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 TIÊU ĐIỂM HÀNG HÓA THẾ GIỚI NGÀY 17.03
 Mặc dù căng thẳng giữa Trung Quốc và Úc liên quan đến việc khai thác 

và xuất khẩu quặng sắt vẫn còn dai dẳng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, 
Úc vẫn giữ vị trí là nhà xuất khẩu quặng sắt lớn nhất vào thị trường Trung 
Quốc, chiếm gần 80% kim ngạch nhập khẩu quặng sắt của nước này mỗi 
năm. Trong năm 2021, Úc đã xuất khẩu 704,8 triệu tấn quặng sắt vào Trung 
Quốc, giảm nhẹ 4,1% so với cùng kỳ năm 2020.    
EU có thể áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga trong lĩnh vực xuất 

khẩu sắt thép
  Liên minh châu Âu EU và và các quốc gia trong khối G7 đang lên kế hoạch 

tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga, và biện pháp trừng phạt mới 
sẽ đánh vào việc cấm nhập khẩu các mặt hàng chủ chốt từ Nga. Mặc dù EU 
chưa đưa ra định nghĩa mặt hàng chủ chốt trong lệnh trừng phạt này là gì, tuy 
nhiên mặt hàng kim loại, sắt thép của Nga vốn chiếm tỷ trọng không nhỏ trong 
kim ngạch nhập khẩu hàng hóa mỗi năm của EU và do đó, thị trường nhận 
định, khả năng EU cấm nhập khẩu sắt thép từ Nga là rất cao.
   Theo Hiệp hội Thép châu Âu (Eurofer), EU đã nhập khẩu 3,2 triệu tấn thép 

thành phẩm từ Nga vào năm 2020 và 3,7 triệu tấn vào năm 2021. Nga hiện 
đang là nhà cung cấp thép thành phẩm lớn thứ 2 cho châu Âu, chỉ sau Thổ Nhĩ 
Kỳ. Hiện tại, nhiều công ty khai thác và sản xuất thép của Nga đã phải ngừng 
các chuyến hàng tới EU vào đầu tháng 3 do các lệnh trừng phạt mà khối này 
đang áp dụng. Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ liệu EU có mở rộng lệnh cấm 
xuất khẩu sang các nhà máy châu Âu sở hữu hoặc liên kết với các công ty Nga 
hay không. 
   Không chỉ riêng sắt thép, ngành công nghiệp kim loại cũng đang biến động 

khá mạnh do ảnh hưởng bởi chiến tranh Nga - Ukraine. Giá các loại kim loại 
tăng đột biến do hiệu ứng domino từ sàn giao dịch kim loại London. Theo đó, 
trong khoảng thời gian từ ngày 23/2 đến ngày 8/3, giá thép ở Anh đã tăng lên 
mức rất cao, đồng thời giá Niken tăng 97%, Kẽm tăng 16%, Nhôm tăng 6,2% 
và Đồng tăng ở mức 3,5%. Hiện nay, Nga đang là nhà xuất khẩu thép và sản 
phẩm từ thép lớn thứ 4 thế giới, cung cấp thép cho hơn 150 quốc gia và vùng 
lãnh thổ. Việc các nước phương Tây đưa ra các biện pháp trừng phạt lên xuất 
khẩu của Nga sẽ có tác động bất lợi đến chuỗi cung ứng đa dạng của ngành 
thép như xây dựng, ô tô…
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