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heo báo cáo của Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 11 năm 2020, tổng
trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 49 tỷ USD, giảm 5% so với
tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 24,8 tỷ USD, giảm 9% so với
tháng 10 (27,26 tỷ USD); tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 24,2 tỷ USD, giảm nhẹ 0,5%.

Như vậy 11 tháng năm
2020, tổng trị giá xuất
nhập khẩu hàng hoá của
Việt Nam dự kiến đạt
489,09

tỷ

USD,

tăng

3,5% so với cùng kỳ năm
2019; trong đó tổng trị giá
xuất khẩu ước đạt 254,59
tỷ USD, tăng 5,3% và tổng
trị giá nhập khẩu ước đạt
234,5 tỷ USD, tăng 1,5%.
Xuất khẩu hàng hoá giảm mạnh trong tháng 11.

Cán cân thương mại
hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11/2020 ước tính thặng dư 600 triệu USD.
Như vậy, tính chung trong 11 tháng/2020, cán cân thương mại dự kiến xuất siêu
gần 21 tỷ USD, cao hơn hẳn con số thặng dư 10,76 tỷ USD của 11 tháng năm
trước.
Theo Tổng cục Hải quan, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là dầu thô, quặng
các loại. Cụ thể, tháng 11, xuất khẩu dầu thô đạt 311.000 tấn, tăng 15,2% và trị giá
là 95 triệu USD tăng 12,9% so với tháng trước.
11 tháng đầu năm 2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt 4,48 triệu tấn và
trị giá là 1,49 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính
trong 11 tháng này tăng 22,7% về lượng và trị giá ước tính giảm 20,1%.
Xuất khẩu quặng sắt trong tháng 11 ước tính là 108.000 tấn, giảm 78,8% và trị
giá là 9 triệu USD giảm 36,9% so với tháng trước.
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11 tháng đầu năm 2020, lượng quặng xuất khẩu là 2,983 triệu tấn, trị giá là 201
triệu USD; so với cùng kỳ năm 2019 ước tính tăng 13,1% về lượng và trị giá ước
tính giảm 0,5%.
Về các mặt hàng nhập khẩu, dầu thô cũng là mặt hàng có lượng nhập khẩu lớn,
riêng tháng 11 đạt 1 triệu tấn, trị giá 295 triệu USD.
Lượng dầu thô nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2020 ước đạt 10,8 triệu tấn
và trị giá là 3,5 tỷ USD. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 11 tháng năm
2020 ước tính tăng 52,3% về lượng và tăng 4,2% về trị giá so với cùng kỳ năm
2019.
Xăng dầu các loại nhập khẩu trong tháng 11/2020 ước tính là 570.000 tấn, tăng
16,5% và trị giá là 215 triệu USD, tăng 18,7% so với tháng trước.
Lượng xăng dầu nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2020 ước đạt 7,44 triệu tấn
và trị giá là 2,9 tỷ USD. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 11 tháng năm
2020 ước tính giảm 18,1% về lượng và giảm 47,2% về trị giá so với cùng kỳ năm
2019.
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước tính nhập khẩu nhóm hàng này
trong tháng 11/2020 là 6,1 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước; trị giá nhập khẩu
11 tháng năm 2020 đạt 57,37 tỷ USD và tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019.
Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, ước tính nhập khẩu nhóm hàng này
trong tháng 11/2020 là 3,35 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước; trị giá nhập khẩu
11 tháng mặt hàng này đạt 33,12 tỷ USD và không tăng so với cùng kỳ năm 2019.
Nhập khẩu sắt thép trong tháng 11/2020 là 1 triệu tấn, tăng 8,8% và trị giá là 660
triệu USD, tăng 10,1% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu mặt hàng này 11
tháng năm 2020 là 12,2 triệu tấn đạt 7,31 tỷ USD về trị giá. So với cùng kỳ năm
2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng giảm 8,1% về lượng và
giảm 16,7% về trị giá.
Nhập khẩu ôtô nguyên chiếc các loại trong tháng 11/2020 là 13.000 chiếc, giảm
4,2% và trị giá là 285 triệu USD, tăng 0,5% so với tháng trước.
Lượng nhập khẩu mặt hàng này 11 tháng năm 2020 là 93.000 chiếc và trị giá là
2 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 11
tháng năm 2020 giảm 29,8% về lượng và giảm 30,7% về trị giá.
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