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Tháng 1/2021, đại dịch COVID-19 và dịch tả heo châu Phi (ASF) tiếp tục ảnh hưởng tới 

ngành chăn nuôi toàn cầu. Cùng với đó là xuất hiện của chủng mới virus ASF tại các 
trang trại heo của Trung Quốc, rất có thể là do vắc xin trái phép gây ra. 

Tại Việt Nam, nguồn cung heo vẫn phục hồi trong tháng 1 với tổng đàn heo tăng 16,2% 

so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên do việc buôn bán, vận chuyển heo, sản phẩm heo 

gia tăng phục vụ nhu cầu cuối năm nên nguy cơ dịch tái phát và lây lan diện rộng trong 
thời gian tới là rất cao, theo đó sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất.  

Nhu cầu trước Tết tăng cao hơn, trong khi thị trường hiện vẫn thiếu hụt nguồn cung do 

ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn từ đại dịch COVID-19, dịch ASF, bão lũ tại miền 
Trung đã kéo giá heo hơi tăng cao hơn trong tháng 1.  

Giá dao động phổ biến trong khoảng 81.000 – 85.000 đồng/kg. So với cuối tháng 
12/2020, giá tăng khoảng 5.000 – 8.000 đồng/kg, tương đương khoảng 10,4%.  
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PHẦN I 

 

Áp lực dịch bệnh gia tăng tiếp tục thách thức thị trường heo toàn cầu trong năm 2021. 

Trong khi dịch tả heo châu Phi (ASF) vẫn ảnh hưởng tới sản xuất thịt heo tại khu vực châu 

Á và châu Âu, cũng như dòng chảy thương mại toàn cầu khi đại dịch COVID-19 tiếp tục tác 
động tới chuõi cung ứng toàn cầu, từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng.  

Tuy nhiên, nhu cầu được dự báo sẽ bật tăng trở lại tại hầu hết các khu vực trong năm nay 
nhờ nền kinh tế phục hồi, theo Rabobank. 

 

1. Sản xuất 

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) về Thị trường và Thương mại thế giới về 

gia súc – gia cầm cho biết tổng đàn heo toàn cầu trong năm 2020 ước tăng nhẹ 5% so với 

năm ngoái lên hơn 1 tỉ con. Tăng trưởng của đàn heo thế giới chủ yếu nhờ sự phục hồi của 
đàn heo tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, được dự báo tăng 11,4% trong năm nay.  

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng thịt heo toàn cầu trong 

năm 2021 được điều chỉnh tăng 2% lên 103,8 triệu tấn nhờ ngành chăn nuôi heo tại Trung 
Quốc tiếp tục phục hồi từ dịch ASF.  

Trong đó, tại Liên minh châu Âu (EU), nhà sản xuất thịt heo lớn thứ hai thế giới, sản lượng 

thịt heo ước tăng nhẹ 0,2% so với năm ngoái lên 24,04 triệu tấn. Tại Anh, sản lượng thịt 

heo dự kiến vượt 1 triệu tấn lần đầu tiên kể từ năm 1999 trong năm nay, theo báo cáo triển 
vọng từ Cục Phát triển Nông Nghiệp và Làm vườn Anh (AHDB). 

Cơ quan này dự báo sản lượng thịt heo tại Anh tăng 4% lên 1,02 triệu tấn trong năm 2021, 
đưa sản lượng giết mổ tăng 3% và trọng lượng heo tăng 1%. 
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Sản lượng tại Mỹ cũng được điều chỉnh tăng nhẹ 0,09% trong báo cáo tháng 1 lên hơn 
12,96 triệu tấn. 

 

 

Hai quốc gia được dự báo có mức tăng trưởng sản lượng lớn nhất trong năm nay là 
Mexico và Brazil, tăng hơn 3% lần lượt gần 1,5 triệu tấn và 4,25 triệu tấn. 
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Ngược lại, sản lượng thịt heo tại Hàn Quốc và Philippines được dự báo giảm vì tác động 

của dịch ASF. Cụ thể, sản lượng giảm 4,3% tại Hàn Quốc xuống 1,34 triệu tấn và 3,6% tại 
Philippines xuống gần 1,8 triệu tấn. 

Dịch ASF đã tàn phá đàn heo của Philippines khiến lượng heo của quốc gia này giảm hơn 

một phần ba, đe doạ tới an ninh lương thực tại quốc gia Đông Nam Á, vốn đã chịu tác động 
mạnh từ đại dịch COVID-19. 

Về diễn biến dịch ASF, theo Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), từ ngày 22/1 đến 4/2, tổng cộng 

có 608 trường hợp bùng phát mới được báo cáo. Tổng số ổ dịch vẫn đang hoành hành 

trên khắp thế giới là 8.069 trường hợp (trong đó có 4.352 trường hợp tại Romania, 1.336 

trường hợp tại Việt Nam). Trong báo cáo trước đó có 8.038 trường hợp đang bùng phát và 
815 ổ dịch mới. 
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Theo báo cáo từ OIE, thế giới thiệt hại tổng cộng 71.440 con heo trong giai đoạn này. 

Trong đó, thiệt hại được báo cáo tại Trung Quốc với 1.015 con bị chết và tiêu huỷ, 68.333 
con tại Nga, 2090 con tại Romania và 2 con tại Ukraine.   
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Cụ thể, tại châu Âu, tổng cộng 391 trường hợp bùng phát được báo cáo với 56 ca ở heo 

nuôi và 335 ca ở heo rừng. Tại đây, chương trình giám sát mục tiêu vẫn được thực hiện. Và 

thông thường, một trường hợp nhiễm ở heo rừng đã được thông báo là một ca riêng, và 
thường được báo cáo là đã giải quyết ngay lập tức.  

Khu vực châu Á, trong giai đoạn ngày 22/1 - 4/2 thông báo có tổng cộng 29 ổ dịch mới. 

Hầu hết ổ dịch bùng phát được báo cáo ở Hàn Quốc với 26 ca ở heo rừng, tại Trung Quốc 
có 1 ca ở heo nuôi và tại Nga với hai trường hợp ở heo rừng.  

Hôm 10/2, các cơ quan Hong Kong đã yêu cầu tiêu huỷ tổng cộng 3.000 con heo sau khi 

virus ASF được phát hiện lây lan lần đầu tiên tại một trang trại chăn nuôi gần Trung Quốc 
đại , theo Reuters. 

Dịch ASF không hay xuất hiện tại Hong Kong. Lần cuối dịch bùng phát trong năm 2019 là 

do heo nhập khẩu từ Trung Quốc đại lục và dẫn tới tiêu huỷ 10.000 con. 

Châu Phi không báo cáo ổ dịch mới trong giai đoạn này. 
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2. Xuất khẩu 

Theo Rabobank, xuất khẩu thịt heo của Mỹ chậm lại đáng kể trong mùa hè, chỉ tăng 3,1% 

so với năm ngoái vì nhu cầu từ các thị trường chính gồm Mexico và Hàn Quốc giảm đến 
hai con số và doanh số bán sang Trung Quốc ở mức trung bình.  

Báo cáo của USDA cũng cho biết xuất khẩu thịt heo toàn cầu trong năm nay được điều 

chỉnh tăng gần 3% lên 11,1 triệu tấn nhờ nhu cầu xuất khẩu của Trung Quốc. Những 

nguồn cung có thể xuất khẩu đều hướng tới thị trường lớn nhất thế giới này khi tiêu thụ tại 
thị trường chính này vẫn thấp hơn mức trước khi bùng dịch ASF.  

Theo đó, xuất khẩu thịt heo tại Brazil ước tăng nhiều nhất, tăng hơn 4,4% lên 1,23 triệu tấn. 

Theo sau là Mexico, với xuất khẩu tăng hơn 4,3% lên 360.000 tấn. Trong khi đó, xuất khẩu 
tại EU, Mỹ và Canada đồng loạt giảm khoảng 2 – 6% trong năm nay.  

 

 

 

Theo dữ liệu từ USDA và số liệu tổng hợp từ Liên đoàn xuất khẩu thịt Mỹ (USMEF), xuất 

khẩu thịt heo của Mỹ đạt gần 3 triệu tấn trong năm ngoái, tăng 11% so với mức kỷ lục xác 

lập trong năm 2019. Giá trị xuất khẩu cũng tăng 11% lên mức chưa từng thấy 7,71 tỷ USD. 

Xuất khẩu lập kỷ lục mới tại thị trường Trung Quốc, Hong Kong, Trung Mỹ, Việt Nam và 
Chile và đạt mức tăng trưởng mạnh trong quý IV/2020 tại Nhật Bản và Mexico. 
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3. Biến động về giá 

Theo trang Genesus, tính đến ngày 14/1, Trung Quốc vẫn là quốc gia có giá heo hơi cao 

nhất thế giới, với giá trung bình đạt hơn 128.000 đồng/kg. Việt Nam xếp ở vị trí thứ hai với 

giá đạt 81.000 đồng/kg. Theo sau là giá heo hơi tại Brazil và Mexico, lần lượt đạt hơn 
34.600 đồng/kg và gần 34.200 đồng/kg.  

Về giá heo đã giết thịt, Hàn Quốc có mức giá tốt nhất, trung bình đạt hơn 88.900 đồng/kg, 
và theo sau là Anh với giá dao động ở mức 46.750 đồng/kg.  

 

 

 

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), giá lương thực thế giới 

tăng trong tháng 1/2021, đánh dấu tháng tăng thứ 8 liên tiếp và ghi nhận mức tháng cao 

nhất kể từ tháng 7/2014. Cụ thể, chỉ số giá lương thực đã tăng 4,3% so với tháng 12/2020 
lên 113,3 điểm trong tháng 11.  
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Trong đó, chỉ số giá thịt tăng 1% trong tháng 1 lên 96 điểm. Theo FAO, đây là tháng thứ 4 

liên tiếp chỉ số tăng theo tháng, nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Giá tất cả 

các loại thịt trên thị trường quốc tế tiếp tục hỗ trợ chỉ số trong tháng trước, với giá thịt gia 
cầm tăng nhiều nhất, đặc biệt thịt cò nguồn gốc từ Brazil.   

 

4. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu 

USDA cho biết tiêu thụ thịt heo trên thế giới trong năm nay ước giảm nhẹ khoảng 3,5% so 

với năm ngoái xuống gần 97,5 triệu tấn với sự sụt giảm được ghi nhận ở hầu hết các quốc 
gia, vùng lãnh thổ có mức tiêu thụ lớn.  

Theo USDA, tiêu thụ thịt heo toàn cầu năm 2021 ước tăng 6% so với năm ngoái lên 103 

triệu tấn. Ngoài Trung Quốc, Canada là quốc gia ghi nhận tăng trưởng tiêu dùng ở mức 

cao nhất, tăng 2,9% lên 885.000 tấn. Theo sau là Brazil và Mexico, tăng lần lượt 2,6% và 
gần 2,5% lên hơn 3 triệu tấn và 2,1 triệu tấn.  

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo tại các quốc gia khác gồm Mỹ, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc 
được dự báo tăng khoảng 0,8 – 2%. 
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Về nhập khẩu, ngoài Hong Kong và Canada được dự báo giảm nhập khẩu thịt heo trong 

năm nay, nhập khẩu của các quốc gia khác gồm Nhật Bản, Mexico, Hàn Quốc, Mỹ và 
Philippines đều tăng.  

Cụ thể, nhập khẩu của Hong Kong giảm nhiều nhất, 5,3%, xuống 360.000 tấn. Còn nhập 

khẩu của Canada giảm 3,6% xuống 270.000 tấn. Trong khi đó, nhập khẩu thịt heo của 

Philippines được dự báo tăng nhiều nhất, 33,3%, lên 200.000 tấn. Theo sau là Hàn Quốc 

với tăng trưởng nhập khẩu dự báo đạt 11,4%. Những quốc gia còn lại gồm Nhật Bản, 
Mexico, Mỹ có tăng trưởng nhập khẩu trong khoảng 1,4 – 3,6%. 

 

 

 

 

5. Dự báo, triển vọng 

Nguồn cung thịt heo toàn cầu sẽ tăng trưởng ở châu Á, Bắc và Nam Mỹ, nhưng đối mặt với 
nhiều thách thức hơn ở châu Âu.  

“Trong khi Trung Quốc tiếp tục thống trị thương mại toàn cầu, việc giảm nhập khẩu dự kiến 

của Trung Quốc vào năm 2021 sẽ gây ảnh hưởng phân tán đối với phần còn lại của thế 

giới, đặc biệt là ở châu Âu, nơi các lệnh cấm thương mại đối với Đức đang thúc đẩy nguồn 
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cung nội địa và ảnh hưởng đến thị trường”, theo bà Chenjun Pan, Chuyên viên phân tích 
cao cấp về protein động vật. 

Trong khi đó dù vắc xin COVID-19 đã được phân phối, sự lây lan nhanh chóng của chủng 

mới COVID-19 tại nhiều quốc gia trên thế giới sẽ tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng 
toàn cầu, theo đó mang tới những yếu tố khó lường trước đối với ngành thịt heo thế giới. 
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PHẦN II 

1. Tình hình sản xuất, xuất khẩu 

Reuters dẫn số liệu chính thức cho biết sản lượng thịt heo của Trung Quốc giảm ít hơn dự 

báo trong năm ngoái vì ngành chăn nuôi heo nước này đã phục hồi từ tác động của khủng 

hoảng dịch ASF. Theo đó, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết sản lượng thịt heo 

của quốc gia châu Á giảm 3,3% trong năm ngoái xuống 41,13 triệu tấn sau khi giảm tới 
21% trong năm 2019. 

Một số chuyên gia trước đó dự đoán sản lượng giảm lớn hơn trong năm ngoái sau khi dịch 

ASF bùng phát tại Trung Quốc vào giữa năm 2018 và khiến đàn heo của quốc gia châu Á 
giảm khoảng 60% vào giữa năm 2019.  

“Kết quả của năm 2019 khá cao, cao hơn những gì tôi dự đoán. Trong tháng 11, chúng tôi 
ước tính mức giảm lên tới 10 – 15%”, Bà Pan Chenjun của Rabobank cho hay. 

Xiao Lin, chuyên gia phân tích của Win & Fun Investiment, có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung 
Quốc), cũng cho biết đã dự đoán mức giảm sản lượng nằm trong khoảng 5 – 10%. 

Trung Quốc giết mổ 527,04 triệu con heo trong năm 2020, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 
trước đó.  

Sản lượng trong quý cuối cùng của năm ngoái đã tăng vọt lên 13 triệu tấn. Con số này tăng 

21% từ mức 10,74 triệu tấn của cùng kỳ năm 2019 và tăng so với mức 8,4 triệu tấn của quý 
III/2020. 

Số liệu cũng cho thấy đàn heo của Trung Quốc tăng từ 370,39 triệu con vào cuối tháng 9 
lên 406,5 triệu con vào cuối năm ngoái.  

Về tình hình dịch ASF, hôm 21/1, Trung Quốc phát hiện dịch ASF trên heo sống được vận 

chuyển vào tỉnh Quảng Đông. Cụ thể, trong số 1.015 con heo được vận chuyển có 214 con 

đang nhiễm bệnh và 214 con chết. Số heo còn lại đã bị tiêu huỷ và xử lý, theo Bộ Nông 
nghiệp Nông thôn Trung Quốc.  

Ngoài ra, một chủng mới của virus ASF được phát hiện tại các trang trại heo của Trung 

Quốc rất có thể là do vắc xin trái phép gây ra. Đây là một đòn giáng mạnh vào nhà sản xuất 
thịt heo lớn nhất thế giới, vẫn đang hồi phục sau một đợt dịch tàn phá. 
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Ông Yan Zhichun, Giám đốc khoa học của New Hope Liuhe, cho biết hai chủng virus ASF 

mới đã lây nhiễm ở hơn 1.000 con heo nái tại một số trang trại thuộc sở hữu của công ty, 

nhà sản xuất lớn thứ 4 của Trung Quốc, cũng như những con heo được các nông dân nuôi 
cho công ty theo hợp đồng.  

Mặc dù các chủng mới bị thiếu một hoặc hai gen quan trọng có trong virus gây bệnh ASF, 

nhưng không giết chết heo giống như căn bệnh đã tàn phá khắp các trang trại của Trung 

Quốc vào năm 2018 và 2019, chúng gây ra tình trạng mãn tính làm giảm số lượng heo con 
khỏe mạnh, ông Yan chia sẻ với Reuters.  

Tại New Hope và nhiều hộ chăn nuôi lớn, những con heo nhiễm bệnh được tiêu hủy để 
ngăn chặn sự lây lan, khiến căn bệnh này trở nên nguy hiểm. 

Mặc dù hiện nay sự lây lan đã hạn chế, nhưng nếu chủng mới lây lan rộng rãi, chúng có thể 

làm giảm sản lượng thịt lheo ở nhà sản xuất và tiêu thụ hàng đầu thế giới, giống như những 
gì đã xảy ra hai năm trước do virus ASF. 

 

2. Biến động về giá 

Sau khi tăng mạnh liên tiếp vào hai tháng cuối năm, giá heo hơi tại Trung Quốc giảm trở lại 

trong tháng 1. Mặc dù vậy, giá vẫn neo ở mức cao. Theo đó, giá đã giảm từ khoảng 37 

nhân dân tệ/kg (NDT/kg) vào đầu tháng xuống khoảng 35 NDT/kg, tương đương mức 
giảm 5,4%.  

Giá heo hơi giảm cũng khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI của Trung Quốc giảm trong tháng 1. 

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết CPI của nước này giảm 0,3% trong tháng 1 so 
với cùng kỳ năm ngoái.  
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3. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu 

Dữ liệu hải quan của Trung Quốc chỉ ra quốc gia châu Á đã nhập khẩu kỷ lục 4,39 triệu tấn 

thịt heo trong năm 2020 để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung trong nước, với khối lượng 

nhập khẩu trong tháng 12/2020 tăng vọt 63,1% so với cùng kỳ năm 2019 lên 440.000 tấn. 

Lượng nhập khẩu tăng mạnh trong tháng cuối năm để chuẩn bị cho lượng tiêu thụ cao vào 
dịp Tết Nguyên đán.   

Trong năm 2020, nhà tiêu dùng hàng đầu thế giới đã nhập khẩu gần 10 triệu tấn thịt các 
loại. 

 

4. Thị trường nhập khẩu chính 

Brazil, Mỹ, Canada và Tây Ban Nha vẫn là những nhà cung cấp thịt heo hàng đầu cho 

Trung Quốc sau khi một lệnh cấm được áp lên thịt heo từ Đức do dịch ASF bùng phát tại 
nhà sản xuất lớn nhất EU. 
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5. Dự báo, triển vọng 

Theo USDA, sản lượng thịt heo của Trung Quốc sẽ tiếp tục phục hồi từ khủng hoảng dịch 

ASF, ước tăng 14,5% so với năm ngoái lên 43,5 triệu tấn. Tiêu thụ thịt heo được cũng dự 
báo tăng 11,5% lên gần 48 triệu tấn.  

Tuy nhiên sản lượng trong nước tăng khiến nhu cầu nhập khẩu thịt heo của quốc gia châu 

Á trong năm nay sẽ giảm. Cụ thể, USDA dự đoán nhập khẩu thịt heo của quốc gia châu Á 
giảm 10,3% xuống 4,62 triệu tấn. 

Mặc dù vậy tổng khối lượng nhập khẩu thịt của Trung Quốc trong năm nay vẫn ước tăng 
1%.  
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PHẦN III 

1. Tình hình sản xuất 

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 1, tổng số heo tăng 16,2% so với cùng 

kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 21/1, cả nước không còn dịch heo tai xanh. Một số loại dịch 

bệnh chưa qua 21 ngày còn ở các địa phương: dịch lở mồm long móng ở Bắc Kạn, Quảng 
Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh và dịch ASF còn ở 72 huyện của 30 địa phương. 

Về tình hình dịch ASF, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết do 

việc buôn bán, vận chuyển heo, sản phẩm heo gia tăng phục vụ nhu cầu cuối năm nên 
nguy cơ dịch tái phát và lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao. 

Nguyên nhân là đặc điểm của virus ASF rất nguy hiểm đối với heo, có khả năng tồn tại lâu 

ngoài môi trường, đường lây truyền rất phức tạp. Hiện chưa có thuốc, vắc xin phòng bệnh, 
trong khi tổng đàn heo có thể tăng cao trong thời gian tới. 

Trong khi chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn, trong khi đó không đảm bảo các yêu cầu 

chăn nuôi an toàn sinh học. Việc buôn bán, vận chuyển heo, sản phẩm heo gia tăng phục 

vụ nhu cầu cuối năm. Thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, diễn biến phức tạp, cực 
đoan, mưa nhiều, rét đậm, rét hại,... 

Trong các tuần đầu của tháng 1, bệnh dịch phát sinh thêm 67 con heo tiêu hủy tại 21 xã cũ 
có dịch. 

 

2. Thị trường thức ăn chăn nuôi 

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 12/2020, Việt Nam nhập khẩu gần 
366,5 triệu USD giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 64,7% so với cùng kì năm 2020.  

Về nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 1 tăng gần 

4,1% so với năm ngoái lên 333.402 tấn, với giá trị nhập khẩu tăng 5,1% lên gần 85,2 triệu 

USD. Nhập khẩu ngô tăng tới 53,7% về khối lượng lên 1.146.574 tấn, và tăng 61,2% về giá 
trị lên 236,1 triệu USD. 
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Nhập khẩu đậu nành cũng tăng mạnh 60,5% lên 143.780 tấn, và tăng 98,5% về giá trị lên 
gần 73,7 triệu USD.  

Giá trị nhập khẩu dầu mỡ động thực vật tăng gần 85% so với cùng kì năm 2020 lên gần 
107,1 triệu USD. 

 

 

Trên thị trường thế giới, giá hợp đồng ngô giao giảm 1,4% trong phiên giao dịch ngày 11/2 

xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần vì nguồn cung giảm ít hơn dự báo của thị trường 

gây áp lực lên giá. Cụ thể, giá hợp đồng ngô giao dịch nhiều nhất trên sàn Chicago giảm 

còn 5,27 USD/giạ. Trong phiên có thời điểm giá còn xuống mức thấp nhất kể từ ngày 26/1 
ở 5,25 USD/giạ. 

Giá đậu nành chốt phiên với mức giảm 0,8% xuống 13,42 - 3/4 USD/giạ sau khi giảm tới 

3,4% trong phiên trước. Giá lúa mì cũng giảm 0,4% xuống 6,33 USD/giạ sau khi giảm tới 
2,2% trong phiên trước đó, theo Reuters. 
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3. Biến động về giá 

 

 

Tháng 1, giá heo hơi tiếp tục tăng ở cả ba miền nhờ nhu cầu tiêu thụ thịt trước Tết 

Nguyên đán, dao động phổ biến trong khoảng 81.000 – 85.000 đồng/kg. So với cuối 
tháng 12/2020, giá tăng khoảng 5.000 – 8.000 đồng/kg, tương đương khoảng 10,4%.  

Bộ Công Thương cho biết theo thông lệ, nhu cầu tiêu thụ thịt heo trong thời gian cận Tết và 

sau Tết Nguyên đán sẽ tăng mạnh, kéo theo giá heo hơi sẽ có xu hướng tăng trong giai 

đoạn này. Bên cạnh đó, thị trường hiện vẫn thiếu hụt nguồn cung do ngành chăn nuôi gặp 

nhiều khó khăn từ dịch COVID-19, dịch ASF, bão lũ tại miền Trung... khiến giá heo hơi từ 
nay đến Tết Nguyên đán sẽ khó giảm. 

Ghi nhận trong ngày 25/1, tại miền Bắc, giá heo hơi đang ở mức tốt nhất cả nước và dao 

động trong khoảng 84.000 - 87.000 đồng/kg. Trong đó, giá tại Hưng Yên và Hà Nội đang ở 

mức tốt nhất, 86.000 – 87.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm Yên Bái, Lào Cai, 

Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Nam Định, Phú Thọ, Hà Nam, Thái Bình, 
Ninh Bình báo giá dao động ở 84.000 – 85.000 đồng/kg. 

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi phổ biến ở mức 82.000 – 83.000 đồng/kg. 

Ngoài Thanh Hoá và Nghệ An đang có giá 84.000 – 85.000 đồng/kg, các địa phương còn 
lại đều báo heo hơi dao dịch ở mức phổ biến.  

Còn tại miền Nam, giá heo hơi báo trong khoảng 81.000 – 83.000 đồng/kg, trong đó thủ 

phủ nuôi heo miền Nam – Đồng Nai báo giá đạt 83.000 đồng/kg. Tại TP HCM, Bình Dương, 
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Tây Ninh, Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Tiền Giang, Bạc 
Liêu và Trà Vinh giá đang phổ biến ở mức 81.000 – 82.000 đồng/kg. 

 

4. Tình hình tiêu thụ 

Bộ Công Thương cho biết dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, nhu cầu tiêu thụ sản 
phẩm chăn nuôi nhất là thịt, trứng sẽ tăng lên từ 5 - 10% so với mức bình quân.  

Cụ thể, nhu cầu thịt các loại khoảng 250.000 – 350.000 tấn/tháng; khoảng 1 – 1,1 tỷ trứng 

gia cầm... Với việc duy trì ổn định đàn gia súc, gia cầm, tình hình tái đàn đạt kết quả tốt và 

tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, thị trường về cơ bản ổn định, cân đối cung – 

cầu đảm bảo, đến thời điểm này có thể nói nguồn cung thực phẩm sẽ không thiếu hụt, giá 
thịt lợn sẽ tăng nhưng không đột biến. 

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong năm 2020, Việt Nam nhập khẩu 

141.140 tấn thịt heo tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (mã HS 0203), trị giá 334,44 triệu USD, 

tăng 382,1% về lượng và tăng 502,9% về trị giá so với năm 2019. Trong đó, Brazil, Nga, 

Canada, Mỹ và Ba Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp thịt heo cho Việt Nam trong năm 
2020. 

 

5. Dự báo, triển vọng 

Bộ Công Thương nhận định thị trường thịt heo Tết Nguyên đán năm 2021 vẫn có yếu tố 

khó dự đoán do dịch ASF tái phát tại nhiều tỉnh thành trong cả nước khiến ngành chăn nuôi 

heo vẫn gặp rủi ro. Cùng với đó sự xuất hiện trở lại của virus COVID-19, cũng như chủng 

mới của virus này, trong cộng đồng cũng có thể tác động tới nhu cầu, thương mại khi các 
nhà hàng buộc phải đóng cửa.  
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PHẦN IV 

 

 

1. Hoạt động nổi bật của doanh nghiệp trong ngành 

C.P Việt Nam khánh thành tổ hợp nhà máy thịt gà xuất khẩu lớn nhất 
Đông Nam Á, dự kiến xuất khẩu 5.000 tấn thịt gà năm 2021 

Cuối tháng 12/2020, sau hai năm xây dựng, Tổ hợp nhà máy CPV FOOD 

Bình Phước (thuộc CTCP Chăn nuôi C.P Việt Nam), đã được khánh 
thành và đi vào hoạt động gia đoạn 1. 

Với tổng vốn đầu từ lên đến 250 triệu USD, công suất giai đoạn 1 là 50 triệu con gà/năm và 

đến năm 2023 nâng lên 100 triệu con gà/năm, đây là tổ hợp chăn nuôi chế biến thịt gà 
xuất khẩu lớn nhất Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại. 
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Ngay trong ngày 23/12, CPV FOOD Bình Phước đã thực hiện nghi thức xuất khẩu lô thịt gà 

đầu tiên sang thị trường Hongkong. Theo ông Montri Suwanposri, Tổng giám đốc C.P Việt 

Nam, dự kiến trong năm 2021, CPV FOOD sẽ xuất khẩu khoảng 5.000 tấn thịt gà sang 
nhiều thị trường.  

Về lâu dài, CPV FOOD sẽ tập trung xuất khẩu vào các thị trường chủ lực là Nhật Bản (dự 

kiến chiếm khoảng 45% lượng thịt gà xuất khẩu của công ty), châu Âu (35%), châu Á (10%) 

và Trung Đông (10%). Dự án kỳ vọng sẽ đem về nguồn ngoại tệ 100 triệu USD/năm trong 
giai đoạn 1 và 200 triệu USD/năm trong giai đoạn 2. 

 

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

Dabaco lãi 263 tỷ đồng trong quý IV, đặt mục tiêu lợi nhuận 827 tỷ đồng 
năm 2021 

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC) vừa công bố báo cáo tài 

chính quý IV/2020 với doanh thu thuần tăng 38% so với cùng kỳ năm 
trước lên 2.867 tỷ đồng. 

Giá vốn tăng tới 43% khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 20%, đạt 589 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp 
theo đó giảm từ 23,5% còn 20,5%. 

Trong kỳ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh nên lãi sau thuế  

tăng nhẹ 2% lên 263 tỷ đồng. Nhờ lãi lớn trong 9 tháng đầu năm, thu nhập trên mỗi cổ 
phiếu (EPS) tăng 284% lên 13.370 đồng. 

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của DBC đạt 10.022 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước. 
Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.400 tỷ đồng, gấp 4,6 lần chỉ tiêu năm 2019. 

Dabaco đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 

457 tỷ đồng. Với kết quả trên, tập đoàn đã hoàn thành vượt 206% kế hoạch lợi nhuận được 
đại hội đồng cổ đông thường niên giao phó. 

Một điểm tích cực khác trong báo cáo tài chính doanh nghiệp là dòng tiền từ hoạt động 
kinh doanh chính ghi nhận gần 2.263 tỷ đồng, gấp 11,4 lần năm 2019. 

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 
và lãi sau thuế lần lượt đạt 15.439 tỷ đồng và gần 827 tỷ đồng. 
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Lợi nhuận Vissan tăng 45% trong quý IV/2020 

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan - Mã: VSN) công bố báo cáo 

tài chính quý IV/2020 với 1.195 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 18% so 

với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hai mảng thịt tươi sống và thực phẩm 
chế biến đều ghi nhận giảm. 

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đến 73% nhờ hoàn nhập 36,5 tỷ đồng chi phí 
thuê mặt bằng đã giúp lãi ròng Vissan tăng 45% lên 42 tỷ đồng. 

Lũy kế năm 2020, doanh thu của Vissan tăng 3% lên 5.144 tỷ đồng, nhưng lãi sau thuế 

giảm 7% còn 166 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch năm được điều chỉnh hồi tháng 10/2020, 
Vissan đã hoàn thành kế hoạch doanh thu năm và vượt 14% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. 

Công ty cho biết, năm 2020 sản lượng thịt heo đạt 17.438 tấn, thực hiện 96% so với kế 

hoạch; sản lượng thịt bò 1.073 tấn, đạt 107% so với kế hoạch. Sản lượng thực phẩm chế 
biến ghi nhận 28.091 tấn, vượt 2% kế hoạch. 

Cũng trong năm 2020, Vissan đã ra mắt thị trường nhiều sản phẩm mới như thịt heo kho 
trứng, Bò viên 3 ngon, Há cảo thanh long, Há cảo gấc, Há cảo bí đỏ, Chả giò nấm ngũ vị… 

 

Masan MEATLife lãi đột biến trong quý IV 

CTCP Masan MEATLife (Mã: MML) công bố báo cáo tài chính hợp 

nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt gần 4.707 tỷ đồng, tăng 

27% so với cùng kỳ nhờ doanh thu ngành thức ăn chăn nuôi tăng 522 tỷ đồng và mảng thịt 
đóng góp thêm 392 tỷ đồng. 

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 18% lên 131 tỷ đồng do tăng nợ vay nhằm mở rộng hoạt 
động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. 

Kết quả, Masan MEATLife lãi sau thuế gần 199 tỷ đồng, tăng 335% so với giá trị đạt được 

trong quý IV/2019. Trong đó, phần lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ là 134 tỷ đồng, cải 
thiện đáng kể so với số lỗ 37 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. 

Luỹ kế cả năm 2020, Masan MEATLife đạt 16.119 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 17%. 
Lợi nhuận sau thuế tương tứng tăng 33% lên 492 tỷ đồng. 
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Mitraco lãi khủng năm COVID-19, EPS đạt gần 23.900 đồng 

CTCP Chăn nuôi - Mitraco (Mã: MLS) công bố báo cáo tài chính quý IV với 

doanh thu thuần tương đương cùng kỳ năm trước, đạt gần 91 tỷ đồng. Giá 

vốn tăng kéo lùi lợi nhuận của doanh nghiệp, trong đó lãi gộp và lãi sau 
thuế lần lượt giảm 34% và 48% còn 15,7 tỷ và 10 tỷ đồng. 

Mặc dù lợi nhuận kém khởi sắc trong quý cuối năm, Mitraco vẫn có một năm 2020 rực rỡ 
với lợi nhuận đột biến. 

Cụ thể, kết năm 2020, doanh thu thuần tăng 55% lên 397,5 tỷ đồng. Cùng với đó, kết quả 

kinh doanh khả quan trong 9 tháng đầu năm giúp lợi nhuận năm 2020 đạt 95,5 tỷ đồng, cải 
thiện lớn so với con số lỗ 10,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. 

Năm 2020, doanh nghiệp nuôi heo tại Hà Tĩnh lên kế hoạch doanh thu 275 tỷ đồng và lãi 

sau thuế 40 tỷ đồng. Với kết quả trên, Mitraco đã thực hiện vượt 45% kế hoạch doanh thu 
và 139% chỉ tiêu lợi nhuận. 

Cùng với đó, công ty đã xóa hết khoản lỗ lũy kế hơn 45 tỷ đồng từ năm 2017 và lọt top 

doanh nghiệp có thu nhập trên cổ phiếu cao nhất trên sàn chứng khoán năm 2020 (EPS cả 
năm đạt 23.889 đồng).
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PHẦN V 

 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Theo Reuters, Trung Quốc đưa ra hàng loạt chính sách hỗ trợ mạnh mẽ để phục hồi ngành 
chăn nuôi với khoản đầu tư trị giá 200 tỷ NDT (tương đương 30,87 tỷ USD). 

Tại Tanzania, các nhà chức trách tại đây đã chỉ đạo kiểm soát hoạt động vận chuyển heo ở 
khu các khu vực và thành phố để ngăn chặn sự lây lan của dịch ASF.  

Cụ thể, ông Mashimba Ndaki, Bộ trưởng Chăn nuôi và Thủy sản Tanzania, đã đưa ra chỉ thị 

sau khi dịch bệnh được báo cáo tại 6 huyện phía bắc của quốc gia này, với khoảng 500 con 
heo đã bị chết vì dịch ASF, theo Xinhua. 

 

2. Chính sách của Việt Nam 

Bộ NN&PTNT cho biết chỉ nửa tháng đầu năm 2021, Việt Nam đã nhập trên 53.000 con 

heo thịt từ Thái Lan về phục vụ tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Chăn nuôi 

cảnh báo có hiện tượng heo nhập từ Thái Lan được xuất chui qua Trung Quốc để hưởng 

chênh lệch, trái với mục đích cho nhập khẩu. Theo ông Trọng, hiện giá thịt heo hơi ở Trung 
Quốc cao gần gấp đôi so với Việt Nam. 

Để khẩn trương ngăn chặn tình trạng nêu trên, đồng thời để ổn định giá cả thịt lợn tại thị 

trường trong nước, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đã ký công điện gửi Thường 

trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 

389 quốc gia), Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị chỉ đạo 

các Sở, ngành, chính quyền các cấp triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát 
vận chuyển heo và sản phẩm heo ra, vào Việt Nam. 

Ngày 27/1, Thủ tướng đã giao Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xử lý 
các trường hợp lợi dụng chênh lệch giá để buôn lậu heo thịt. 

Về thị trường giai đoạn Tết Nguyên đán, Bộ Công Thương cũng cho biết để đảm bảo nguồn 

cung ứng cũng như giá thành ổn định cho thị trường Tết Tân Sửu năm 2021, nhiều đơn vị 
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đã chuẩn bị nguyên liệu từ sớm cũng như kế hoạch tăng cường sản lượng hàng hóa đưa ra 
thị trường ngay từ những tháng trước Tết.  

Không chỉ doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp phân phối cũng bắt đầu triển khai 

nhiều chương trình bình ổn giá thịt heo với cam kết cung cấp nguồn thịt chất lượng và bình 
ổn giá trực tiếp đến người tiêu dùng. 
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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. 

  

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 

AHDB 

Xinhua 

  

Báo cáo “Thị trường heo hơi tháng 1/2021” 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. 

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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Trịnh Huyền Trang 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn 



 

 
 

 


