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TÓM TẮT THÁNG 8/2020 

 

TÓM TẮT 

Tháng 8/2020, thị trường heo hơi thế giới vẫn chưa thể phục hồi khi đại dịch COVID-19 

vẫn bùng phát ở nhiều quốc gia và lục địa. Cùng với đó, dịch ASF chính thức xuất hiện 

tại Đức, nhà sản xuất lớn nhất của EU. Sự kiện này khiến một số quốc gia như Hàn 

Quốc và Trung Quốc đã đưa ra lệnh cấm nhập khẩu thịt heo có nguồn gốc từ Đức.  

Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung và kéo giá heo toàn cầu khi nguồn cung 

thịt của Trung Quốc vẫn đang thắt chặt.  

Tại Việt Nam, ổ dịch ASF mới vẫn được phát hiện tại Cà Mau, Bạc Liêu nhưng chăn 

nuôi heo đang dần được khôi phục sau dịch ASF sau dịch.  

Trong tháng 8, giá heo hơi trung bình cả nước giảm khoảng 3 – 7% so với tháng trước 

xuống còn 79.000 – 86.000 đồng/kg vào cuối tháng.  

Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân giảm giá là do dịch COVID-19 quay trở lại tại một 

số tỉnh thành, ảnh hưởng đến sức mua, trong khi nguồn cung tăng hơn so với các 

tháng trước.  

Cùng với nguồn cung heo từ nhập khẩu, các công ty chăn nuôi có thị phần lớn trong 

nước cũng tăng tái đàn. Chăn nuôi heo đang dần khôi phục sau dịch ASF nhưng công 

tác tái đàn còn chậm do giá heo giống vẫn ở mức cao, các hộ chăn nuôi không có đủ 

nguồn lực để đầu tư tái đàn sau thời gian dài bị thiệt hại vì dịch bệnh, việc tái đàn chủ 

yếu ở các cơ sở chăn nuôi lớn. 
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PHẦN I 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI 

 

Tháng 8, các yếu tố dịch bệnh tiếp tục tác động tiêu cực tới thị trường heo thế giới, với 

hoạt động sản xuất và tiêu thụ đều bị gián đoạn khi nguồn nhân lực tại các nhà máy và 

cảng biển bị hạn chế vì dịch COVID-19, cũng như những biện pháp phong toả hoặc hạn 

chế đi lại để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch. 

Trong báo cáo đánh giá lại thị trường heo tháng 8 của Rabobank, các chuyên gia phân 

tích cho biết nhu cầu suy yếu và nguồn cung heo khổng lồ sẽ tiếp tục gây áp lực lớn lên 

thị trường này.  

Cùng với đó, dịch tả heo châu Phi (ASF) vẫn ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và tiêu thụ 

tại nhiều quốc gia vì chưa tìm được vắc xin phòng dịch.  

 

1. Sản xuất 

Trong báo cáo định kì nửa năm của Dịch vụ Nông nghiệp Quốc tế (FAS) thuộc Bộ Nông 

nghiệp Mỹ (USDA) cho biết số lượng heo của Brazil trong năm 2020 ước đạt 43,5 triệu con 

và có thể tăng gần 3% trong 2021 lên 44,8 triệu con heo, mức kỉ lục mới khi các nhà sản 

xuất Nam Mỹ tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng cao trên thế giới.  

Tại quốc gia Nam Mỹ này, các nhà sản xuất heo tập trung tại ba bang phía nam của 

Santa Catarina, Paramá, và Rio Grande do Sul. Hệ thống sản xuất tại những khu vực này 

có tính tích hợp cao khi nhận heo con, thức ăn, vắc xin và hỗ trợ kĩ thuật từ các nhà đóng 

gói lớn và các hợp tác xã. Các nhà sản xuất độc lập tập trung nhiều hơn ở các khu vực 

Đông Nam và Trung Tây của Brazil. 

Về sản lượng thịt heo, FAS dự đoán mức tăng trưởng trong năm 2020 là 3,1% lên 4,1 triệu 

con. Còn sản lượng trong năm 2021 ước tăng 4,5% lên gần 4,3 triệu tấn nhờ triển vọng 

tiêu thụ trong nước cải thiện.  

Một số yếu tố khác thúc đẩy sự tăng trưởng này là năng suất cao hơn, giá thịt heo cải 

thiện cả trên thị trường trong nước và quốc tế và chi phí thức ăn chăn nuôi ổn định.  

Lượng heo giết mổ tại Brazil trong năm 2020 tăng 3% so với năm ngoái lên gần 43 triệu 

con và dự kiến tăng gần 4% lên 44,6 triệu con.  
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Tại Nhật Bản, đàn heo được dự báo sẽ tăng vào đầu năm 2021 lên gần 9,2 triệu con, tăng 

khoảng 1% so với năm 2020 nhờ các nhà sản xuất phục hồi nhanh chóng từ dịch tả heo 

cổ điển (CSF), bùng phát vào năm 2018 - 2019.  

Dịch CSF bùng phát khiến khoảng 144.000 con heo bị tiêu huỷ trong năm 2019, tương 

đương 1,6% tổng đàn heo của Nhật Bản. Đầu tháng 11/2019, chính phủ Nhật Bản đã cho 

phép tiêm vắc xin cho những con heo khoẻ mạnh tại 24/47 tỉnh của quốc gia châu Á. 

Trong đó, 19 tỉnh đã hoàn thành chương trình tiêm vắc xin vào tháng 5/2020, nhờ vậy 

giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Với dịch bệnh được kiểm soát, FAS Tokyo dự 

báo đàn heo trong năm 2021 sẽ phục hồi ở mức đã đạt được vào đầu năm 2019.  

Đàn heo nái trong năm sau cũng, theo đó, được dự báo tăng 1% lên 850.000 con. Một số 

nhà sản xuất đã tiến hành nhập khẩu heo giống để đẩy nhanh tốc độ phục hồi. Hiệp hội 

các nhà giao dịch gia súc Nhật Bản (ALIC) ước tính quốc gia này đã nhập khẩu 1.737 con 

heo giống trong nửa đầu năm 2020, tăng 2,5 lần so với tổng nhập khẩu năm 2019.  

Sự gia tăng về giá bán buôn heo mảnh trong thời gian gần đây cũng thúc đẩy sự mở rộng 

đàn heo trong 2021. Việc hạn chế đi ăn ở hàng quán do dịch COVID-19 đã dẫn tới sự gia 

tăng về giá thịt heo trong nước kể từ đầu tháng 4 vì các hộ gia đình tăng cường mua vào.  

Theo dữ liệu từ ALIC, giá thịt mảnh loại chất lượng cao bán tại chợ bán buôn Tokyo đã 

tăng 14% trong tháng 4 so với cùng kì năm trước, và duy trì ở mức cao trong tháng 5 và 

tháng 6. Một số nhà sản xuất được cho là sẽ tận dụng việc giá tăng cao để mở rộng sản 

xuất.  

Đàn heo nái tăng cũng kéo theo số heo con sẽ tăng khoảng 0,5% so với năm 2020 lên 

16,96 triệu con trong năm 2021. Số heo giết mổ được dự báo tăng mức tương tự lên 16,57 

triệu con, tạo ra gần 1,3 triệu tấn thịt heo, tăng khoảng 1% so với năm 2020. 

Số heo giết mổ và sản lượng thịt heo đã tăng nhanh trong nửa đầu năm 2020, tăng lần 

lượt 1,5% và 1,4% so với năm 2019.  
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Pig Progress dẫn lời ông Yuri Kovalev, Chủ tịch Liên minh Các nhà sản xuất thịt heo Nga, 

cho biết quốc gia này đã sản xuất 2,36 triệu tấn thịt heo trong nửa đầu năm 2020, tăng 

12,6% so với cùng kì năm ngoái. 

Về diễn biến dịch ASF, theo Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), từ ngày 21/8 đến 3/9, tổng cộng 

có 160 trường hợp bùng phát mới được báo cáo. Tổng số ổ dịch vẫn đang hoành hành 

trên khắp thế giới là 7.191 trường hợp (trong đó có 3.733 trường hợp tại Romania, 1.472 

trường hợp tại Việt Nam). Trong báo cáo trước đó có 7.130 trường hợp đang bùng phát và 

284 ổ dịch mới. 

Bảng 1: Lượng heo giết mổ và sản lượng trong 6 tháng đầu năm 2019, 2020 tại Nhật Bản.                   

(Nguồn: FAS/Tokyo/USDA) 
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Biểu đồ 1: Lây lan dịch ASF trên thế giới từ ngày 21/8 – 3/9 (Nguồn: OIE) 
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Theo báo cáo từ OIE, trong giai đoạn này, thế giới thiệt hại tổng cộng 1.581 con heo.  

Trong đó, tại châu Phi, Nam Phi ghi nhận tiêu huỷ hoặc chết 7 con. Nigeria báo cáo sự về 

sự thay đổi bất ngờ về khu vực nhiễm dịch, hoặc sự gia tăng về số heo nhiễm hoặc bị chết 

vì dịch bệnh. Tuy nhiên, thiệt hại này không được tính do định dạng của những báo cáo 

này. 

Tại châu Âu, Romania báo cáo thiệt hại 1.487 con heo, Nga chết 2 con và Ukraine tới 62 

con. Khu vực châu Á báo cáo tiêu huỷ và bị chết 23 con tại Nga.  

 

 

 

 

Trong giai đoạn này, Zambia đã nộp lên một bản cập nhật về sự thay đổi bất ngờ về sự 

phân tán dịch bệnh, số heo nhiễm và chết vì dịch đã được xác nhận hồi tháng 5. OIE cho 

biết trong bản cập nhật báo cáo trong ngày 30/8, Nigeria báo cáo không có bang nào xác 
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nhận thêm ổ dịch mới trong hơn 1 tuần trừ hai trang trại ở Lagos báo cáo hai ca bị lây 

nhiễm.  

Còn Nam Phi báo cáo một trường hợp bùng phát ở heo nuôi tại Eastem Cape.  

Khu vực châu Á ghi nhận tổng cộng 23 ca bùng phát, với 16 trường hợp ở heo nuôi tại Nga 

và 10 trường hợp ở heo rừng, đều tại Triều Tiên.  

Tổng số ca mắc dịch ASF tại châu Âu trong giai đoạn này là 192 ca với 128 trường hợp ở 

heo rừng và 64 ca ở heo nuôi. Chương trình giám sát mục tiêu vẫn được triển khai và 

thường một trường hợp nhiễm bệnh ở heo rừng cũng được thông báo là một ổ dịch. 

Theo Feed Navigator, Đức, nhà sản xuất thịt heo lớn nhất của EU, đã xác nhận ca nhiễm 

dịch ASF đầu tiên ở heo rừng hôm 9/9 tại Brandenburg. Ca nhiễm dịch được phát hiện 

trên xác heo rừng, cách biên giới Đức – Ba Lan chỉ vài km.  

Bộ Nông nghiệp Đức cho biết các nhà chức trách tại Brandenburg đã triển khai các biện 

pháp cần thiết để nắm tình hình dịch bệnh tại khu vực và ngăn chặn sự lây lan của dịch 

bệnh. 

 

2. Xuất khẩu 

Theo Rabobank, dù thị trường toàn cầu vẫn bị nhiều yếu tố làm gián đoạn, xuất khẩu thịt 

heo của Mỹ dự kiến duy trì tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 32% so với cùng kì năm ngoái. Hầu 

như sự tăng trưởng đến từ thị trường Trung Quốc. Xuất khẩu sang thị trường châu Á này 

đã tăng 347% trong tháng 5 và chiếm 41% tổng xuất khẩu của Mỹ. 

 

Tại Nga, xuất khẩu thịt heo trong nửa đầu năm 2020 đã tăng tới 96% so với 

cùng kì năm trước lên 88.000 tấn thịt heo, theo Pig Progress. Nếu tình hình 

ổn định, Nga có thể đạt xuất khẩu 200.000 tấn thịt heo trong năm nay với 

tổng giá trị là 300 triệu USD. Điều này sẽ giúp giá trị xuất khẩu thịt của Nga lần đầu tiên 

vượt 1 tỉ USD. 

 

Còn theo Liên đoàn xuất khẩu thịt Mỹ (USMEF), trong tháng 7, nền kinh tế 

lớn nhất thế giới đã xuất khẩu tổng cộng 222.035 tấn thịt heo, giảm 5% so 

với năm ngoái. Giá trị xuất khẩu cũng giảm 12% xuống 548,3 triệu USD. 
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Trong giai đoạn này, xuất khẩu sang các thị trường Hong Kong, Canada, Philippines, Việt 

Nam và Caribbean ghi nhận tăng so với năm trước, trong khi xuất khẩu sang Mexico duy 

trì ở mức thấp nhưng là mức lớn nhất kể từ tháng 4.  

Luỹ kế 7 tháng đầu năm, Mỹ xuất khẩu 1,78 triệu tấn thịt heo, tăng 20% so với năm ngoái 

với giá trị cũng tăng 22% lên 4,6 tỉ USD.  

 

Tại Brazil, báo cáo từ FAS/USDA chỉ ra xuất khẩu thịt heo dự kiến tăng gần 

22% trong năm nay so với năm ngoái lên 1,05 triệu tấn. Xuất khẩu trong 

năm sau có thể tiếp tục tăng nhưng với tốc độ chậm hơn. Theo các chuyên 

gia phân tích thị trường, nhu cầu từ Trung Quốc sẽ vẫn cao vì ảnh hưởng của dịch ASF. 

Cho tới thời điểm hiện tại của năm 2020, đồng tiền real Brazil đã mất hơn 30% giá trị, nhờ 

đó giữ cho giá thịt heo cạnh tranh trên thị trường thế giới.  

Giới chuyên gia dự báo tỉ giá sẽ ổn định hơn trong năm 2021 khi tốc độ trượt giá của đồng 

real Brazil sẽ chậm hơn.  

Các thị trường châu Á, chủ yếu là nhu cầu mua sắm mạnh mẽ từ Trung Quốc, là nhân tố 

thúc đẩy chính cho hoạt động xuất khẩu và chiếm khoảng 80% tổng xuất khẩu thịt heo 

của quốc gia Nam Mỹ, theo sau là các quốc gia Mỹ Latinh. 

 
Biểu đồ 2: Xuất khẩu thịt heo Brazil sang Trung Quốc và các thị trường khác                

(Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: FAS/Brazil/USDA) 
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Hiện tại, FAS không nhận thấy bất kì vấn đề sức khoẻ hay vệ sinh nghiêm trọng nào có 

thể ngăn chăn đà tăng của xuất khẩu thịt heo Brazil trong năm tới.  

 

3. Biến động về giá 

Theo trang Genesus, tính đến ngày 25/8, Trung Quốc vẫn là quốc gia có giá heo hơi cao 

nhất thế giới, trung bình đạt hơn 126.000 đồng/kg. Hàn Quốc duy trì vị trí thứ hai, trung 

bình đạt 90.850 đồng/kg, và Việt Nam ở vị trí thứ ba với giá dao động ở mức 84.000 

đồng/kg. 

Anh vẫn ở vị trí thứ 4 với giá đạt 49.870 đồng/kg, trong khi đó Pháp vượt qua Tây Ban Nha 

lên vị trí thứ 5 với giá lên gần 37.000 đồng/kg. 

 

 

 

Bảng 2: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới (Nguồn: Genesus) 
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Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), trong tháng 8, chỉ số giá 

lương thực thế giới tiếp tục tăng, ghi nhận tháng tăng thứ ba liên tiếp, lên mức cao nhất kể 

từ tháng 2.  

Chỉ số giá thịt duy trì tương đối ổn định, với giá thịt bò và gia cầm quay đầu giảm, trong 

khi giá thịt heo tăng lần đầu tiên sau 4 tháng, vì nhập khẩu từ Trung Quốc tăng vọt. 

Uỷ ban Phát triển Nông nghiệp và Trồng trọt Anh (AHDB) cho biết giá heo tại Liên minh 

châu Âu (EU) tương đối ổn định trong tháng 8.  

 

 

 

Những thách thức về công suất chế biến, cũng như cân nặng trung bình của heo tăng, đã 

gây áp lực lên thị trường. Mặc dù vậy, tín hiệu tích cực đang trở lại trong những tuần tới 

khi các báo cáo cho thấy nhu cầu từ Trung Quốc đang gia tăng, và một số gián đoạn liên 

quan đến dịch COVID-19 đã được nới lỏng. Cùng với đó, trọng lượng của heo được báo 

cáo đang giảm. Những yếu tố này sẽ củng cố giá đi lên trong thời gian tới.  

Trong khi đó, theo chuyên gia phân tích Bethan Wilkins của AHDB, dựa trên số liệu từ các 

nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới, EU, Mỹ, Brazil và Canada, giá thịt heo xuất khẩu đã biến 

Biểu đồ 3: Biến động giá thịt heo tại EU trong giai đoạn 2019 - 2020                                                 

(Đơn vị: euro/100kg. Nguồn: Ủy ban châu Âu/AHDB) 
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động liên tục kể từ mùa thu năm 2019. Sau khi chạm đỉnh hơn 3 USD/kg vào cuối năm 

ngoái, giá trung bình đã trở lại mức 2,68 USD/kg vào tháng 5.  

 

 

 

4. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu 

Theo FAS Brazil, tổng tiêu thụ trong nước của quốc gia Nam Mỹ trong năm 2020 ước đạt 

3,1 triệu tấn, giảm khoảng 2% so với năm trước. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ nội địa dự 

kiến quay trở lại trong năm 2021, tăng 4% lên gần 3,2 triệu tấn nhờ hoạt động kinh tế phục 

hồi. Các chuyên gia phân tích dự báo giá thịt bò sẽ duy trì ở mức cao trong năm tới, vì vậy 

thịt heo vẫn được ưa chuộng hơn.  

Tiêu thụ thịt heo vẫn xếp thứ ba sau thịt gà và thịt bò tại Brazil, với thịt heo chiếm khoảng 

15% tổng tiêu thụ protein động vật tại Brazil.Ngành công nghiệp thịt heo Brazil đã đầu tư 

rất nhiều vào chiến dịch tiếp thị trong nước để tăng lượng tiêu thụ thịt heo tươi, chủ yếu 

trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm. Khoảng 70% lượng tiêu thụ thịt heo ở Brazil là dưới 

Biểu đồ 4: Giá xuất khẩu thịt heo tươi/đông lạnh trên thế giới                                                             

(Đơn vị: USD/kg. Nguồn: AHDB) 
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dạng thịt chế biến sẵn như thịt hun khói và xúc xích, loại thực phẩm đắt hơn và do đó, 

kém cạnh tranh hơn so với thịt gà. 

Còn tại Nhật Bản, FAS/Tokyo đã điều chỉnh hạ dự báo trước đó về tiêu thụ thịt heo, nhưng 

vẫn cho rằng tiêu thụ sẽ tăng khoảng 1% so với năm ngoái. Còn tiêu thụ thịt heo và sản 

phẩm thịt heo của Nhật Bản trong 2021 dự kiến không mấy thay đổi so với 2020 vì sự gia 

tăng trong tiêu thụ bán lẻ giúp cân bằng sự sụt giảm trong nhu cầu dịch vụ thực phẩm.  

Không giống như thịt bò, thịt heo được coi là một loại protein hàng ngày ở Nhật Bản vì giá 

cả phải chăng. Theo ước tính của ngành, khoảng một nửa lượng tiêu thụ thịt heo ở Nhật 

Bản thường diễn ra tại gia đình (so với 40% của thịt bò). Do đó, tần suất nấu ăn tại nhà 

tăng lên trong thời kì đại dịch đã thúc đẩy nhu cầu thit heo bán lẻ. Theo dữ liệu của MIAC, 

mức tiêu thụ thịt heo hàng tháng của các hộ gia đình tăng trung bình 9% trong nửa đầu 

năm 2020 so với năm 2019. Tiêu thụ các sản phẩm chế biến như thịt hun khói và xúc xích 

cũng có xu hướng tăng trong cùng giai đoạn.  

 

 

 

Về tình hình nhập khẩu, trong nửa đầu năm nay, tổng nhập khẩu duy trì ở mức thấp vì thị 

trường điều chỉnh theo tình hình dịch bệnh COVID-19. Đã có một sự thay đổi từ thịt heo 

đông lạnh, thường được sử dụng cho dịch vụ thực phẩm và chế biến thêm, sang thịt heo 

mát – loại chủ yếu dùng cho bán lẻ. Nhập khẩu thịt heo đông lạnh giảm 4,2% trong khi 

Biểu đồ 5: Tiêu thụ thịt heo hộ gia đình tại Nhật Bản trong 2019 – 2020                                                       

(Đơn vị: g/hộ gia đình. Nguồn: FAS/Tokyo/USDA) 
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nhập khẩu thịt heo mát tăng 4,3%. Nhập khẩu thịt heo đã chế biến/bảo quản, gồm thịt heo 

tẩm gia vị xay, nguyên liệu chính trong sản xuất xúc xích, giữ ổn định ở mức khoảng 

134.000 tấn. 

 

 

 

Nhập khẩu các loại thịt heo của Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm các năm 2018, 2019 và 

2020. Đơn vị: 1.000 tấn. Nguồn: Hải quan Nhật Bản/FAS/Tokyo.  

Dự báo nhập khẩu thịt heo và các sản phẩm thịt heo của Nhật Bản sẽ chỉ tăng nhẹ trong 

năm tới vì ngành công nghiệp điều chỉnh theo biến động mới của thị trường với sản xuất 

nội địa tăng và tiêu thụ chững lại.  

 

5. Dự báo, triển vọng 

Trong báo cáo triển vọng nông nghiệp 2020 – 2029 do OECD và FAO phối hợp sản xuất, 

các chuyên gia dự đoán sản lượng thịt heo sẽ tăng khoảng 16% trong thập kỉ tới. Sự phục 

hồi từ dịch ASF tại các quốc gia châu Á được cho là động lực chính cho triển vọng tăng 

trưởng này. Sản xuất cũng được dự báo tăng tại Brazil và Mỹ, nhưng giảm 3% tại EU vì lo 

ngại về môi trường và xã hội.  

 

Biểu đồ 6: Nhập khẩu các loại thịt heo của Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm giai đoạn 2018 - 2020       

(Đơn vị: 1.000 tấn. Nguồn: Hải quan Nhật Bản/FAS/Tokyo/USDA) 
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PHẦN II 

THỊ TRƯỜNG THỊT HEO TRUNG QUỐC 

 

1. Tình hình sản xuất, xuất khẩu 

Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn (NN&NT) Trung Quốc, đàn heo của quốc gia châu Á 

đã tăng 13,1% trong tháng 7 so với cùng kì năm ngoái, một dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ 

về sản lượng sau khi dịch ASF tàn phá ngành công nghiệp heo nước này. Sự phục hồi này 

đánh dấu sự tăng trưởng theo năm đầu tiên về số lượng heo kể từ tháng 4/2018.  

Tính theo tháng, số lượng heo tại Trung Quốc ghi nhận tháng tăng thứ 6 liên tiếp trong 

tháng7, tăng 4,8% so với tháng 6. Đàn heo tăng cũng gợi ý rằng số lượng heo giết mổ 

cũng tăng trong 5 – 6 tháng, giúp hạ nhiệt nguồn cung đang thắt chặt trên thị trường.  

Trong tháng 7, số heo nái tăng vọt 20,3% so với năm ngoái và 4% so với tháng 6. Tại các 

địa phương sản xuất heo lớn của Trung Quốc như Giang Tô, An Huy, Quảng Đông, Hồ 

Nam và Tứ Xuyên, số lượng heo tăng hơn 5% so với tháng 6.  

Kể từ đầu năm, Bắc Kinh đã thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy nguồn cung trên thị 

trường, gồm cả giải phóng thịt heo đông lạnh dự trữ quốc gia và tăng cường nhập khẩu.  

Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc cho biết quốc gia này đã bán ra 

48.000 tấn thịt heo đông lạnh từ kho dự trữ trung ương trong tháng 7 để tăng nguồn cung 

thị trường và ổn định giá.  

Về tình hình dịch ASF, theo FAS Bắc Kinh, kể từ khi ca nhiễm dịch ASF đầu tiên được báo 

cáo vào tháng 8/2018, Bộ NN&NT Trung Quốc đã chính thức thông báo 171 ổ dịch cho 

OIE, tính đến ngày 20/3. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2020, chỉ 16 ca bùng phát với hầu 

hết xuất hiện ở các trang trại nhỏ, hộ gia đình. 

Các nguồn từ bộ và ngành đều thống nhất rằng việc đầu tư vào các biện pháp an toàn 

sinh học và chuỗi cung ứng, phần lớn do các công ty chăn nuôi heo lớn thực hiện, đã 

mang lại hiệu quả trong việc kiểm soát sự lây lan của dịch ASF.  
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2. Biến động về giá 

 

 

 

Giá heo hơi trung bình tại Trung Quốc biến động mạnh theo biểu đồ hình sin trong tháng 

8 khi giảm 2,2% trong nửa đầu tháng xuống còn khoảng 36,9 NDT/kg. Tuy nhiên, giá đã 

tăng trở lại mức 37,6 NDT/kg trong tuần thứ 3 của tháng 8 và lao dốc trong tuần cuối 

cùng của tháng xuống còn 36,6 NDT/kg.  

Giá heo hơi đã có dấu hiệu phục hồi vào đầu tháng 9. 

 

3. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu 

Reuters dẫn nguồn số liệu hải quan Trung Quốc cho biết nhập khẩu thịt heo của nhà tiêu 

thụ hàng đầu thế giới tăng hơn hai lần trong tháng 7 lên 430.000 tấn so với năm ngoái và 

đạt mức kỉ lục tháng về khối lượng nhập khẩu bất chấp những yêu cầu nghiêm ngặt mới 

về kiểm tra các lô hàng khi nhập cảnh. 

Các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã mua vào khối lượng lớn thịt trong năm nay để bù đắp 

sự thiếu hụt lớn của nguồn cung trong nước sau khi dịch ASF giết chết hàng triệu con 

heo.  

Biểu đồ 7: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong tháng 8                                                                         

(Đơn vị: NDT/kg. Nguồn: zhuwang.cc) 
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Mặc dù vậy, số liệu này vẫn khiến thị trường bất ngờ vì nhiều nhà máy chế biến ở nước 

ngoài đã buộc phải tạm dừng hoặc giảm sản lượng trong những tháng trước vì dịch 

COVID-19 lây lan giữa người lao động.  

Nhập khẩu thịt heo gồm cả nội tạng trong tháng 7 đạt 560.000 tấn, đưa tổng khối lượng 

nhập khẩu tính đến hết tháng 7 lên 3,38 triệu tấn.  

Tháng 8, Trung Quốc nhập khẩu tổng cộng 832.000 tấn thịt, giảm 17% so với tháng 7. Đây 

là mức thấp nhất kể từ tháng 5, theo Reuters. Luỹ kế 8 tháng đầu năm, nhà tiêu thụ hàng 

đầu thế giới nhập khẩu 6,58 triệu tấn thịt, tăng 73% so với cùng kì năm ngoái. 

 

4. Thị trường nhập khẩu chính 

Theo Reuters, các nhà cung cấp lớn của Trung Quốc gồm Mỹ, Brazil, EU và Canada, dù 

xuất khẩu tháng 7 từ những nhà sản xuất này đều giảm so với tháng 6 vì ảnh hưởng của 

dịch COVID-19. 

 

5. Dự báo, triển vọng 

Theo báo cáo của FAS Bắc Kinh, mặc dù sản lượng thịt heo của Trung Quốc trong năm 

2020 duy trì ở mức thấp, 38 triệu tấn vì nhu cầu nội địa thấp, con số này sẽ tăng 9% lên 

41,5 triệu tấn trong năm sau nhờ đàn heo phục hồi.  

Tuy nhiên, điều này cũng sẽ khiến nhập khẩu thịt heo giảm 14% trong năm 2021 xuống 

3,7 triệu tấn. COVID-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp lên thịt heo nhập 

khẩu, với việc chính phủ Trung Quốc đưa ra các biện pháp đối với những cơ sở quốc tế. 

Các chuyên gia của FAS nhận định những chính sách không rõ ràng đối với thịt heo nhập 

khẩu sẽ tạo ra sự bất ổn lớn trong kinh doanh của ngành thịt.  
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PHẦN III 

THỊ TRƯỜNG HEO HƠI VIỆT NAM 

 

1. Tình hình sản xuất 

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 8, tổng số heo của cả nước giảm 4% 

so với cùng kì năm 2019.  

Cơ quan này cho biết chăn nuôi heo đang dần được khôi phục sau dịch ASF nhưng công 

tác tái đàn còn chậm do giá con giống vẫn ở mức cao (khoảng 2,5 - hơn 3 triệu 

đồng/con), các hộ chăn nuôi không có đủ nguồn lực để đầu tư tái đàn sau thời gian dài bị 

thiệt hại vì dịch bệnh, việc tái đàn chủ yếu ở các cơ sở chăn nuôi lớn.  

Theo Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Đến cuối 

tháng 7/2020 tổng đàn heo của cả nước đạt khoảng 25,18 triệu con, tương đương 81,9% 

so với tổng đàn heo trước khi có bệnh dịch ASF (trên 31 triệu con vào 31/12/2018).  

Nhóm 1 có 12 tỉnh, thành phố tái đàn và tăng đàn heo trên 100%, trung bình là 118,3%  so 

với thời điểm trước khi có dịch (tháng 12/2018). Đứng đầu là Bình Phước đạt 164,7%; tiếp 

đến là Bình Định; Kon Tum; Đắk Nông; Quảng Ngãi; Ninh Thuận; Yên Bái; Hòa Bình; Tây 

Ninh; Sơn La; Lâm Đồng; Khánh Hòa. 

Nhóm 2 tỉ lệ tái đàn từ 90 - dưới 100%, trung bình tái đàn 94,3% so với 31/12/2018, gồm 9 

tỉnh: Bình Thuận; Gia Lai; Quảng Bình; Thanh Hóa; Phú Yên; Bình Dương; Đắk Lắk; Hà 

Giang; Cần Thơ. 

Nhóm 3 với tỉ lệ tái đàn từ 70 - dưới 90%, trung bình tái đàn 81,0% so với 31/12/2018, 

gồm 20 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang; Nghệ An; Hưng Yên; Nam Định; Đồng Nai; Bắc 

Giang; Thái Nguyên; Lào Cai; Hà Tĩnh; Cà Mau; Trà Vinh; Bà Rịa Vũng Tàu; Điện Biên; Hà 

Nam; Thừa Thiên - Huế; Bắc Kạn; Phú Thọ; Cao Bằng; Bạc Liêu; Lai Châu. 

Nhóm 4 gồm 22 tỉnh, thành phố với tỉ lệ tái đàn dưới 70%, trung bình tái đàn chỉ đạt 55,5% 

so với 31/12/2018, gồm: Bắc Ninh; Thái Bình; Hà Nội; Vĩnh Long; Đồng Tháp Quảng Trị; 

Quảng Nam; Kiên Giang; Tiền Giang; Vĩnh Phúc; Hậu Giang; Ninh Bình; Sóc Trăng; Long 

An; Hải Dương; Quảng Ninh; Bến Tre; TP HCM; An Giang; Hải Phòng; TP Đà Nẵng; Lạng 

Sơn. 
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Mức độ tái đàn 1/7 so với 31/12/2019: cao nhất là vùng Đông Nam Bộ tái đàn đạt trên 

100%, thấp nhất là vùng ĐBSCL đạt 60,9%, còn lại vùng Tây Nguyên đạt 96%, Bắc Trung 

Bộ & Du hải miền Trung đạt 93,9%, Trung du & miền núi phía bắc đạt 80, 2% và đồng bằng 

sông Hồng tái đàn đạt 68%. 
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So với đầu năm thì tái đàn ở ngày 1/7 cả nước đạt 111,6%, ở các vùng tái đàn và tăng đàn 

tương đương nhau đạt: cao nhất là Bắc Trung Bộ & Du hải miền Trung 117,2%, thấp nhất 

là Trung du & miền núi phía bắc 108,2%, các vùng khác như ĐBSCL 114,6%, Tây Nguyên 

111,2%, Đông Nam Bộ 110,8% và ĐBSH 109,7%.  

Về tình hình dịch ASF, Bộ NN&PTNT cho biết cả nước có 199 xã thuộc 72 huyện của 19 

tỉnh, thành phố có dịch ASF chưa qua 21 ngày. Cả nước có 98% số xã đã công bố hết dịch, 

bảo đảm các điều kiện cho chăn nuôi heo tái đàn, tăng đàn heo. 

Năm 2020, dịch ASF xảy ra chủ yếu tại khu vực miền núi phía bắc như: Lạng Sơn có 114 

xã có dịch, Cao Bằng có 85 xã có dịch, Bắc Kạn có 64 xã có dịch, tỉnh Quảng Nam có 99 

xã có dịch. 

Theo báo Cà Mau, dịch ASF đã được phát hiện tại xã Khánh Thuận, Huyện U Minh vào 

cuối tháng 8. Cụ thể, ngày 27/8, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện U Minh nhận được tin 

báo đàn heo 4 con của hộ ông Lê Văn Phức, ấp 9, xã Khánh Thuận bị bệnh, có biểu hiện 

nghi mắc dịch ASF.  

Trong 4 con heo bị bệnh, có 2 con của chủ hộ nuôi từ trước, 2 con còn lại vừa nhận của dự 

án 135 có nguồn gốc từ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu nhập về ngày 17/8. Cách đây 

không lâu tại xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đã xuất hiện ổ dịch. 

 

2. Thị trường thức ăn chăn nuôi 

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 8, Việt Nam nhập khẩu hơn 400 triệu 

USD giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng nhẹ 8,3% so với cùng kì năm ngoái.  

Về các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 8 giảm 

gần 72% so với năm 2019 xuống 55.121 tấn, với giá trị nhập khẩu cũng giảm tới 70% 

xuống 14,8 triệu USD. Ngược lại, nhập khẩu ngô tăng gần 16,3% về khối lượng lên 

1.309.047 tấn, và tăng hơn 12,4% về giá trị lên gần 249 triệu USD. 

Nhập khẩu đậu nành tăng hơn 2% lên 109.971 tấn, nhưng tăng 0,07% về giá trị lên gần 44 

triệu USD. Giá trị nhập khẩu dầu mỡ động thực vật tăng hơn 80% so với cùng kì năm 

ngoái lên gần 98 triệu USD. 
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Trên thị trường thế giới, giá đậu nành Mỹ tăng trong phiên giao dịch ngày 14/9, với giá 

hợp đồng được giao dịch nhiều nhất vượt mức 10 USD/giạ lần đầu tiên trong hai năm nhờ 

nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ từ Trung Quốc, trước khi đà tăng chững lại vì nhiều nhà đầu 

tư chốt lời, theo Reuters. Giá ngô giao lương lai tăng nhẹ ở cuối phiên sau khi leo đỉnh 6 

tháng và giá lúa mì cũng tăng.  

Giá đậu nành giao tháng 11 trên sàn Chicago tăng 3-1/2 US cent lên 9,99-1/2 USD/giạ. 

Trong phiên có lúc giá hợp đồng lên tới 10,08-3/4 USD/giạ. 

Giá ngô giao tháng 12 tăng 1 US cent lên 3,69-1/2 USD/giạ sau khi chạm mức cao nhất 

kể từ ngày 16/3 là 3,71 USD/giạ. Còn giá lúa mì giao tháng 12 chốt phiên ở mức 5,45-3/4 

USD/giạ, tăng 3-3/4 US cent.   

 

 

 

 

 

 

Bảng 3: Tình hình nhập khẩu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi                 

(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 
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3. Biến động về giá 

 

 

 

Tháng 7, giá heo hơi không có nhiều biến động, duy trì ở mức cao do nguồn cung vẫn 

thấp, không đáp ứng đủ nhu cầu. Biến động rõ rệt được ghi nhận tại miền Trung, Tây 

Nguyên với giá tăng khoảng 9% so với cuối tháng 6.  

Tháng 8, giá heo hơi giảm trong suốt cả tháng, cuối tháng 8 giá trung bình cả nước dao 

động trong khoảng 79.000 – 86.000 đồng/kg. So với cuối tháng 7, giá đã giảm khoảng 3 

– 7% trên cả ba miền trong tháng 8. 

Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân giảm giá là do dịch COVID-19 quay trở lại tại một số 

tỉnh thành, ảnh hưởng đến sức mua, trong khi nguồn cung tăng hơn so với các tháng 

trước.  

Cùng với nguồn cung heo từ nhập khẩu, các công ty chăn nuôi có thị phần lớn trong nước 

cũng tăng tái đàn. Chăn nuôi heo đang dần khôi phục sau dịch ASF, nhưng công tác tái 

đàn còn chậm do giá heo giống vẫn ở mức cao, các hộ chăn nuôi không có đủ nguồn lực 

để đầu tư tái đàn sau thời gian dài bị thiệt hại vì dịch bệnh, việc tái đàn chủ yếu ở các cơ 

sở chăn nuôi lớn. 

Ghi nhận trong ngày 25/8, tại miền Bắc, giá heo hơi dao động trong khoảng 81.000 – 

86.000 đồng/kg. Trong đó, giá heo cao nhất tại Bắc Giang, đạt 86.000 đồng/kg. Các tỉnh 

Yên Bái, Nam Định, Thái Nguyên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Ninh Bình báo giá ở mức 84.000 – 

Biểu đồ 8: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 8                                                                                  

(Nguồn: Tổng hợp thị trường -  Đơn vị: đồng/kg) 
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85.000 đồng/kg. Những địa phương còn lại như Hưng Yên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội 

heo hơi được giao dịch phổ biến ở mức 81.000 – 82.000 đồng/kg.  

Tại miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Khánh Hoà, Lâm Đồng, Ninh Thuận đạt 85.000 – 86.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế, Quảng 

Nam dao động trong khoảng 83.000 – 84.000 đồng/kg. Tại Bình Định, Quảng Ngãi, Bình 

Thuận, heo hơi được thu mua phổ biến ở 79.000 – 80.000 đồng/kg.  

Còn tại miền Nam, heo hơi tại thủ phủ nuôi heo Đồng Nai giao dịch ở mức thấp so với khu 

vực, đạt 82.000 đồng/kg. Một số địa phương khác có mức giá tương tự 81.000 – 82.000 

đồng/kg như Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Nai, An Giang. Bạc Liêu, Trà Vinh báo giá thấp 

nhất ở 80.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại gồm Sóc Trăng, Bến Tre, Cà Mau, Hậu 

Giang, Kiên Giang, Vũng Tàu, Bình Dương … đạt 84.000 – 86.000 đồng/kg. 

 

 

4. Tình hình tiêu thụ 

Theo thông tin từ Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), có 27 doanh nghiệp đăng kí kiểm dịch nhập 

khẩu vào Việt Nam với số lượng gần 293.000 con. Từ đầu năm đến hết ngày 1/8, đã có 15 
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doanh nghiệp nhập khẩu hơn 16.500 con heo giống các loại, chủ yếu từ Mỹ, Canada, Thái 

Lan và Đài Loan. 

Đối với heo thịt, từ ngày 12/6 đến 1/8, đã có 36 lượt doanh nghiệp của Việt Nam đăng kí 

kiểm dịch nhập khẩu hơn 4,7 triệu con heo sống từ Thái Lan về Việt Nam. Trong đó, có 15 

doanh nghiệp nhập khẩu trên 75.300 con heo thịt vào Việt Nam để giết mổ làm thực 

phẩm.  

Hiện tại, Việt Nam đã chấp thuận cho 24 quốc gia được phép xuất khẩu thịt và sản phẩm 

thịt gia súc, gia cầm vào Việt Nam. Trong đó, có hơn 800 doanh nghiệp từ 19 quốc gia 

được xuất khẩu thịt heo và sản phẩm thịt heo vào Việt Nam. 

 

5. Dự báo, triển vọng 

Một báo cáo của Công ty Nghiên cứu thị trường Ipsos vừa công bố mới đây nhận định do 

ảnh hưởng dịch ASF, dự kiến đến tháng 10 năm nay, Việt Nam vẫn thiếu 1 triệu con heo. 

Bước sang năm 2021, khoảng cách cung cầu dần thu hẹp nhưng tình hình vẫn khó. Dự 

báo đến tháng 4, lượng heo thiếu hụt vẫn ở mức 720.000 con và tháng 10/2021 là 

200.000 con.  

Ông Quách Phong, Giám đốc Bộ phận Tư vấn Ipsos, cho biết do nguồn cung thịt heo vẫn 

chưa bình thường như trước đây nên giá thịt heo neo ở mức cao là điều dễ hiểu. Ngoài yếu 

tố cung cầu, do dịch bệnh, chi phí chăn nuôi heo cao hơn trước cũng dẫn đến việc giá heo 

cao, chưa thể về mức bình thường như trước đây trong ngắn hạn được. 

Còn ông Phạm Đức Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, nhận định về dài hạn, 

ngành chăn nuôi heo Việt Nam phải hạ giá thành để cạnh tranh sòng phẳng với thịt nhập 

khẩu. 
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PHẦN IV 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH  

 

1. Hoạt động nổi bật của doanh nghiệp trong ngành 

Masan MEATLife chuẩn bị phát hành 2,6 triệu cổ phiếu ESOP 

HĐQT CTCP Masan MEATLife (Mã: MML) vừa thông qua việc phát 

hành tối đa gần 2,6 triệu cổ phần theo chương trình lựa chọn cho 

người lao động (ESOP), tương đương 0,8% tổng số cổ phần đang lưu hành của doanh 

nghiệp. 

Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến nâng lên 3.269 tỉ đồng. 

Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp, thấp hơn khoảng 77% so với thị giá cổ 

phiếu chốt phiên giao dịch 11/9 (42.000 đồng/cp). 

Thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 8 hoặc tháng 9/2020, sau khi có chấp thuận của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Mới đây, HĐQT MML cũng vừa thông qua danh sách gồm 

34 cá nhân được quyền mua cổ phiếu ESOP. 

 

Chăn nuôi Phú Sơn sắp trả cổ tức 18% bằng tiền 

CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (Mã: PSL) vừa thông báo ngày đăng kí cuối 

cùng để nhận cổ tức bằng tiền năm 2020 là ngày 18/9 tới đây. Ngày giao 

dịch không hưởng quyền là ngày 17/9. 

Cụ thể, công ty sẽ tạm ứng cổ tức 18% bằng tiền, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu 

nhận về 1.800 đồng. Với hơn 11,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PSL dự chi hơn 21,2 tỉ 

đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho các cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 

30/10. 

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cổ đông công ty đã thông qua mức chia cổ 

tức năm nay là 15% - 20%/vốn điều lệ. Trong lịch sử trả cổ tức, doanh nghiệp này từng 

gây bất ngờ với tỉ lệ chia cổ tức năm 2015 lên đến 100%, bao gồm 50% bằng tiền và 50% 

bằng cổ phiếu. 
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Dabaco chuyển hơn 630 tỉ đồng lợi nhuận từ công ty con tạm ứng cổ tức 

năm 2020 

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC) vừa công bố thông tin về 

việc điều chuyển lợi nhuận sau thuế của các công ty con về công ty mẹ 

tại ngày 31/7/2020 để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2020. 

Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện điều chuyển là hơn 634 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế 

trên báo cáo riêng của công ty mẹ tại ngày 31/7/2020 là hơn 656 tỉ đồng. 

Trước đó, Dabaco thông báo kế hoạch trả cổ tức năm 2020 vào ngày 30/9 tới đây. Công 

ty sẽ tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 1.500 

đồng. Với gần 105 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi gần 157,5 tỉ đồng trả cổ 

tức cho cổ đông. 

Ngày đăng kí cuối cùng là ngày 17/9, ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 

ngày 16/9. 

 

2. Thực trạng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 

ngành 

Dabaco ước lãi 8 tháng vượt 120% kế hoạch năm 

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC) vừa cập nhật kết quả sản 

xuất kinh doanh tháng 7, 8 với tổng doanh thu 2.370 tỉ đồng. Lợi nhuận 

sau thuế hai tháng này ước đạt 261 tỉ đồng. Lũy kế 8 tháng, Dabaco ước 

đạt 1.011 tỉ đồng lãi sau thuế, vượt 121% kế hoạch lợi nhuận cả năm 

2020. 

Tập đoàn cho biết trong tháng 7 và tháng 8, nhìn chung các khối sản xuất kinh doanh đều 

đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, một số đơn vị ghi nhận năng suất sinh sản của lợn nái 

đạt đỉnh với 29,3 con/nái/năm, trong tháng 9 có đơn vị sẽ đạt được 30 con/nái/năm. 

Khối thức ăn chăn nuôi tăng trưởng so với quí II do tình hình tái đàn trong dân và chuyển 

dịch cơ cấu vật nuôi.  

Bên cạnh đó, trong tháng 8, dự án Parkview city 29 tầng tại thành phố Bắc Ninh chính 

thức được mở bán và đã giao dịch thành công khoảng 20% căn hộ chỉ trong hai tuần mở 
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bán. Dự án Lotus Central cũng đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để bàn giao cho 

khách hàng theo đúng tiến độ hợp đồng. 

Về phương hướng hoạt động trong tháng 9 và quí IV/2020, Dabaco sẽ đẩy nhanh đưa vào 

hoạt động nhà máy thức ăn thủy sản Nutreco Hoàn Sơn, dự án khu nhà ở thị trấn Hồ, dự 

án tuyến đường H2 và dự án đối ứng Dabaco Vạn An. 

Đồng thời, công ty sẽ đẩy nhanh thủ tục của các dự án Khu chăn nuôi lợn tại Thanh Hóa, 

Hòa Bình và Bình Phước. 

 

Mitraco ước lợi nhuận 9 tháng gấp đôi kế hoạch cả năm 

Ngày 20/8 vừa qua, CTCP Chăn nuôi Mitraco (Mã: MLS) tổ chức phiên 

họp HĐQT quí III, qua đó thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 

và một số nội dung quan trọng khác. 

Quí III, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 106 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 30 tỉ đồng. 

Như vậy sau 9 tháng đầu năm, doanh thu và lãi sau thuế ước đạt 305 tỉ đồng và 86 tỉ 

đồng. 

Nửa đầu năm, Mitraco ghi nhận doanh thu gần 199 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 56 tỉ 

đồng, vượt lần lượt 45% và 179% chỉ tiêu 6 tháng. So với mục tiêu cả năm, doanh nghiệp 

đã thực hiện 72% kế hoạch doanh thu và vượt 39% kế hoạch lợi nhuận. 

Bên cạnh đó, HĐQT Mitraco cũng thông qua việc xây dựng bổ sung hệ thống xử lí môi 

trường, cải tạo chuyển đổi công năng chuồng tại trung tâm sản xuất lợn giống chất lượng 

cao Kỳ Phong và lắp đặt hệ thống tách phân tại trung tâm lợn giống Thạch Vĩnh... 

Công ty cũng thống nhất việc nhận chuyển nhượng khu đất qui hoạch chăn nuôi tại xã 

Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh để xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn thương phẩm tập trung. 

Liên quan đến vấn đề nhân sự, Ban lãnh đạo Mitraco thông qua đơn xin từ nhiệm của ông 

Nguyễn Văn Huyên - thành viên HĐQT và ông Nguyễn Hải Đông - thành viên Ban kiểm 

soát. 

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MLS đã có nhiều phiên tăng trần trong bốn tháng 

trở lại đây. Đóng cửa phiên giao dịch 11/9, mã này dừng ở mức 41.900 đồng/cp, tăng 

643% so với vùng đáy hồi đầu tháng 4. 
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Doanh thu gấp đôi cùng kì năm trước, Anco vẫn lỗ 220 tỉ đồng 

CTCP Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (Anco) vừa công bố báo cáo tài 

chính hợp nhất giữa niên độ sau soát xét năm 2020. 

6 tháng đầu năm, Anco đạt 1.737 tỉ đồng doanh thu, gấp đôi cùng kì năm trước. Trong đó, 

ngành thịt đóng góp 653 tỉ đồng, tăng 109%. Sau khi trừ giá vốn, lãi gộp ghi nhận gấp 5,3 

lần giá trị 6 tháng năm 2019, lên hơn 235 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, các chi phí trong kì phình to khiến Anco lỗ thuần 220 tỉ đồng. 

Theo giải trình chi tiết của công ty, chi phí tài chính tăng từ 120 tỉ đồng lên 205 tỉ đồng, 

tương ứng tăng 72% do lãi suất các khoản vay trung, dài hạn tăng, cùng nhu cầu tăng vốn 

lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành chăn nuôi và ngành thịt. 

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động của ngành thịt tăng khiến chi phí bán hàng và chi phí 

quản lí doanh nghiệp tăng 259% lên gần 254 tỉ đồng. 

Kết quả, Anco lỗ sau thuế 220 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm trước số lỗ chỉ gần 139 tỉ 

đồng. Việc thua lỗ đã nằm trong dự báo trước đó của Ban lãnh đạo công ty. 

Năm 2020, Anco dự kiến ghi nhận khoản lỗ 350 - 450 tỉ đồng. Doanh thu mục tiêu  3.500 - 

5.000 tỉ đồng, tăng từ 87% - 167% so với thực hiện năm trước. 
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PHẦN V 

CHÍNH SÁCH 

 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Theo Reuters, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu thịt heo từ Đức hôm 12/9 sau khi quốc gia 

thành viên của EU xác nhận trường hợp nhiễm dịch ASF đầu tiên vào đầu tháng 9. Điều 

này sẽ tác động tới các nhà sản xuất của Đức và đẩy giá toàn cầu vì nguồn cung thịt tại 

quốc gia châu Á đang thắt chặt.  

Trang Korea Heralo cũng cho biết Hàn Quốc cũng đãm cấm nhập khẩu thịt heo từ Đức 

hôm 10/9. Bộ Nông nghiệp quốc gia này cho hay số thịt heo từ Đức đã được đưa vào 

Trung Quốc hoặc sẽ cập cảng trước khi lệnh cấm được đưa ra sẽ phải được kiểm tra 

nghiêm ngặt tại cảng. Lô hàng qua được kiểm tra mới được phép đưa vào tiêu thụ trên thị 

trường.  

 

2. Chính sách của Việt Nam 

Bộ NN&PTNT đã tổng hợp dự trù kinh phí để thực hiện công tác hỗ trợ phòng, chống dịch 

bệnh ASF năm 2020 (gồm kinh phí hỗ trợ tiêu hủy heo và tổ chức phòng, chống bệnh dịch 

ASF, từ ngày 1/1 - 31/12/2020) là 228,9 tỉ đồng; trong đó, kinh phí dự kiến từ nguồn Trung 

ương là 159,3 tỉ đồng; kinh phí dự kiến từ nguồn địa phương là 69,6 tỉ đồng. 

Căn cứ diễn biến tình hình và công tác phòng, chống bệnh dịch ASF trong 7 tháng đầu 

năm 2020, ước tính kinh phí cho giai đoạn từ ngày 1/1 đến 31/7/2020 là 92,8 tỉ đồng.  

Trong đó, kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch ASF là 

41,2 tỉ đồng (kinh phí dự kiến từ nguồn Trung ương là 29,8 tỉ đồng, từ nguồn địa phương là 

11,4 tỉ đồng); Kinh phí tổ chức phòng, chống bệnh dịch ASF là 51,6 tỉ đồng (kinh phí dự 

kiến từ nguồn Trung ương là 37 tỉ đồng, từ nguồn địa phương là 14,6 tỉ đồng).  

Ước tính kinh phí phòng, chống dịch bệnh cho giai đoạn từ ngày 1/8 đến 31/12/2020 là 

136,1 tỉ đồng.  

Trong đó, kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch ASF 29,4 

tỉ đồng (kinh phí dự kiến từ nguồn Trung ương là 21,3 tỉ đồng, từ nguồn địa phương là 8,2 
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tỉ đồng). Kinh phí tổ chức phòng, chống bệnh dịch ASF là 106,7 tỉ đồng (kinh phí dự kiến 

từ nguồn Trung ương là 71,3 tỉ đồng, từ nguồn địa phương là 35,4 tỉ đồng). 

 

3. Công nghệ mới trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến, xuất khẩu thịt heo 

trên thế giới và Việt Nam 

Tại Cộng hoà Séc, các vùng chăn nuôi heo đang áp dụng hệ thống kiểm soát quản lí vi khí 

hậu, một hệ thống quản lí và kiểm soát vi khí hậu, gồm các hệ thống thông gió mới đảm 

bảo điều kiện môi trường tốt và sức khỏe động vật tuyệt vời.  

Việc kiểm soát hệ thống thông gió bằng bộ ghi dữ liệu đo trạng thái thực tế (T, RH, NH3 và 

CO2) cho phép người nông dân tối ưu hóa cài đặt mức kiểm soát thông gió.  

Tất cả yếu tố công nghệ được cung cấp đều tuân thủ luật về quyền lợi động vật ở cả Cộng 

hòa Séc và EU, theo bauer-technics.com. 
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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. 

NGUỒN THAM KHẢO  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Cục Xuất nhập khẩu 

Tổng cục Thống kê 

Tổng cục Hải quan 

Reuters 

Bộ Nông nghiệp Mỹ 

Trang web zhuwang.cc 

Tổ chức Thú y Thế giới 

Trang web Genesus 

BẢN QUYỀN  

Báo cáo “Thị trường heo hơi tháng 8/2020” 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 GẠO, 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 



 

 
 

 


