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TÓM TẮT THÁNG 5/2020 

 

TÓM TẮT 

Tháng 5, thị trường thịt heo thế giới vẫn ảm đạm dù một số quốc gia đã nới lỏng lệnh 
phong toả nhằm chống dịch COVID-19. 

Tại Việt Nam, xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 210 
triệu USD, giảm hơn 19% so với cùng kì năm 2019, trong khi giá trị nhập khẩu các sản 
phẩm chăn nuôi trong cùng kì ước đạt 1,7 tỉ USD, tăng 10,6%.  

Nhập khẩu tăng mạnh khi giá heo hơi liên tiếp xác lập những kỉ lục mới vì nguồn cung 
khan hiếm, có thời điểm cán mốc 100.000 đồng/kg. Giá heo trung bình tháng 5 tăng 
khoảng 5,7% so với cuối tháng 4.   

Trong khi đó, tình hình dịch ASF vẫn tiếp diễn phức tạp khi ghi nhận phát sinh một ổ 
dịch mới tại Tuyên quang, tái phát tại 70 xã thuộc 15 địa phương gồm Cao Bằng, Bắc 
Kạn, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Ninh, Quảng 
Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Đắk Nông.  

Ngoài ra, dịch tại 143 xã thuộc 54 huyện của 19 địa phương chưa qua 30 ngày. 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI THÁNG 5/2020 

PHẦN I 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI 

 

Tháng 5/2020, dù nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa thể vực dậy từ cuộc khủng hoảng đại 
dịch COVID-19, tác động từ dịch tả heo châu Phi (ASF) tại Trung Quốc và các quốc gia 
khác vẫn là yếu tố chính trên thị trường thịt heo, theo báo cáo Gia súc và Gia cầm mới 
nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).  

Xuất khẩu thịt heo tại nhiều quốc gia tăng mạnh vì nguồn cung giảm mạnh tại Trung 
Quốc vẫn được cho là yếu tố thúc đẩy hoạt động thương mại lên mức kỉ lục.  

 

1. Sản xuất 

Theo USDA dự báo sản lượng thịt heo tại Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Hàn Quốc 
sẽ giảm trong năm 2020. Các quốc gia này vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng 
hoảng dịch ASF.  

Trong đó, sản lượng thịt heo tại Trung Quốc giảm mạnh nhất chỉ còn 34 triệu tấn trong 
năm nay, giảm 20,1% so với năm ngoái. Sản lượng thịt heo tại Philippines và Việt Nam 
giảm lần lượt 8,5% và 5,5% xuống 1,45 triệu tấn và 2,25 triệu tấn. Tại Hàn Quốc, sản lượng 
thịt heo giảm 1,03% so với năm 2019 xuống 1,35 triệu tấn. 

 

 

 

Biểu đồ 1: Sản lượng thịt heo tại các nhà sản xuất hàng đầu thế giới (Nguồn: USDA). 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI THÁNG 5/2020 

Tại Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Brazil, Nga, Canada, Mexico và Nhật Bản, sản lượng thịt 
heo dự báo tăng trong năm nay nhờ nhu cầu cao hơn từ Trung Quốc. Trong đó, sản lượng 
tại Mỹ dự kiến tăng trưởng lớn nhất, 5,01% lên 13,2 triệu tấn. Theo sau là Brazil với mức 
tăng trưởng khoảng 4% và sản lượng thịt heo trong năm nay ước đạt gần 4,13 triệu tấn.  

Nga, Mexico, Canada, EU và Nhật Bản dự đoán lần lượt có mức tăng trưởng là 3,43%, 3,7%, 
1,2%, 0,9% và 0,08%. 

 

 

 

Dù sản lượng thịt dự báo giảm, song đàn heo tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế 
giới, được dự báo phục hồi 2,3% trong năm nay so với năm ngoái lên 450 triệu con. Trong 
khi Brazil là quốc gia ghi nhận đàn heo tăng trưởng nhanh nhất, 4,7% trong 2020 lên gần 
44,3 triệu con. Các quốc gia cũng được dự báo số lượng heo tăng trong năm nay gồm 
Mexico, Belarus, Nga, Mỹ, EU và Nhật Bản.  

Ngược lại, đàn heo tại Hàn Quốc, Ukraine và Canada dự kiến thu hẹp, giảm lần lượt 3,2%, 
3,3% và 0,25% trong năm nay.  

Về diễn biến dịch ASF, theo Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), từ ngày 15/5 đến 28/5, tổng 
cộng có 498 trường hợp bùng phát mới được báo cáo. Tổng số ổ dịch vẫn đang hoành 
hành trên khắp thế giới là 7.116 trường hợp (trong đó có 3.535 trường hợp tại Romania, 
1.703 trường hợp tại Việt Nam). Trong báo cáo trước đó có 7.200 trường hợp đang bùng 
phát và 440 ổ dịch mới. 

Biểu đồ 2: Sản lượng heo tại các nhà sản xuất hàng đầu thế giới (Nguồn: USDA). 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI THÁNG 5/2020 

 

 

 

 

Biểu đồ 3: Lây lan dịch ASF trên thế giới từ ngày 15/5 – 28/5 (Nguồn: OIE) 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI THÁNG 5/2020 

Trong đó, châu Âu thông báo thiệt 
hại 201 con tại Romania, 173 con 
tại Ukraine và Nga 1 con. Tại châu 
Á, 3.733 con heo bị chết và tiêu huỷ 
trong giai đoạn báo cáo, trong đó 
3.701 con tại Ấn Độ và còn lại là tại 
một phần khu vực châu Á của Nga.  

Tại châu Phi, Nam Phi báo cáo 
thiệt hại 38 con heo.  

Trong giai đoạn này, Ấn Độ báo cáo 
những trường hợp bùng phát đầu 
tiên hôm 21/5, với 11 ca được thông báo tại các làng gần nhau ở phía đông bắc của quốc 
gia Nam Á. Tại châu Á, Hàn Quốc thông báo 14 trường hợp nhiễm bệnh ở heo rừng, trong 
khi Nga báo cáo một ca tại trang trại hộ gia đình.  

Ở khu vực châu Âu, tổng cộng 471 ca được thống kê, trong đó 25 con heo nuôi và 446 heo 
rừng. Số heo rừng tại miền Đông Ba Lan đang bị lây nhiễm, cho thấy dịch bệnh đang tiến 
gần tới các quốc gia lân cận. Tại khu vực này, chương trình kiểm soát mục tiêu tiếp tục 
được triển khai. Thông thường, một ca nhiễm ở heo được báo cáo là một trường hợp riêng, 
và thường được thông báo là được giải quyết ngay lập tức.  

Trong số những trường hợp được báo cáo ở heo rừng trong giai đoạn nay, chỉ hai ca vẫn 
đang nhiễm bệnh.  

Nam Phi báo cáo một trường hợp mới tại một trang trại, trong khi không ca nhiễm nào 
được ghi nhận tại Côte d'Ivoire  Namibia. 

 

2. Xuất khẩu 

Cơ quan nông nghiệp Mỹ cho biết thương mại thịt heo của nhiều nhà xuất khẩu thịt heo 
lớn giảm trong năm 2020. Cụ thể, xuất khẩu thịt heo của Trung Quốc giảm tới 37,2% 
xuống 600.000 con. Mỹ và EU giảm lần lượt 8,3% và 5,1% so với năm 2019 xuống 55.000 
con và 350.000 con. Canada cũng được dự báo giảm nhẹ 2,3% so với năm ngoái xuống 5 
triệu con trong năm nay. 

Duy nhất Brazil dự kiến xuất khẩu tăng mạnh 22,2% so với năm trước lên 11.000 con. 
Trong khi, thương mại của Ukraine dự báo không thay đổi, đạt 10.000 con trong năm 
2020. 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI THÁNG 5/2020 

 

  

 

 

Ngoài ra theo CNA, Đài Loan sẽ xuất khẩu thịt heo tươi trở lại trong nửa cuối năm nay nếu 
được liệt kê vào danh sách quốc gia hết dịch chân tay miệng mà không dùng tới vắcxin 
vào tuần tới. 

 

Biểu đồ 4: Xuất khẩu heo sống tại các nhà sản xuất lớn trong năm 2020. 
(Đơn vị: nghìn con/ Nguồn: USDA) 

Biểu đồ 5: Xuất khẩu thịt heo trong năm 2019 – 2020 (Đơn vị: nghìn con/ Nguồn: USDA). 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI THÁNG 5/2020 

Theo dự báo, Trung Quốc và Serbia là hai quốc gia được dự đoán có tăng trưởng xuất 
khẩu thịt heo âm trong năm 2020, với Trung Quốc giảm gần 26% so với năm ngoái xuống 
100.000 tấn và Serbia giảm 7,7% xuống 53.000 tấn.  

Trong khi đó, Mỹ, Brazil, Mexico, Chile, Nga, EU, Canada, Australia đều được dự kiến tăng 
lượng xuất khẩu, với Mỹ tăng tới 18,3% so với năm ngoái. Theo sau là Brazil, Mexico và 
Chile với xuất khẩu tăng trưởng lần lượt là 16,1%, 15,2% và 14,3%. 

 

3. Biến động về giá 

Theo trang Genesus, tính đến ngày 13/5, Trung Quốc vẫn là quốc gia có giá heo hơi cao 
nhất thế giới, trung bình đạt gần 104.800 đồng/kg. Trong khi đó, Hàn Quốc đã vượt Việt 
Nam trở thành quốc gia có giá heo hơi cao thứ hai thế giới, trung bình đạt 97.000 
đồng/kg. Còn giá heo tại Việt Nam rơi xuống vị trí thứ ba, trung bình đạt 89.000 đồng/kg. 

Theo sau là Anh với giá heo hơi là 46.340 đồng/kg, còn Pháp vượt Tây Ban Nha trở thành 
quốc gia có giá heo cao thứ 5 trên thế giới, với giá trung bình đạt 34.742 đồng. Theo trang 
Genesus, tính đến ngày 3/6, Hàn Quốc đã vượt Trung Quốc trở thành quốc gia có giá heo 
hơi cao nhất thế giới, đạt gần 105.130 đồng/kg. Trong khi đó, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 
hai, giá trung bình đạt 96.000 đồng/kg và Trung Quốc rớt xuống vị trí thứ ba với đạt hơn 
94.780 đồng/kg. 

Theo sau là Anh và Pháp với giá heo hơi lần lượt là 48.490 đồng/kg và 35.284 đồng/kg.  

 

Bảng 1: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới (Nguồn: Genesus/Đơn vị: Tiền tệ riêng/kg) 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI THÁNG 5/2020 

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), trong tháng 5, chỉ số giá 
thịt giảm 0,8% so với tháng trước đó và giảm 3,6% so với cùng kì năm ngoái.  

Giá thịt bò tăng trong khi giá thịt heo và gia cầm tiếp tục giảm, điều đó phản ánh nguồn 
cung sẵn sàng cho xuất khẩu đang ở mức cao tại các nhà sản xuất lớn dù nhu cầu nhập 
khẩu tăng tại Đông Á sau khi các biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 
được nới lỏng. 

 

4. Tiêu thụ, nhập khẩu 

Theo USDA, Trung Quốc dự báo tăng nhập khẩu thịt heo do nguồn cung khan hiếm từ 
dịch tả heo châu Phi (ASF), bùng phát lần đầu tại quốc gia châu Á vào tháng 8/2018. 
Tăng trưởng nhập khẩu của Trung Quốc trong năm nay ước đạt 3,85 triệu tấn. Philipines 
cũng thúc đẩy nhập khẩu với tăng trưởng lên tới 26,1%. Chile cũng ghi nhận tăng trưởng 
tốt hơn so với năm ngoái, tăng 15,7% lên 155.000 tấn.  

Tại Colombia, nhập khẩu thịt heo cũng được dự báo tăng nhẹ gần 3% trong năm nay lên 
142.000 tấn.  

 

 

Trong khi đó, nhập khẩu của Mỹ, Hong Kong, Australia, Hàn Quốc, Mexico và Nhật Bản dự 
kiến giảm so với năm ngoái. Trong đó, khối lượng nhập khẩu thịt heo của Mỹ ước giảm 
nhiều nhất, 13,5% xuống 370.000 tấn. Nhập khẩu của Hong Kong cũng dự báo giảm 12,4% 
so với 2019 xuống 290.000 tấn, Australia giảm gần 11% xuống 240.000 tấn.  

Biểu đồ 6: Nhập khẩu thịt heo trong hai năm 2019 – 2020 (Đơn vị: nghìn con/ Nguồn: USDA). 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI THÁNG 5/2020 

Nhập khẩu heo sống tại nhiều nước cũng được dự báo giảm trong năm nay, theo USDA, 
với Canada giảm tới 50% xuống 3.000 con. Theo sau là Nga và Ukraine, giảm lần lượt 
23,1% và 9,1% xuống 10.000 con và 20.000 con. Nhập khẩu heo sống của Mỹ ước giảm 
gần 2% so với năm ngoái xuống 5 triệu con. 

 

 

Khối lượng nhập khẩu từ Mỹ và Canada tăng lần lượt 8% và 5%, trong khi nhập khẩu từ 
Đan Mạch giảm 41% so với năm ngoái.  

Trong hai tháng đầu năm, nhập khẩu thịt heo của Hàn Quốc cũng giảm so với năm ngoái 
xuống 54.489 tấn, giảm 33%. Nguyên nhân là nhu cầu nội địa yếu và giảm phụ thuộc vào 
nhập khẩu. 

 

5. Dự báo, triển vọng 

Thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục mang tới nhiều cơ hội lớn cho các nhà sản xuất thịt heo 
toàn cầu trong năm nay, nhưng sự phức tạp của dịch COVID-19, dịch ASF và căng thẳng 
chính trị gần đây có thể khiến thị trường thị heo toàn cầu tiếp tục chuỗi ngày ảm đạm.

Biểu đồ 7: Nhập khẩu heo sống trong năm 2019 – 2020 (Đơn vị: nghìn con/ Nguồn: USDA). 
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THỊ TRƯỜNG THỊT HEO TRUNG QUỐC THÁNG 5/2020 

PHẦN II 

THỊ TRƯỜNG THỊT HEO TRUNG QUỐC 

 

1. Tình hình sản xuất, xuất khẩu 

USDA dự báo số lượng heo và heo nái tồn kho của Trung Quốc đều bắt đầu ở mức thấp 
trong năm 2020, giảm lần lượt 27% và 30% từ lượng tồn kho đầu năm 2019. Nhờ những nỗ 
lực tái đàn mạnh mẽ trong năm nay và số ca nhiễm dịch ASF ít hơn, sự sụt giảm của 
lượng heo tồn kho sẽ đảo chiều và tồn kho cuối năm 2020 ước tăng 9%.  

Tổng số heo giết mổ và sản lượng thịt heo trong năm nay dự báo tiếp tục giảm lần lượt 
24% và 20% so với năm ngoái xuống 415 triệu con và 34 triệu tấn.  

Cuối tháng 5, Trung tâm Quản lí Dự trữ mua hàng Trung Quốc tiếp tục bán đấu giá 30.000 
tấn thịt heo đông lạnh từ kho dự trữ quốc gia. Tính từ đầu năm, quốc gia châu Á đã bán ít 
nhất 330.000 tấn thịt heo từ kho dự trữ để tăng nguồn cung. 

Về tình hình dịch ASF, hôm 29/5, Reuters dẫn nguồn Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung 
Quốc cho biết đã phát hiện một ổ dịch ASF mới bùng phát gần thành phố Lanzhou ở miền 
Tây Bắc tỉnh Cam Túc.  

Hơn 90 con heo đã chết trong tổng số 9.900 con heo của trang trại này.   

 

2. Diễn biến giá 

 

 
Biểu đồ 8: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong tháng 5 

(Nguồn: zhuwang.cc/Đơn vị: NDT/kg) 
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Giá heo hơi Trung Quốc lao dốc từ đầu tháng và phục hồi nhẹ trở lại vào cuối tháng. Tính 
tới giữa tháng 5, giá đã giảm 15,6% so với đầu tháng xuống còn khoảng 27 NDT/kg. Giá 
giảm nhờ các chính sách tăng đàn heo của chính phủ Trung Quốc có hiệu quả.  

Mặc dù vậy, giá có dấu hiệu phục hồi và trở lại trên 29 NDT/kg vào cuối tháng 5. 

 

3. Tiêu thụ, nhập khẩu 

Dữ liệu hải quan cho biết nước tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới đã nhập khẩu kỉ lục 
400.000 tấn trong tháng 4, tăng gần 170% so với cùng kì năm ngoái vì các nhà nhập khẩu 
tận dụng việc giá thấp để tích hàng tồn kho.  

Tính trong 4 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,35 triệu tấn thịt heo, tăng 
179,4% so với cùng kì năm 2019, sau khi sản lượng thịt trong nước giảm mạnh giữ giá ở 
mức cao hơn nhiều so với những thị trường khác. 

 

 

 

 

4. Thị trường nhập khẩu chính 

EU vẫn là nguồn cung thịt heo chính của Trung Quốc trong thời gian tới, theo sau là Brazil, 
Mỹ và Canada. 

Theo USDA, nhập khẩu thịt heo của quốc gia châu Á từ EU trong hai tháng đầu năm đã 
tăng 163% so với năm 2019 lên 327.982 tấn. Nhập khẩu từ Mỹ tăng 860% lên 104.771 tấn. 
Tăng trưởng nhập khẩu từ Brazil trong giai đoạn này 117% lên 43.920 tấn.  

 

Biểu đồ 9: Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc trong giai đoạn 2016 – 2020 
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Reuters) 
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5. Dự báo, triển vọng 

Chủ tịch Liu của Tập đoàn New Hope dự đoán đàn heo của Trung Quốc sẽ phục hồi từ 
dịch ASF vào năm 2021, theo Reuters. Điều này sẽ giúp hạ nhiệt giá thịt heo, sau những 
đợt tăng cao kỉ lục kể từ khi dịch ASF được phát hiện vào năm 2018.  

Ông cũng dự đoán giá thịt heo sẽ duy trì ở mức cao trong năm nay, nhưng với việc các 
công ty mới từ những lĩnh vực khác, như bất động sản và công nghệ, đầu tư vào trang trại 
nuôi heo, giá sẽ giảm. 
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PHẦN III 

THỊ TRƯỜNG HEO HƠI VIỆT NAM 

 

1. Sản xuất 

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 5, dịch ASF đang được kiểm soát 
nhưng việc tái đàn còn chậm vì chi phí đầu tư lớn, giá con giống ở mức cao khiến các hộ 
có nguồn vốn hạn hẹp không thể khôi phục sản xuất, còn những hộ đủ điều kiện lại thận 
trọng do tâm lí lo ngại dịch quay trở lại. 

Tổng đàn heo của cả nước trong tháng tiếp tục giảm giảm 6,2% so với cùng kì năm 2019.  

Theo Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn (NN&PTNT), giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi tháng 5 ước đạt 57 triệu USD, 
tính chung giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 210 
triệu USD, giảm hơn 19% so với cùng kì năm 2019. 

4 tháng đầu năm 2020 giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ gia cầm đạt gần 6,1 triệu USD, 
giảm gần 18% so với cùng kì năm 2019; giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ heo đạt 10,3 
triệu USD, giảm 58,3% so với cùng kì năm 2019. 

Top 5 thị trường xuất khẩu thịt và sản phẩm từ thịt lớn nhất của Việt Nam là Hong Kong 
với giá trị 16,4 triệu USD, giảm hơn 25% so với cùng kì năm 2019; Trung Quốc đạt 5,5 triệu 
USD, giảm 66,3%; Nhật Bản đạt 4,1 triệu USD, tăng 6,2%; Bỉ 2 triệu USD, giảm 35,3% và 
Pháp đạt 890.000 USD, giảm gần 16%. 

Về tình hình dịch ASF, Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng phát sinh một ổ dịch mới 
tại Tuyên Quang, tái phát tại 70 xã thuộc 15 địa phương gồm Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, 
Lạng Sơn, Tuyên Quang, Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Đắk Nông.  

Ngoài ra, dịch tại 143 xã thuộc 54 huyện của 19 địa phương chưa qua 30 ngày. 

 

2. Thị trường thức ăn chăn nuôi 

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 5, Việt Nam nhập khẩu hơn 328 triệu 
USD giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, giảm gần 7% so với cùng kì năm ngoái.  

Về các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 5 tăng 
17,3% so với năm 2019 lên 344.961 tấn, với giá trị nhập khẩu tăng 49,1% lên hơn 93,2 triệu 
USD. Nhập khẩu đậu nành cũng tăng tới 53,6% về khối lượng lên 275.167 tấn, và tăng gần 
70,3% về giá trị lên 108,4 triệu USD. 



 

16 
 

THỊ TRƯỜNG HEO HƠI VIỆT NAM THÁNG 5/2020 

Trong khi đó, nhập khẩu ngô giảm 1,4% về khối lượng xuống 1.127.473 tấn, nhưng tăng 
23,9% về giá trị lên gần 238,5 triệu USD.  

Giá trị nhập khẩu dầu mỡ động thực vật tăng 27,3% so với cùng kì năm ngoái lên gần 68,2 
triệu USD. 

 

 

 

Trên thị trường thế giới, giá hợp đồng lúa mì trong phiên giao dịch ngày 13/3, trong khi giá 
ngô chốt phiên ở mức ổn định, nhờ thị trường tài chính phục hồi sau khi giảm sâu vì lo 
ngại nền kinh tế suy thoái dưới tác động của sự bùng phát virus corona. Tuy nhiên, giá 
đậu nành giảm vì tình hình thời tiết tại Nam Mỹ.  

Theo Reuters, giá lúa mì giao tháng 5 trên sàng giao dịch Chicago tăng 0,5 US cent lên 
5,06 USD/giạ. 

Giá ngô giao tháng 5 chốt phiên không đổi ở 3,65-3/4 USD/giạ, phục hồi phần nào sau khi 
giảm còn 3,63-1/2 USD. 

Trong khi đó, giá đậu nành giao tháng 5 giảm 10-3/4 US cent xuống 8,48-3/4 USD/giạ 
sau khi chạm mức 8,45-1/4, mức thấp nhất đối với một hợp đồng được giao dịch nhiều 
nhất kể từ ngày 28/5/2019. 

 

 

 

 

 

Bảng 2: Tình hình nhập khẩu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Nguồn: Tổng cục Hải quan) 
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3. Diễn biến giá 

 

 

 

Tháng 5, giá heo hơi tiếp tục xu hướng tăng mạnh, có thời điểm cán mốc 100.000 
đồng/kg tại một vài nơi. Giá heo trung bình tháng 5 tăng khoảng 5,7% so với cuối tháng 4.   

Theo Bộ Công Thương, giá heo hơi tiếp tục ở mức cao do nguồn cung khan hiếm và việc 
tái đàn đang gặp khó khăn bởi giá heo giống đang ở mức cao, trong khi dịch ASF tiếp tục 
tái phát. Hiện nay, giá heo giống rất cao từ 2,5 triệu đến hơn 3 triệu đồng/con, cao gấp 2,5 
- 3 lần so với thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh. 

Ông Nguyễn Tất Thắng, Tổng Thư kí Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, cho biết cho biết chi 
phí chăn nuôi ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hiện nay đã tăng gấp đôi so với thời điểm trước 
dịch lên mức 60.000 đồng/kg. Trong đó, chi phí con giống chiếm tới 50%. 

Ghi nhận trong ngày 25/4, tại miền Bắc, giá heo hơi ở Hưng Yên lên tới 103.000 đồng/kg; 
Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và Thái Bình dao động trong khoảng 98.000 – 100.000 
đồng/kg. Còn tại Nam Định, Phú Thọ, Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Nình Bình 
và Hà Nam heo hơi giao dịch ở mức 95.000 – 97.000 đồng/kg.  

Tại miền Trung – Tây Nguyên, giá heo Lâm Đồng, Khánh Hoà báo đạt 97.000 đồng/kg; 
Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định và Quảng Nam dao động ở 95.000 đồng/kg. Tại Quảng 
Bình, Quảng Trị, Huế và Quãng Ngãi heo hơi được thu mua ở 93.000 đồng/kg. Ninh Thuận 
có giá thấp nhất, đạt 90.000 đồng/kg. 

Còn tại miền Nam, heo hơi Vũng Tàu giao dịch trong khoảng 97.000 – 100.000 đồng/kg; 
các tỉnh Cà Mau, Hậu Giang, Tiền Giang, Đồng Nai, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang 
và Trà Vinh có giá phổ biến quanh mức 97.000 – 99.000 đồng/kg, có nơi lên tới 100.000 
đồng/kg. Tại Bình Dương, Đồng Tháp và An Giang giá heo hơi đạt khoảng 96.000 - 97.000 

Biểu đồ 10: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 5 (Nguồn: Tổng hợp thị trường/Đơn vị: đồng/kg) 
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đồng/kg. Còn Vĩnh Long, Bình Phước, TP HCM, Tây Ninh và Sóc Trăng giá heo báo ở mức 
95.000 đồng/kg. 

Tuy nhiên, sau khi thông tin Bộ NN&PTNT cho phép nhập khẩu heo sống về giết thịt, đầu 
tháng 6, giá heo hơi đã có tín hiệu hạ nhiệt khi những xu hướng tăng nóng đã không còn, 
thay vào đó là sự sụt giảm của nhiều địa phương trên cả nước. 

 

4. Tình hình tiêu thụ 

Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản cho biết giá trị nhập khẩu chăn nuôi tháng 
5 ước đạt 363 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi 5 tháng đầu năm 
2020 ước đạt 1,7 tỉ USD, tăng 10,6% so với cùng kì năm 2019.  

Tính riêng 4 tháng đầu năm, giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 1,3 tỉ USD, tăng 
15,5% so với cùng kì năm 2019. Đáng chú ý, so sánh với cùng kì năm 2019, giá trị nhập 
khẩu thịt heo đông lạnh đạt 55 triệu USD, tăng hơn 412%; thịt và phụ phẩm ăn được sau 
giết mổ của heo, bò đạt 34,8 triệu USD, tăng gần 46%. 

5 thị trường nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt của Việt Nam là Australia, Mỹ, Ấn Độ, Thái 
Lan và Canada với giá trị lần lượt là 207,8 triệu USD, tăng 69,3% so với cùng kì năm ngoái; 
104 triệu USD, tăng 80%; 92,9 triệu USD, tăng 130,3%; 65,1 triệu USD, tăng 56,3% và 30 
triệu USD, cao gấp 12,5 lần. 

 

5. Dự báo, triển vọng 

Theo ông Nguyễn Tất Thắng, Tổng Thư kí Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, phải đến cuối 
năm khả năng giá heo hơi mới đưa về mức 60.000 đồng/kg trong bối cảnh thị trường vẫn 
đang thiếu nguồn cung. Báo cáo công bố tháng 4 của USDA dự báo sản lượng thịt heo 
trong năm 2020 của Việt Nam giảm gần 5,5% xuóng 2,25 triệu tấn.
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PHẦN IV 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH  

 

1. Tin hoạt động nổi bật  

Hùng Vương bắt tay Thaco lập thêm công ty sản xuất heo giống tại 
Long An  

CTCP Hùng Vương (Mã: HVG) vừa có thông báo về việc đầu tư góp vốn 
thành lập Công ty TNHH Sản xuất Heo giống và Thức ăn Chăn nuôi Việt 
Đan với vốn điều lệ ban đầu là 556 tỉ đồng. 

Công ty mới có trụ sở chính tại Lô P, KCN Nhựt Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An, do CTCP sản xuất, chế biến và phân phối nông nghiệp Thadi (công ty con 
của Thaco) góp 75% vốn và HVG sẽ góp 25% phần vốn điều lệ còn lại. 

Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HVG sẽ làm đại diện theo ủy quyền của CTCP Hùng 
Vương, quản lí phần vốn góp trong Việt Đan cũng như tham gia vào Hội đồng thành viên 
khi công ty TNHH này được thành lập. 

Trước đó, Hùng Vương đã kí hợp đồng hợp tác chiến lược với Thadi định thành lập hai 
công ty liên doanh mới là Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Tịnh Biên An Giang và Công ty 
TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng Phù Cát với với công suất nuôi heo đạt hơn 36.000 
con và 44.000 con. 

 

C.P. Việt Nam dự kiến đưa vào hoạt động nhà máy giết mổ lợn đầu tiên tại 
miền Bắc 

Theo thông tin từ ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc CTCP Chăn nuôi 
C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam), để rút ngắn khâu trung gian cũng như đưa 

sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đến tay người tiêu dùng, dự kiến cuối 
năm nay công ty sẽ đưa vào hoạt động Nhà máy giết mổ và pha lóc thịt lợn tại Khu công 
nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội. 

Ông Tuấn cho biết nhà máy có diện tích gần 6 ha, sở hữu dây chuyền công nghệ hiện đại, 
với tổng vốn đầu tư gần 450 tỉ đồng. Tổng công suất giết mổ của nhà máy là 4.000 con 
lợn/ngày. Trước mắt, cuối năm nay, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành với công suất 2.000 
con/ngày. 

Được biết, đây là dự án thứ hai của CTCP Chăn nuôi C.P. Việt Nam tại Khu công nghiệp 
Phú Nghĩa sau Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội. 
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Vissan tung ra thị trường hàng loạt sản phẩm mới 

Trước diễn biến giá thịt heo tăng cao, không ít người tiêu dùng đã chuyển 
sang dùng thực phẩm khác thay thế như thịt bò, thịt gà, hải sản... Sắp tới, 
nếu hạ giá thành thịt heo, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có 

thể đối mặt với nhiều khó khăn. Theo đó, một số đơn vị đã tìm kiếm đà tăng trưởng thông 
qua việc mở rộng qui mô và đa dạng hóa sản phẩm. 

Mới đây, CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc 
sản (Vissan – Mã: MSN) vừa cho ra 
mắt sản phẩm há cảo thanh long, 
được làm từ nạc heo kết hợp vỏ bánh 
từ trái thanh long, cùng các loại rau 
củ và gia vị truyền thống. 

Vissan cũng đưa ra thị trường “Thịt 
heo ướp gia vị” với 6 dòng sản phẩm, 
gồm cốt lết xốt mật ong, cốt lết ướp 
gia vị truyền thống, sườn non xốt mật 
ong, sườn non ướp gia vị, ba rọi xốt 
mật ong, ba rọi ướp gia vị truyền 
thống. 

 

2. Thực trạng, dự báo tình hình hoạt động SXKD 

Doanh thu hai tháng quí II của Dabaco ước đạt hơn 2.000 tỉ đồng  

Trong bối cảnh, giá heo hơi tháng 5 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi liên tiếp 
đạt mức kỉ lục mới, các doanh nghiệp chăn nuôi heo giống và kinh doanh 
thịt heo tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. 

Sáng ngày 1/6 vừa qua, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC) đã có buổi họp đánh 
giá kết quả sản xuất kinh doanh hai tháng quí II/2020 và triển khai kế hoạch các tháng 
tiếp theo của năm 2020. 

Cụ thể, doanh thu hai tháng quí II của Tập đoàn đạt 2.016 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế ước 
đạt trên 70% giá trị quí I, khoảng hơn 230 tỉ đồng. 

Tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như So nhấn mạnh các đơn vị chăn nuôi cần tiếp 
tục coi phòng dịch, nâng cao năng suất là trọng tâm, thực hiện biện pháp an toàn sinh 
học là giải pháp căn cơ, hiệu quả nhất trong bối cảnh hiện nay. 
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Đồng thời, vị đại diện Dabaco cho rằng các đơn vị cần tích cực tổ chức mở rộng qui mô 
chăn nuôi theo kế hoạch được duyệt; tăng cường sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thức ăn 
chăn nuôi và các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu… 

 

Doanh nghiệp chăn nuôi lợn Đồng Nai lên kế hoạch lãi 15 tỉ đồng trong quí II 

CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai (Dolico - Mã: NSS) là một trong những doanh 
nghiệp chăn nuôi có kết quả kinh doanh ấn ượng trong quí đầu năm với lãi 
sau thuế gấp đôi kế hoạch cả năm. 

Sang quý II, công ty chăn nuôi lợn tại Đồng Nai đặt mục tiêu sản lượng thịt lợn đạt 855 
tấn. Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu dự đạt 65 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 15 tỉ 
đồng. 

Mới đây, Dolico đã công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ 
chức ngày 18/6 tới đây tại 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. 
Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 1/6. 

Đại hội dự kiến sẽ thảo luận và biểu quyết thôn`g kế hoạch hoạt động năm 2020 với chỉ 
tiêu tổng doanh thu 219 tỉ đồng, lãi trước thuế và lãi sau thuế lần lượt đạt 42 tỉ đồng và 
34,5 tỉ đồng. 

 

Phú Sơn thận trọng với kế hoạch kinh doanh 

Theo Hội đồng quản trị CTCP Chăn nuôi Phú Sơn, trong năm nay kế hoạch 
kinh doanh với sản lượng chỉ bằng khoảng 50-55,5% sản lượng heo thịt và 
heo giống trong năm 2019. Doanh thu dự kiến giảm 75% so với cùng kì năm 

trước; lợi nhuận trước thuế khoảng 10 tỉ đồng (năm ngoái doanh nghiệp lỗ 23 tỉ đồng do 
dịch ASF). 

HĐQT Phú Sơn cho biết, để hoàn thành chỉ tiêu, công ty sẽ đặt công tác phòng bệnh và 
chăm sóc sức khỏe cho đàn heo lên hàng đầu, thường xuyên vệ sinh chuồng trại và đảm 
bảo lịch tiêm vắc xin định kì được thực hiện đầy đủ. 

Trong công tác chọn lọc và lai tạo, cần tăng cường nghiên cứu thêm những giống heo tốt, 
năng suất cao nhằm gia tăng hiệu quả kinh tế. 

Bổ sung đàn heo nái hậu bị cho Trại heo Xuân Bắc để đạt mức qui mô chăn nuôi giai 
đoạn 1 là 2.400 nái. Tiến hành các thủ tục theo qui định xây dựng giai đoạn 2 của Dự án 
qui mô nuôi 2.400 con heo nái.  

Đồng thời, tăng cường khảo sát các thị trường đầu ra nhằm chuẩn bị tốt cho công tác mở 
rộng qui mô hoạt động trong tương lai, khi các trại mới đã đi vào hoạt động ổn định. 
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PHẦN V 

CHÍNH SÁCH 

 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Tại Trung Quốc, các cơ quan hải quan Trung Quốc đã cấm nhập khẩu heo nuôi, heo rừng 
và các sản phẩm từ heo có nguồn gốc Ấn Độ để ngăn chặn sự lây lan của dịch ASF. Lệnh 
cấm có hiệu lực vào ngày 27/5 khi Trung Quốc đang nỗ lực khôi phục sản lượng heo sau 
khi sự bùng phát của dịch ASF khiến đàn heo của nước này giảm 40% vào năm ngoái. 

 

2. Chính sách của Việt Nam 

Với tình trạng nguồn cung thiếu hụt khiến giá heo hơi trong nước bị đẩy lên mức kỉ lục lịch 
sử hơn 100.000 đồng/kg, Bộ NN&PTNT đã có văn bản đồng ý phương án nhập khẩu heo 
sống để giết thịt của Cục Thú y.  

Sau khi hoàn thành bước đánh giá hồ sơ, Cục Thú y phối hợp với các doanh nghiệp nhập 
khẩu liên hệ và tổ chức họp trực tuyến với các cơ quan có thẩm quyền của nước xuất 
khẩu để trao đổi về những vướng mắc, thu thập các thông tin còn thiếu nhằm hoàn thiện 
quá trình phân tích rủi ro nhập khẩu, thỏa thuận điều kiện vệ sinh thú y và mẫu giấy 
chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu.  

Các doanh nghiệp nhập khẩu heo sống phải tuân thủ các qui định của pháp luật hiện 
hành về kiểm dịch nhập khẩu, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc trong nước. 
Trong đó, cần xem xét qui định cách li 30 ngày để theo dõi sức khỏe của heo trước nhiều 
loại bệnh tật như lở mồm long móng, dịch tả châu Phi, tai xanh và các dịch bệnh khác.  

Từ trước tới nay, Việt Nam chỉ cho phép doanh nghiệp nhập khẩu thịt heo đã giết mổ - 
đông lạnh và sản phẩm chế biến từ thịt heo vào nội địa. Không cho phép nhập khẩu heo 
sống vào Việt Nam vì lo ngại làm lây lan các nguồn dịch bệnh (trừ heo nái, heo giống 
nhập khẩu sau khi được cơ quan thú y kiểm dịch chặt chẽ). Tuy nhiên hiện nay, cơ quan 
quản lí nhà nước đã đồng ý cho nhập cả heo sống vào Việt Nam.  

Theo Thứ trưởng NN&PTNT Phùng Đức Tiến, đây là lần đầu tiên cho phép nhập khẩu 
chính ngạch heo sống (nguyên con) từ các nước để hạ giá heo hơi và heo thịt trong nước 
đang cao. Trước mắt, Bộ NN&PTNT sẽ xem xét nhập khẩu heo từ Thái Lan. 

Các qui trình nhập khẩu sẽ được kiểm soát chặt chẽ để tránh hiện tượng nhập ồ ạt, gây 
ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường trong nước. 
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3. Công nghệ mới trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến thịt heo 

Hệ thống cho ăn tự động là cơ quan giám sát lượng tiêu thụ của mỗi con heo. Hệ thống 
này sẽ giúp loại bỏ những thử nghiệm lượng thức ăn thủ công và cho phép heo được nhốt 
trong các nhóm, theo đó thể hiện chính xác hơn sản lượng heo. 

Theo Osborne, hệ thống này hỗ trợ chính xác trong việc xác định tác động của các yếu tố 
môi trường đến hiệu suất tăng trưởng của động vật đối với nghiên cứu di truyền, dinh 
dưỡng hoặc dược phẩm tại trang trại. 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có 
thể. Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số 
liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin 
và số liệu này. 

BẢN QUYỀN 

Báo cáo “Thị trường heo hơi tháng 5/2020” được Biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp 
và trình bày. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục 
đích cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và 
những lĩnh vực chuyên nghiệp khác. 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho 
dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới 
những thiếu sót, sai sót. 
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ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI,                                                        
XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ: 

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG HEO HƠI, XIN LIÊN HỆ TỚI ĐỊA CHỈ: 

Trịnh Huyền Trang 

Thư kí toà soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn 



 

 
 

 


