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I – Điểm tin 

1. Tin hoạt động của Thương vụ 

(1) Ngày 15/7/2022, Thương vụ Việt Nam tại Úc tham dự và phát biểu trực 

tuyến tại Hội nghị kết nối nhà cung cấp khu vực Miền Trung – Tây Nguyên với các 

doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Hội nghị do Cục Xúc tiến 

thương mại – Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương và Trung tâm xúc tiến 

của các địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức. Tham dự Hội nghị 

có Lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – 

Tây Nguyên; các Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du 

lịch, các Hiệp hội ngành hàng, Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại một số địa bàn, 

các tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam và các doanh nghiệp.  

 

(2) Ngày 15/7/2022, Thương vụ Việt Nam tại Úc tham dự và phát biểu trực 

tuyến tại Chương trình kết nối hợp tác Australia-Việt Nam do Hội đồng kinh doanh 

Việt Nam – Australia tại Bang Queensland (AVBCQ) tổ chức. Chương trình có sự 

tham gia của Lãnh đạo Chính quyền Bang, các hiệp hội và doanh nghiệp hoạt động 

trong nhiều lĩnh vực tại Úc như ngân hàng, tài chính, kỹ thuật v.v. Sự kiện giúp tăng 

cường đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới giữa Australia và 

Việt Nam.  

 

https://congthuong.vn/tag/mien-trung-tay-nguyen-2394.tag
https://congthuong.vn/tag/mien-trung-tay-nguyen-2394.tag
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(3) Ngày 22/7/2022, Thương vụ Việt Nam tại Úc tham dự và trình bày theo 

hính thức trực tuyến tại Phiên tư vấn xuất khẩu sầu riêng Việt Nam do Cục Xúc tiến 

Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức. Sự kiện thu hút được sự quan tâm và tham 

gia của các cơ quan quản lý, Thương vụ tại một số thị trường, các doanh nghiệp xuất 

khẩu, nhà nhập khẩu tại một số thị trường tiềm năng.  

 

(4) Ngày 29/7/2022, Thương vụ Việt Nam tại Úc tham dự và có bài phát 

biểu tại Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước Tháng 

7/2022 qua hình thức trực tuyến. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các Hội nghị giao 

ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước theo định kỳ hàng tháng trong 

năm 2022, 2023 do Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) chủ trì tổ chức. Sự 

kiện nhằm cập nhật các yêu cầu xúc tiến thương mại của các địa phương, hiệp hội 

ngành hàng và doanh nghiệp, đồng thời tạo diễn đàn phổ biến thông tin, chính sách, 

các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện nhập khẩu và cơ hội thị trường nước ngoài. Bộ 

trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị với thành phần tham dự khoảng 300 đại 

biểu từ các cơ quan, doanh nghiệp.  
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2. Điểm tin vắn 

(1) Tỷ lệ thất nghiệp của Úc giảm còn 3,5% (Nguồn tin: 

www.abs.gov.au1) 

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Úc ngày 14/7/2022, tỷ lệ thất nghiệp của 

Úc giảm còn 3,5%, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 8/1974 (đạt 2,7%). Tỷ lệ thất 

nghiệp giảm ở cả lao động nam và nữ (0,4%). Với số lượng việc làm tăng lên đến 88 

nghìn người và người thất nghiệp giảm còn 54 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp của Úc 

giảm 0,4% điểm so với tháng trước, đạt mức 3,5%.  

(2) Úc tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch lở mồn, long móng 

(Nguồn tin: https://www.agriculture.gov.au2)  

Vào tháng 5/2022, một đợt bùng phát bệnh lở mồm, long móng trên gia sưc ở 

Indonesia từ đó lan sag Bali. Lo ngại nguy cơ rủi ro của hàng hóa và hành khách tới 

Úc, Chính phủ liên bang đã tăng cường nỗ lực ngăn chặn dịch lở mồm, long móng 

lây lan từ Indonesia tại các hoạt động tại biên giới và áp dụng các biện pháp để ngăn 

chặn sự xâm nhập của loại virus này. Quyết định 2022 về An toàn sinh học (ứng phó 

với bệnh lở mồm, long móng) đã được đưa ra và áp dụng tức thì.  

(3) Dịch vụ chuỗi cung ứng mới cho các nhà xuất khẩu (Nguồn tin: 

https://www.trademinister.gov.au)3 

Chính phủ Úc đưa ra Dịch vụ Chuỗi cung ứng Xuất khẩu nhằm hỗ trợ các nhà 

xuất khẩu của Úc đối với mặt hàng dễ hư hỏng bằng cách trao quyền truy cập để nắm 

bắt thông tin về chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đang rất phức tạp. Dịch vụ Chuỗi cung 

ứng Xuất khẩu này do Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade) quản lý sẽ bắt 

đầu được thực hiện từ ngày 01/8/2022. Đây là chương trình hỗ trợ xuất khẩu cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ của Úc ứng phó với các thách thức trong chuỗi cung ứng 

toàn cầu hiện nay, sau khi Cơ chế Hỗ trợ vận tải quốc tế (IFAM) kết thúc từ 

30/6/2022.  

  

                                                           
1 https://www.abs.gov.au/media-centre/media-releases/unemployment-rate-falls-35 
2 https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/pests-diseases-

weeds/animal/fmd#:~:text=Foot%2Dand%2Dmouth%20disease%2C%20FMD%2C%20is%20a%20highly,FMD%2

0arriving%20on%20our%20shores. 
3 https://www.trademinister.gov.au/minister/don-farrell/media-release/new-supply-chain-service-exporters 

https://www.agriculture.gov.au/
https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L01006
https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L01006
https://www.abs.gov.au/media-centre/media-releases/unemployment-rate-falls-35
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II – Tin phân tích 

Lạm phát của Úc đạt 6,12%, đây là mức cao nhất trong vòng 21 năm qua, 

kể từ khi áp dụng thuế hàng hóa và dịch vụ (GST)4  

- Giá cả tiêu dùng đã tăng 6,12% từ Tháng 6/2021 - 6/2022, đây là mức 

tăng cao nhất từ Tháng 6/2001.  

- Trong Quý II/2022, các yếu tố chính khiến giá cả tăng cao là chi phí đối 

với xây dựng nhà ở, đồ nội thất và nhiên liệu.  

Sau khi mức thuế 10% được áp dụng đối với hàng hóa và dịch vụ - GST được 

đưa ra vào ngày 01/7/2000, vào tháng 6/2001, giá cả đã tăng 6,1% so với cùng kỳ 

năm 2000. Sau 21 năm, mức lạm phát đạt ngưỡng cao nhất, đạt 6,12% kể từ Tháng 

6/2021 – Tháng 6/2022.   

Bộ trưởng Ngân Khố Úc và nhiều ý kiến khác cảnh báo rằng lạm phát sẽ còn 

“tồi tệ hơn” trước khi nó có thể “tốt hơn”. Ngân hàng Dự trữ cũng dự báo đỉnh của 

lạm phát ở mức 7,75% vào cuối năm nay.  

Theo Cơ quan thống kê của Úc (ABS), chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 1,8% chỉ 

trong Quý II. Tuy nhiên, nó thấp hơn so với Quý I khi lạm phát ở mức 2,1%.  

 

                                                           
4 https://www.abc.net.au/news/2022-07-27/inflation-cpi-abs-june-quarter-2022/101273122 
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Theo các chuyên gia kinh tế, lạm phát hiện vẫn chưa đạt đỉnh, nhưng có lẽ 

cũng đã cận đỉnh và không thể chạm tới ngưỡng lạm phát như ở Mỹ hay Anh hiện 

nay (mức 9,1% và 9,4% tương ứng).  

Giá cả hàng hóa nào tăng cao nhất 

Theo Cơ quan thống kê của Úc, giá tăng cao nhất ở các nhóm: mua nhà mới 

(tăng 5,6%), nhiên liệu (tăng 4,2%), và đồ nội thất (tăng 7%).  

Theo trưởng bộ phận số liệu giá cả của ABS, Michelle Marquard: việc thiếu 

nguồn cung nhà và lao động, chi phí vận chuyển tăng và hoạt động xây dựng tiếp tục 

ở mức cao sẽ tiếp tục làm cho giá cả của các căn nhà mới tăng cao.  

Việc tăng giá thực phẩm và các hàng tạp hóa cũng đã tác động đến từng hộ 

gia đình. Giá thực phẩm và đồ uống không cồn nói chung tăng 2% so với quý trước 

và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mức tăng cao nhất trong năm qua 

là đồ uống không cồn, tăng 7,9%, trái cây và rau quả tăng 7,3%, thịt và hải sản tăng 

6,3%, bánh mỳ và ngũ cốc tăng 6,3%, giá sữa bán lẻ tăng 5,2%.  

Các sản phẩm tiêu dùng cho hộ gia đình có mức tăng cao nhất trong nhóm 

hàng tạp hóa, như giấy vệ sinh hay chất tẩy rửa, tăng đến 10,7%.  

 

Theo cơ quan thống kê Úc, việc tăng giá hàng hóa chiếm đến 79% mức lạm 

phát trong Quý II. Mặt khác, hầu hết các nhóm dịch vụ có mức tăng giá tương đối, 

như chi phí y tế tăng 2,4%, bảo hiểm và dịch vụ tài chính tăng 3,4%, chi phí truyền 

thông không có sự thay đổi.  
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Do có sự can thiệp của Chính phủ nên giá một số dịch vụ giảm trong Quý II, 

như chính sách trợ cấp bổ sung cho trẻ em khiến dịch vụ chăm sóc trẻ em giảm 7,3%. 

Giá vé đi lại trong đô thị giảm 4,4% do có khoảng thời gian đi lại được miễn phí ở 

Bang NSW và Tasmania.  

Điều này có ý nghĩa gì đối với lãi suất? 

Theo Angela Jackson của tổ chức Impact Economics, sự suy yếu tương đối 

của lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ là một tin tốt, nó cho thấy hầu hết áp lực lạm phát 

đến từ các yếu tố nước ngoài. Khi lạm phát do lĩnh vực dịch vụ nghĩa là nó sẽ gắn 

vào tiền lương và việc cung cấp dịch vụ. Lạm phát do hàng hóa phần lớn được nhập 

khẩu từ nước ngoài và nguồn cung bị gián đoạn.  

Lãi suất tiền mặt của Úc đã tăng thêm 0,5% vào ngày 06/7 vừa qua, đạt mức 

1,35%, đây là lần tăng lãi suất thứ 3 liên tiếp trong 3 tháng qua của Úc. Theo dự báo, 

lãi suất sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới cho đến cuối năm nay.  
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III – Tin thị trường 

1. Thương mại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ của Úc tháng 5/2022 

(Nguồn: www.abs.gov.au5) 

Ngày 07/7/2022, Cơ quan thống kê của Úc đã công bố chỉ số thương mại quốc 

tế về hàng hóa và dịch vụ của Úc tháng 5/2022 như sau:  

Thặng dư hàng hóa và dịch vụ của Úc được điều chỉnh theo mùa tăng 2.717 

triệu AUD, lên 15.965 triệu AUD so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa 

và dịch vụ tăng 9,5% (tương đương 5.054 triệu AUD) lên 58.402 triệu AUD; nhập 

khẩu hàng hóa dịch vụ tăng 5,8% (tương đương 2.337 triệu AUD) lên 42.437 triệu 

AUD.  

 

Cụ thể về xuất khẩu hàng hóa được điều chỉnh theo mùa tăng 10% so với 

tháng 4, đạt 52.702 triệu AUD. Mức tăng này chủ yếu là do các mặt hàng xuất khẩu 

chủ lực tăng gồm: than, than cốc, than bánh tăng 20% (tương đương 2.482 triệu AUD) 

so với tháng 4, tăng lên 14.659 triệu AUD. Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 

hai là quặng kim loại và khoáng sản tăng 2,8% (tương đương 392 triệu AUD), lên 

14.474 triệu AUD. Tiếp đến là nhiên liệu khoáng sản khác tăng 11,8% (tương đương 

970 triệu AUD), lên 9.178 triệu AUD. Các mặt hàng có mức xuất khẩu giảm bao 

gồm: kim loại (không bao gồm vàng phi tiền tệ), giảm 16,8% so với tháng 4, đạt 

1.231 triệu AUD; các mặt hàng phi nông nghiệp (gồm đường và đồ uống), giảm 5%, 

đạt 1.382 triệu AUD; thiết bị vận tải giảm 3,3%, đạt 352 triệu AUD. Các mặt hàng 

                                                           
5 https://www.abs.gov.au/statistics/economy/international-trade/international-trade-goods-and-services-
australia/may-2022 
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nông nghiệp Úc xuất khẩu tăng 3,6% so với tháng 4, trong đó thịt và các chế phẩm 

từ thị tăng 6,6%, đạt 1.462 triệu AUD; len và lông cừu tăng 12,9%, đạt 307 triệu 

AUD; trong khi ngũ cốc và các chế phẩm từ ngũ cốc có mức giảm 6,5% so với tháng 

4, đạt 1.314 triệu AUD.  

 

Về nhập khẩu hàng hóa tăng 6,1%, đạt 36.150 triệu AUD. Mức tăng này chủ 

yếu do việc nhập khẩu nhiên liệu, chất bôi trơn và thiết bị vận tải phi công nghiệp. 

Trong đó, nhiên liệu và chất bôi trơn nhập khẩu tăng 22,9% (tương đương 1.152 triệu 

AUD), lên 6.187 triệu AUD; thiết bị vận tải phi công nghiệp tăng 4,3% (tương đương 

53 triệu AUD), lên 1.277 triệu AUD. Máy móc thiết bị công nghiệp cũng có mức 

tăng tương đối là 6,5% so với tháng 4, lên 2.860 triệu AUD; thiết bị viễn thông tăng 

2,5%, đạt 1.356 triệu AUD.  Các mặt hàng nhập khẩu có mức giảm bao gồm: thiết bị 

xử lý dữ liệu tự động (ADP) có mức giảm 12,7%, đạt 1.113 triệu AUD trong tháng 

5; vàng phi tiền tệ (không được điều chỉnh theo mùa) giảm 13,2% (tương đương 89 

triệu AUD) đạt 583 triệu AUD; đồ chơi, sách và đồ giải trí giảm 3,1% (tương đương 

51 triệu AUD), đạt 697 triệu AUD.  
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2. Chỉ số giá thương mại quốc tế của Úc tháng 6/20226 

(Bao gồm các chỉ số đo lường sự thay đổi về giá nhập khẩu hàng hóa vào Úc 

và giá hàng hóa được xuất khẩu từ Úc) 

Theo đó, chỉ số giá xuất khẩu tăng 10,1% trong Quý II và 38,7% trong cả năm 

(từ Tháng 6/2021-6/2022); chỉ số giá nhập khẩu tăng 4,3% trong Quý II và 22,1% 

trong cả năm.  

Về chỉ số giá xuất khẩu 

Các yếu tố khiến chỉ số giá xuất khẩu tăng chính gồm:  

+ Than, than cốc và than bánh (tăng 31,6%) do gián đoạn nguồn cung liên 

quan đến chiến tranh Nga – Ukraine và điều kiện thời tiết bất lợi.   

Các yếu tố khác gồm:  

+ Khí đốt tự nhiên và khí nhân tạo (tăng 4,5%) do sự gia tăng của các hợp 

đồng liên quan tới dầu mỏ do giá đầu vào tiếp tục tăng vào đầu năm 2022 và quặng 

kim loại và phế liệu kim loại (tăng 2,3%) do nhu cầu về quặng sắt và alumin.  

                                                           
6 https://www.abs.gov.au/statistics/economy/price-indexes-and-inflation/international-trade-price-indexes-
australia/jun-2022 



11 
 

 

Trong năm, chỉ số giá xuất khẩu tăng 38,7% do các yếu tố chủ yếu sau: than 

đá, than cốc và than bánh (tăng 270,9%) và khí đốt tự nhiên và khí nhân tạo (tăng 

105,4%).  

Về chỉ số giá nhập khẩu 

Các yếu tố chính đóng góp vào mức tăng của chỉ số giá nhập khẩu bao gồm:  

+ Xăng dầu, các sản phẩm dầu mỏ và các nguyên liệu liên quan (tăng 31%), 

điều này là do nhu cầu về xăng tinh chế tăng cao, giá dầu thô cao hơn và công suất 

lọc dầu hạn chế.  

Một số chỉ số có mức giảm trong nhập khẩu gồm: Phương tiện giao thông 

đường bộ (giảm 3,5%) do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm cả việc điều chỉnh 

giá vào cuối năm tài chính theo kế hoạch.  
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Trong năm, chỉ số giá nhập khẩu tăng 22,1%, trong đó các yếu tố đóng góp 

chính vào mức tăng này là: dầu mỏ, sản phẩm của dầu mỏ và các vật liệu liên quan 

(tăng 103%), phân bón - trừ phân thô (tăng 133,1%).  

3. Chỉ số giá tiêu dùng của Úc Quý II/20227 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đo lường lạm phát hộ gia đình bao gồm số liệu 

thống kê về sự thay đổi về giá đối với các loại chi tiêu hộ gia đình.  

- Trong Quý II/2022, CPI của Úc tăng 1,8% 

- Trong 12 tháng, từ tháng 6/2021 đến 6/2022, CPI của Úc tăng 6,1% 

- Nhóm chi tiêu có mức giá tăng cao nhất là việc mua nhà mới (tăng 5,6%), 

nhiên liệu cho ô tô (tăng 4,2%), và đồ nội thất (tăng 7%).  

 

                                                           
7 https://www.abs.gov.au/statistics/economy/price-indexes-and-inflation/consumer-price-index-australia/jun-
2022 
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Quý II/2022 chứng kiến mức lạm phát cơ bản hàng năm tăng cao nhất 

trong lịch sử 

Lạm phát CPI hàng năm tăng lên 6,1% trong Quý II/2022 do chi phí xây dựng 

nhà ở và giá nhiên liệu tăng cao. Lạm phát trung bình được cắt giảm hàng năm, 

(không bao gồm các đợt tăng và giảm giá lớn) đã tăng lên 4,9%, mức cao nhất kể từ 

khi Cơ quan thống kê của Úc công bố lạm phát cơ bản vào năm 2003.  
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Hàng hóa tiếp tục thúc đẩy lạm phát 

Hàng hóa chiếm 79% mức tăng trong CPI của Quý II/2022 do chi phí đối với 

vận tải tăng, nguồn cung hạn chế và nhu cầu cao kéo dài.  

 

Do chi phí xây dựng tiếp tục tăng, giá nhà mới tiếp tục tăng cao, mức cao nhất 

kể từ Quý II/1999 từ khi có công bố thống kê. Ngoài ra, giá nhà mới tăng cao còn do 

mức độ hoạt động xây dựng kết hợp với tình trạng thiếu vật liệu và lao động kéo dài. 

Bên cạnh đó, các khoản trợ cấp giúp giảm chi phí bỏ ra cho việc mua nhà ở mới của 

Chính phủ được triển khai ít hơn so với Quý I cũng góp phần làm tăng giá nhà ở mới.  

Tiếp đến, giá nhiên liệu tiếp tục tăng 

Giá nhiên liệu cho tăng quý thứ 8 liên tiếp. Cú sốc của giá dầu do chiến tranh 

Nga – Ukraine trong Quý I cùng với việc gia tăng nhu cầu do các biện pháp hạn chế 

đi lại do covid-19 đã được nới lỏng khiến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tăng, khiến giá 

nhiên liệu tăng kỷ lục.  

Trong khi đó, việc cắt giảm thuế tiêu thụ nhiên liệu 22 cen/1 lít vào ngày 

30/3/2022 đã khiến giá nhiên liệu có mức giảm vào Tháng 4, tuy nhiên đã quay lại 

mức tăng vào Tháng 5 và Tháng 6.  
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Giá hàng tạp hóa tiếp tục tăng 

Tất cả các sản phẩm thực phẩm và phi thực phẩm (trừ thịt lợn) đều tăng giá 

trong Quý II/2022 phản ánh một loạt áp lực từ việc gián đoạn chuỗi cung ứng, tăng 

chi phí vận chuyển và đầu vào.  
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Nhu cầu tăng cao trong bối cảnh nguồn cung hạn chế khiến giá cả tăng cao 

đối với hàng hóa dùng lâu dài.  

Trong vòng 01 năm, chi phí vận tải tăng cao, chuỗi cung ứng bị hạn chế trong 

khi nhu cầu tăng cao đã khiến các loại hàng hóa dùng lâu dài như thiết bị nội thất và 

xe có động cơ tăng cao.  

Giá thuê nhà ở Sydney và Melbourne tiếp tục tăng 

Giá thuê nhà ở Sydney và Melbourne tiếp tục tăng trong quý thứ 2 liên tiếp. 

Trong Quý II, giá thuê tăng ở cả nhà và các công trình xây dựng khác như căn hộ hay 

nhà phố. Giá thuê nhà tại hầu hết các thành phố khác có mức tăng cao hơn nhiều so 

với tại Sydney và Melbourne.  

 

Biểu đồ mô tả các yếu tố chính tác động tới CPI của Úc (được tính trung bình 

% theo quý của 8 thành phố chính)  
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Biểu đồ mô tả CPI tại các các thành phố lớn của Úc  
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4. Diễn biến tỷ giá  

 

Tham khảo bảng tỷ giá sau:  

 27/7 28/7 29/7 

AUD/USD 0,6940 0,6996 0,7007 

AUD/VND 16.221 16.348 16.368 

 

IV – Kết nối giao thương 

Doanh nghiệp Úc đang có nhu cầu nhập khẩu về hạt điều. Quý doanh nghiệp 

quan tâm vui lòng liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc để biết thêm thông tin chi tiết.  

 

Ngoài ra, Quý Doanh nghiệp có thể 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 App store 

Thực hiện: Nguyễn Phú Hòa 

Nguyễn Thu Hường 


