năm 

7 https://www.abc.net.au/news/2021-10-18/petrol-prices-
record-highs-sydney-melbourne-brisbane/100547210 
8 Kể từ tuần này, người dân đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-
19 tại Sydney và Melbourne sẽ được hưởng nhiều quyền tự 
do đi lại hơn; Bang Victoria có kế hoạch dỡ lệnh phong tỏa 
vào thứ Sáu này. 
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2008, ngay trước khi diễn ra cuộc khủng 
hoảng tài chính toàn cầu. 
Theo Nhà kinh tế trưởng Craig James của 
CommSec, hiện nhu cầu dầu mỏ toàn cầu 
tăng mạnh do các quốc gia mở cửa trở lại và 
sản xuất bị gián đoạn. Nguồn cung không 
đáp ứng đủ nhu cầu. Hiện dầu thô Nymex 
đang ở mức cao nhất trong bảy năm qua. 
Ông cũng cảnh báo: “vẫn chưa có dấu hiệu" 
cho thấy giá xăng dầu đã đạt đỉnh. Giá dầu 
diesel dự kiến sẽ tiếp tục tăng do các nước 
châu Âu đang tìm cách sử dụng dầu diesel 
để thay thế cho khí đốt vốn đang bị thiếu hụt. 
Ông cho biết thêm: Để có giá xăng dầu thấp 
hơn đòi hỏi sản lượng lớn hơn từ Tổ chức 
Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC +). 
Đến nay, giá xăng tại thị trường Úc vẫn tăng 
cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.  

 
Theo các nhà phân tích, có 2 lý do dẫn tới điều 
này. Thứ nhất, do nhu cầu về nhiên liệu tăng lên 
trên toàn cầu khi các hoạt động kinh tế được dần 
khôi phục, giao thông vận tải và hoạt động sản 

 
9 https://www.abc.net.au/news/2021-10-29/record-prices-
are-at-record-highs-fraser-government-john-
howard/100575924 

xuất tăng lên. Thứ hai, do nguồn cung toàn cầu 
không đủ đáp ứng nhu cầu9.  

2. WTO xem xét thuế quan của Trung 
Quốc áp đối với rượu vang của Úc (Nguồn 
tin: https://www.abc.net.au10)  

 

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã 
đồng ý xem xét vụ việc liên quan đến thuế 
quan Trung Quốc áp đối với rượu vang nhập 
khẩu từ Úc . 
Australia đã 2 lần đệ đơn lên trọng tài 
thương mại quốc tế vào đầu năm nay vì cho 
rằng quyết định áp thuế lên tới 220% của 
Trung Quốc đã gây ra "tổn hại nghiêm 
trọng" cho ngành công nghiệp rượu của 
Australia. Trung Quốc đã ngăn cản lần đệ 
đơn thứ nhất vào đầu tháng Chín năm nay; 
sau khi họp kín vào ngày 26/10, Cơ quan 
giải quyết tranh chấp của WTO đã đồng ý 
xem xét với yêu cầu lần thứ hai của Úc. 
Đây là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một 
năm Úc đệ đơn lên WTO về mặt hàng nông 
sản, trước đó là vụ việc Trung Quốc áp thuế 
đối với lúa mạch vào tháng 12 năm 2020. 
Căng thẳng thương mại giữa hai nước bắt 
đầu sau khi Australia cấm "gã khổng lồ" 
viễn thông Trung Quốc Huawei tham gia 
mạng không dây 5G vào năm 2018. Căng 

10 https://www.abc.net.au/news/2021-10-27/wto-to-
examine-china-tariffs-on-australian-wine/100571326 
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thẳng trở nên trầm trọng hơn sau khi 
Australia kêu gọi cuộc điều tra quốc tế về 
nguồn gốc Covid-19. Trung Quốc đã phản 
ứng lại bằng cách áp thuế đối với rượu vang 
và lúa mạch và hạn chế nhập khẩu thịt bò, 
than và nho của Úc. 
Xuất khẩu rượu vang của Australia sang 
Trung Quốc đã giảm kể từ khi thuế quan 
được áp dụng vào tháng 11 năm 2020. 
Trong vòng sáu tháng đến tháng Sáu năm 
nay, Úc chỉ xuất khẩu rượu vang trị giá 13 
triệu AUD sang Trung Quốc, so với 490 
triệu AUD cùng kỳ năm 2020. 
Trong khi đó, Australia vẫn thể hiện sẵn 
sàng thảo luận thêm với Trung Quốc nhằm 
giải quyết các vấn đề. Về phía Trung Quốc 
vẫn cho rằng các biện pháp nước này đưa ra 
là phù hợp với các quy định liên quan của 
WTO. 
Ban hội thẩm của WTO thường xem xét vụ 
việc trong vòng sáu tháng trước khi đưa ra 
phán quyết. Sau đó các bên có thể khiếu nại 
về kết quả này. 
3. Chỉ số giá thương mại quốc tế của Úc 
(Nguồn tin: https://www.abs.gov.au11) 
Chỉ số đo lường sự thay đổi về giá nhập 
khẩu hàng hóa vào Úc và xuất khẩu hàng 
hóa từ Úc Quý III/2021.  
Chỉ số giá xuất khẩu tăng 6,2% trong Quý 
III và 41,0% trong cả năm. 
Chỉ số giá nhập khẩu tăng 5,4% trong Quý 
III và 6,4% trong cả năm. 
Về chỉ số giá xuất khẩu 
Những mặt hàng đóng góp chính cho sự gia 
tăng gồm: 

 
11 https://www.abs.gov.au/statistics/economy/price-
indexes-and-inflation/international-trade-price-indexes-
australia/sep-2021 

+ Than, cốc và than đóng bánh (tăng 
48,1%), tăng cao bởi nhu cầu toàn cầu về 
than nhiệt và luyện cốc. 
+ Khí đốt, tự nhiên và sản xuất (tăng 
39,5%), do sự gia tăng của các hợp đồng về 
dầu mỏ do giá dầu tiếp tục tăng trong năm 
2021. 
+ Kim loại màu (tăng 17,1%), do nhu cầu 
sản xuất tăng lên khi các hạn chế về đại dịch 
giảm bớt và khôi phục các hoạt động kinh 
tế. 
+ Thịt và các chế phẩm từ thịt (tăng 10,3%), 
do nhu cầu thịt bò tăng mạnh và nguồn cung 
toàn cầu hạn chế. 
+ Dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và các nguyên 
liệu liên quan (tăng 12,0%), do nhu cầu dầu 
toàn cầu tăng mạnh và nguồn cung toàn cầu 
hạn chế. 
Những mặt hàng xuất khẩu có chỉ số giá 
giảm gồm:  
+ Quặng kim loại và phế liệu kim loại (giảm 
12,8%), do nhu cầu quặng sắt từ Trung 
Quốc giảm. 
Trong năm, chỉ số giá xuất khẩu tăng 41,0%, 
những mặt hàng chính gồm: 
+ Quặng kim loại và phế liệu kim loại (tăng 
36,1%), 
+ Than đá, than cốc và than bánh (tăng 
82,8%), và 
+ Khí đốt, tự nhiên và sản xuất (tăng 
96,2%). 
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Về chỉ số giá nhập khẩu 
Những mặt hàng chính gia tăng gồm: 
+ Dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ và các 
nguyên liệu liên quan (tăng 12,2%), do giá 
các sản phẩm tinh chế tăng, nhu cầu dầu 
mạnh hơn và nguồn cung toàn cầu bị hạn 
chế. 
+ Phân bón (trừ dầu thô) (tăng 42,6%), do 
chi phí sản xuất năng lượng tăng, nhu cầu và 
nguồn cung toàn cầu hạn chế. 
+ Phương tiện giao thông đường bộ (bao 
gồm cả phương tiện đệm khí) (tăng 2,7%), 
do nhu cầu toàn cầu đang tăng mạnh đối với 
các phương tiện vận tải hành khách và xe 
thương mại mới, và sự thiếu hụt linh kiện 
đầu vào ảnh hưởng đến nguồn cung toàn 
cầu. 
+ Sắt thép (tăng 18,7%), do sự bùng nổ xây 
dựng toàn cầu, hạn chế về hậu cần và thiếu 
hụt nguồn cung. 
+ Sợi dệt, vải, sản phẩm trang trí và các sản 
phẩm liên quan (tăng 13,6%), do chi phí đầu 
vào tăng, đặc biệt là bông. 
Những mặt hàng nhập khẩu có chỉ số giá 
giảm gồm: 

 
12 https://www.abc.net.au/news/2021-10-06/china-turns-
to-stranded-australian-coal-to-combat-power-
crun/100518440 

Thiết bị viễn thông và thiết bị ghi âm (giảm 
2,0%), do giảm giá điện thoại di động kiểu 
cũ. 

 
Trong năm, chỉ số giá nhập khẩu tăng 6,4%. 
Mặt hàng đóng góp vào mức tăng chính là: 
xăng dầu, sản phẩm dầu mỏ và các nguyên 
liệu có liên quan (tăng 57,0%). 
4. Trung Quốc quay lại sử dụng than của 
Úc để đối phó với cuộc khủng hoảng năng 
lượng (https://www.abc.net.au12) 
Để đối phó với cuộc khủng hoảng điện trầm 
trọng do thiếu hụt nguồn than, Trung Quốc 
đã giải phóng lượng than của Úc bị lưu tại 
kho từ tháng Mười năm ngoái do lệnh cấm 
nhập khẩu than không chính thức của nước 
này. Ước tính có khoảng 1 triệu tấn than của 
Úc nằm trong các kho ngoại quan dọc theo 
bờ biển Trung Quốc. Một số đã được chuyển 
hướng vận chuyển sang Ấn Độ.  
Cuộc khủng hoảng điện diễn ra tại quốc gia 
tiêu thụ than hàng đầu thế giới này là do nhu 
cầu lớn từ các nhà sản xuất, khu công nghiệp 
và hộ gia đình. Điều này đã đẩy giá lên mức 
cao kỷ lục và gây ra tình trạng mất điện trên 
diện rộng. 
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Trong khi Trung Quốc kêu gọi các công ty 
khai thác hàng đầu tăng sản lượng và yêu 
cầu các nhà khai thác điện đẩy mạnh nhập 
khẩu than "một cách có trật tự", nước này đã 
kiềm chế không tiếp tục nhập khẩu trực tiếp 
than từ Úc, trước đây là nhà cung cấp số hai 
sau Indonesia. 
 
Tuy nhiên, với mức 1 triệu tấn tương đương 
với lượng than nhập khẩu của Trung Quốc 
chỉ trong một ngày, việc mở các kho dự trữ 
sẽ không giúp làm dịu “cơn khát” than của 
thị trường này. 
 
Nhiều ý kiến cho rằng nếu không tiếp tục 
nhập than từ Úc, tình trạng thiếu hụt nguồn 
cung sẽ vẫn còn tiếp diễn trong thời gian dài. 
Trong khi việc nhập khẩu từ Nga và Mông 
Cổ không đủ do vận chuyển không thuận 
lợi, còn than nhập khẩu từ Indonesia gặp 
khó khăn do thời tiết.  
 
Các nhà khai thác như Zhejiang Energy ở 
miền đông Trung Quốc nhập khẩu than 
nhiệt đầu tiên từ Kazakhstan đầu tháng 
Mười, sau đợt nhập khẩu than nhiệt đầu tiên 
của Mỹ vào tháng 6 và tháng 7 năm nay. 
 
Trung Quốc đã nhập khẩu 197,69 triệu tấn 
than trong 8 tháng đầu năm 2021, giảm 10% 
so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng nhập khẩu 

than trong tháng 8 đã tăng hơn 1/3 do nguồn 
cung trong nước bị thắt chặt. 
 
Để giảm bớt căng thẳng nguồn cung, vào 
đầu tháng Mười này, Tập đoàn Đường sắt 
Nhà nước Trung Quốc đã cam kết sẽ tăng 
công suất vận chuyển để đảm bảo lượng 
than tồn kho đủ cho 14,4 ngày sử dụng tại 
363 nhà máy điện có đường sắt đi thẳng qua.  
 

5. Diễn biến tỷ giá 

 
Tham khảo bảng tỷ giá sau 

 26/10 27/10 28/10 
AUD/USD 0.7515 0.7526 0.7510 
AUD/VND 17.103 17.128 17.089 

Nguồn: RBA 

IV - KẾT NỐI GIAO THƯƠNG 

1. Kính mời Quý Doanh nghiệp truy cập 
Ứng dụng Viet-Aus Trade để quảng bá 
sản phẩm và kết nối với các nhà nhập 
khẩu, đầu tư tại Úc. Ứng dụng Viet-Aus 
Trade được cung cấp miễn phí tại hai 
kho trực tuyến App store và Google. 
 

2. Doanh nghiệp Úc cần mua bánh kẹo, 
mì, bún, các loại sốt (Xem thêm trên 
ứng dụng) 

Người thực hiện: Nguyễn Phú Hòa,  
Nguyễn Thu Hường 


