ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VẤN ĐỀ ĐỊA CHÍNH TRỊ
NGA – UKRAINE Phòng Nghiên cứu và Phân tích khối KHCN YSVN

1. Quy mô thương mại Ukraine và thế giới
Trung Quốc, Ba Lan, Nga là 3 nước xuất khẩu lớn nhất của

Ukraine là nước sản xuất và xuất khẩu Ngũ cốc hàng đầu thế giới.

Ukcraine. Ngoài Ngũ cốc, Sắt thép, ác loại dầu mỡ động thực

Trong đó, những quốc gia đông dân như Trung Quốc, Ai Cập,

vật cũng chiếm tỷ trọng xuất khẩu của Ukraine.

Indonesia là những nước nhập khẩu ngũ cốc lớn từ Ukcraine.

Nguồn: ITC, YSVN
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2. Quy mô thương mại Nga và thế giới
Ngoài châu Âu, Trung Quốc và Mỹ là 2 đối tác xuất khẩu lớn của
Nga. Dầu khí, Phân bón, Ngũ cốc , Sắt thép, Các kim loại như
Đồng, Nhôm, Nickel,…là các sản phẩm có tỷ trọng xuất khẩu lớn từ
Nga

Nguồn: ITC, YSVN

Nga cung cấp hơn 60% dầu mỏ và khí đốt cho châu Âu. Trong đó,
khoảng 30% khoản này là dành cho Đức, ngoài ra còn có Italy
(~10%), Thổ Nhĩ Kỳ (~8%) cũng chiếm tỷ trọng đáng kể.

3. Tác động vấn đề địa chính trị Nga – Ukraine tới kinh tế thế giới
- Cuộc chiến xảy ra tại Ukraine ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm như Ngũ cốc, Sắt thép,
Quặng, các loại dầu mỡ động thực vật, các thị trường chính như: Trung Quốc, Ai Cập, Indonesia, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba
Lan, Hà Lan sẽ chịu ảnh hưởng lớn do phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu này.
- Hoạt động kinh tế ở Nga phần lớn bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt và hạn chế giao thương từ Mỹ cũng như các
nước EU. Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế có thể khiến nguồn cung nhiều sản phẩm từ Nga bị gián đoạn
trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng Nga và các quốc gia không áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga sẽ sớm tìm được giải
pháp để giải quyết vấn đề thanh toán và chuỗi cung ứng trở nên suôn sẻ hơn, một số sản phẩm có xuất khẩu chiếm tỷ
trọng lớn trên thế giới như Phân bón (12.6%); Ngũ cốc (7.8%); Nickel (12.9%); Sắt thép (4.9%); các sản phẩm từ kim
loại Đồng, Nhôm (7.1%). Trong khi đó, nguồn cung các sản phẩm từ Ukraine sẽ cần thời gian dài hơn để phục hồi do
những ảnh hưởng của cuộc xung đột để lại.
- Khoảng 60% GDP Nga đóng góp bởi lĩnh vực dầu khí và Ukraine là nơi trung chuyển dầu thô từ Nga qua các nước
châu Âu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới cả Nga và các nước phụ thuộc nguồn năng lượng từ Nga, đặc
biệt Đức, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ.

- Ngoại trừ Nga, Ukraine thì Trung Quốc, Mỹ cũng như Đức, Hà Lan, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ là những nước bị tác
động trực tiếp nhiều nhất từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngoài giá Quặng sắt thép, Ngũ cốc, Phân bón thì giá Dầu
tăng cao sẽ là yếu tố tác động động nhiều nhất lên nền kinh tế toàn cầu, điều này có thể khiến chi phí vận tải tăng cao
qua đó ảnh hưởng tới giá cả hàng hóa.

4. Tác động vấn đề địa chính trị Nga – Ukraine tới Việt Nam
Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Nga, Ukraine trong những năm gần
đây chiếm tỷ trọng ngày càng nhỏ (hơn 1.1% trong 2021) so với các
nước như Mỹ, Trung Quốc, EU và chiếm 2% GDP VN trong năm 2021.
Tác động trực tiếp về mặt thương mại tới Việt Nam sẽ không nhiều, tuy
nhiên, cuộc xung đột Nga – Ukraine ảnh hưởng tới giá cả nguyên liệu
cũng như kinh tế thế giới, qua đó, một số nhóm ngành được hưởng lợi
như:
- Dầu khí: Nguồn cung toàn cầu sẽ gián đoạn khi Nga không thể
chuyển dầu tới châu Âu. Giá dầu khó có thể hạ nhiệt nếu quá trình
đàm phán giữa Nga-Ukraine không suôn sẻ. Cổ phiếu chú ý: PVS,
PVD, BSR, GAS.
- Quặng, Sắt thép : Cả Nga và Ukraine xuất khẩu lượng thép đáng kể
ra thị trường TG, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới giá quặng
sắt, đồng nhôm. Cổ phiếu chú ý: NKG.
- Phân bón: gián đoạn nguồn cung ngắn hạn do hoạt động thanh toán,
vận chuyển. Chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm ổn định trở lại, khi Trung Quốc
và Brazil là 2 quốc gia nhập khẩu phân bón lớn từ Nga khá trung lập.
Cổ phiếu chú ý: DPM, DCM, DDV.
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