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Quý I/2021, thị trường thế giới và Việt Nam tiếp tục chứng kiến tác động của dịch bệnh đối 
với ngành chăn nuôi và giá heo hơi. 
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TÓM TẮT

Trong quý I, sự lây lan của dịch tả heo châu Phi (ASF) 
cùng với biến thể mới của chủng virus này đang gây ra 
bất ổn cho thị trường thịt heo toàn cầu. Sự bùng phát 
virus ASF chủng mới tại Trung Quốc dấy lên lo ngại về 
việc phục hồi hoàn toàn đàn heo.

Sản lượng thịt heo toàn cầu được dự báo tăng 5% trong 
năm nay lên 101,5 triệu tấn trong khi xuất khẩu thịt heo 
toàn cầu ước giảm nhẹ 0,5% so với năm trước đó 
xuống hơn 11,5 triệu tấn.

Giá thịt heo tại Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh trong 
tháng 3 chạm mức thấp nhất trong 19 tháng.

Giá heo hơi Việt Nam giảm tháng thứ 2 liên tiếp trong 
tháng 3 do nhu cầu của người tiêu dùng thấp.

Các doanh nghiệp trong ngành ghi nhận tăng trưởng lợi 
nhuận khả quan so với cùng kỳ năm trước và khá lạc 
quan khi đặt kế hoạch năm 2021.
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Phần 1
thị trường heo
thế giới



THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI

vietnambiz.vn TRANG 5

1. Sản xuất

Sự lây lan của dịch tả heo châu Phi (ASF) 
trong suốt mùa đông tại nhiều quốc gia trên 
thế giới, chủ yếu tại Trung Quốc và Đức, 
cùng với biến thể mới của chủng virus này 
đang gây ra bất ổn cho thị trường thịt heo 
toàn cầu.

Báo cáo công bố ngày 9/4 của Dịch vụ 
Nông nghiệp Quốc tế, Bộ Nông nghiệp Mỹ 
(USDA) cho biết sản lượng thịt heo toàn 
cầu ước tăng 5% trong năm nay lên 101,5 
triệu tấn.

Biểu đồ 1: Dự báo sản lượng đàn heo tại các nhà sản xuất lớn trên thế giới
(Đơn vị: 1.000 con. Nguồn: USDA).

Tại Mỹ, sản lượng thịt heo 
được dự báo gần như không 
thay đổi trong năm nay, đạt 
12,8 triệu tấn vì trọng lượng 

heo nuôi giảm bù đắp lượng giết mổ gia 
tăng. Ngoài ra, sản lượng cũng giảm vì đàn 
heo con trong quý I/2021 thấp và các nhà 
sản xuất dự định giữ lại ít heo nái hơn vào 
giữa năm.

Trong khi Trung Quốc, Liên minh châu Âu 
(EU), Brazil, Nga, Việt Nam, Mexico và Nhật 
Bản được dự báo sản lượng tăng 0,2 – 
11,4% trong năm nay, Mỹ, Philippines và 
Hàn Quốc ngược lại ghi nhận sản lượng 
ước giảm 0,09 - 10,3%.

Trong khi EU, nhà cung cấp 
heo lớn thứ hai thế giới, dự 
báo đàn heo tăng nhẹ gần 
0,2% so với năm trước lên 

268 triệu con. 

Tại Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc, tổng đàn 
heo được dự báo giảm vì ảnh hưởng của 
dịch ASF và đại dịch COVID-19, nguyên 
nhân làm gián đoạn hoạt động sản xuất và 
chế biến của các chuỗi cung ứng trên toàn 
thế giới.

Trong đó, Philippines là quốc 
gia được dự báo sản lượng 
giảm nhiều nhất, 10,3% xuống 
1 triệu tấn, thấp hơn dự báo 

được đưa ra trong báo cáo công bố hồi 
tháng 1 là gần 1,08 triệu tấn. Nguyên nhân 
chủ yếu là do dịch ASF bùng phát tại quốc 
gia Đông Nam Á vẫn chưa được kiểm soát.

Duy nhất sản lượng thịt heo tại 
Canada ước không thay đổi 
so với năm ngoái, ổn định ở 
2,13 triệu tấn.

Tổng đàn heo trên thế giới cũng được dự 
báo giảm 1,54% trong năm nay xuống 1,15 
tỷ con. Trong đó, đàn heo tại Mexico dự kiến 
tăng trưởng nhiều nhất, 2,56% lên hơn 20,8 
triệu con. Theo sau là Brazil, Nga với số 
lượng heo tăng lần lượt 2,27% và 1,65% 
lên 44,5 triệu con và 56,8 triệu con.
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2. Xuất khẩu

Về diễn biến dịch ASF, Tổ chức Thú y Thế 
giới (OIE) đã không ra báo cáo mới kề từ 
ngày 18/2. Báo cáo cuối cùng trong giai 
đoạn ngày 5/2 - 18/2 cho thấy tổng cộng có 
1.250 trường hợp bùng phát mới được báo 
cáo. Tổng số ổ dịch vẫn đang hoành hành 
trên khắp thế giới là 8.551 trường hợp 
(trong đó có 4.441 trường hợp tại Romania, 
1.336 trường hợp tại Việt Nam). Trong báo 
cáo trước đó có 8.069 trường hợp đang 
bùng phát và 608 ổ dịch mới.

Hôm 11/4, trang eyewitness news cho biết 
Nam Phi đã xác nhận trường hợp bùng phát 
dịch ASF lớn tại một trang trại ở 
Potchefstroom ở phía Tây Bắc. Virus ASF 
đã được phát hiện ở 18 con heo vào tháng 
trước, nhưng cơ quan này cho biết vào cuối 
tháng 3, hơn 2.000 con heo của trang trại 
đã chết, trong khi hơn chục con đang ốm 
nặng. Trang trại, nuôi hơn 12.000 - 15.000 
con và xuất khẩu, đã bị cách ly. 

Dịch ASF cũng gia tăng trở lại tại miền Nam 
tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia, 
các quan chức nước này cho biết. Kể từ 
tháng 7/2020, hàng chục, và có thể lên đến 
hàng trăm nghìn con heo tại đây vì dịch ASF. 

Báo cáo của USDA cũng cho biết xuất khẩu 
thịt heo toàn cầu trong năm nay ước giảm 
nhẹ 0,5% so với năm trước đó xuống hơn 
11,5 triệu tấn. Trong đó, xuất khẩu tại các 
nhà cung cấp lớn đều có xu hướng giảm 
trong năm nay như EU giảm 3,2% xuống 
4,4 triệu tấn, xuất khẩu tại Mỹ giảm 0,4% 
xuống gần 3,3 triệu tấn, Canada giảm 
0,84% xuống 1,53 triệu tấn và Chile giảm 
5% xuống 280.000 tấn. 

Trong khi đó, xuất khẩu tại Brazil, Mexico và 
Nga đồng loạt tăng để bù đắp nhu cầu gia 
tăng tại các quốc gia vẫn đang chịu tác 
động của dịch ASF. Cụ thể, xuất khẩu thịt 
heo của Brazil ước tăng 6,1% lên 1,25 triệu 
tấn, Mexico tăng 4,65% lên 360.000 tấn và 
Nga tăng gần 9% lên 170.000 tấn.

Dịch bệnh dường như đã biến mất khỏi khu 
vực vào cuối năm 2020, nhưng đã quay trở 
lại vào năm nay, Mongabay cho biết. 

Theo một quan chức nông nghiệp tại quận 
Đông Flores của tỉnh Đông Nusa Tenggara, 
35.000 con heo, tương đương tới 40% đàn 
heo tại khu vực, đã chết vì dịch ASF.
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Biểu đồ 2: Dự báo xuất khẩu tại một số quốc gia xuất khẩu lớn trên thế giới trong năm 2021
(Đơn vị: 1.000 con. Nguồn: USDA).
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3. Diễn biến giá

Bảng 1: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới (Nguồn: Genesus).

Browfield Ag News dẫn nguồn 
USDA cho biết xuất khẩu thịt 
heo của Mỹ trong tuần kết thúc 
vào ngày 1/4 đã giảm mạnh so 

với tuần trước đó. Cụ thể, khối lượng xuất 
khẩu thịt heo giảm 45% xuống 33.400 tấn 
trong giai đoạn này, với Mexico mua hai 
phần ba tổng khối lượng này và Trung Quốc 
nhập hơn 1.000 tấn.
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Theo trang Genesus, tính đến ngày 8/4, 
Trung Quốc vẫn là quốc gia có giá heo 
hơi cao nhất thế giới dù đã giảm dần, với 
giá trung bình đạt hơn 91.800 đồng/kg. 
Việt Nam xếp ở vị trí thứ hai với giá đạt 
75.000 đồng/kg. Theo sau là giá heo hơi tại 
Mexico và Tây Ban Nha, lần lượt đạt hơn 
42.640 đồng/kg và hơn 40.000 đồng/kg. 

Về giá heo đã giết thịt, Hàn Quốc có mức 
giá tốt nhất, trung bình đạt hơn 104.600 
đồng/kg, và theo sau là Anh với giá dao 
động gần 41.8300 đồng/kg.

Tại Brazil, theo báo cáo của 
Merco Press, xuất khẩu thịt 
heo tươi và thịt heo đông lạnh 
tăng 20,3% so với cùng kỳ 

năm ngoái lên 81.100 tấn trong tháng 2 và 
giá trị nhập khẩu tăng 19,9% lên 185,7   
triệu USD.

Luỹ kế hai tháng đầu năm, tổng khối lượng 
xuất khẩu thịt heo từ Brazil đạt 144.200 tấn, 
tăng 6,12% so với năm ngoái. Giá trị xuất 
khẩu trong giai đoạn này tăng 4,1% lên 
332,2 triệu USD.
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Biểu đồ 3: Dự báo nhu cầu thịt heo tại một số quốc gia tiêu thụ lớn trong năm 2021 (Nguồn: USDA).

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp 
Liên Hợp Quốc (FAO), giá lương thực thế 
giới tiếp tục tăng trong tháng 3/2021, đánh 
dấu tháng tăng thứ 10 liên tiếp và ghi nhận 
mức tăng cao nhất kể từ tháng 6/2014. Cụ 
thể, chỉ số giá lương thực đã tăng 2,07% so 
với tháng 2/2021 lên 118,5 điểm trong 
tháng 3.

Trong đó, chỉ số giá thịt tăng 2,3% trong 
tháng 3 so với tháng trước đó, nhưng giảm 
so với cùng kỳ năm 2020. Theo FAO, giá thịt 
gia cầm và giá thịt heo đã tăng nhờ hoạt 
động nhập khẩu từ các quốc giá châu Á, 
đặc biệt là Trung Quốc. 

Theo báo cáo của USDA, tiêu thụ thịt heo 
toàn cầu năm 2021 ước tăng gần 5% so với 
năm ngoái lên gần 101 triệu tấn, thấp hơn 
so với mức tăng trưởng 6 % trong dự báo 
hồi tháng 1. 

Ngoài trừ Mỹ được dự báo tăng trưởng tiêu 
thụ âm trong năm nay xuống 9,99 triệu tấn, 
giảm nhẹ 0,4%, các thị trường tiêu thụ thịt 
heo lớn khác như EU, Trung Quốc, Nga, 
Brazil, Việt Nam, Philippines và Mexico đều 
tăng 0,2 – 8,9%.

Về nhập khẩu, ngoài hai thị trường Hong 
Kong và Trung Quốc ước giảm nhập khẩu 
thịt heo trong năm nay, nhập khẩu của các 
quốc gia khác như Nhật Bản, Mexico, Hàn 
Quốc, Mỹ và Philippines đều tăng. 

Cụ thể, nhập khẩu của Trung Quốc giảm 
nhiều nhất, 8,2%, xuống 4,85 triệu tấn. Còn 

nhập khẩu của Hong Kong giảm 4,76% 
xuống 360.000 tấn. Trong khi đó, nhập khẩu 
thịt heo của Philippines được dự báo tăng 
nhiều nhất, 109,6%, lên 350.000 tấn. Theo 
sau là Hàn Quốc với tăng trưởng nhập khẩu 
dự báo đạt 16,4%. Những quốc gia còn lại 
gồm Nhật Bản, Mexico, Mỹ có tăng trưởng 
nhập khẩu trong khoảng 0,9 – 6,8%.
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Tốc độ triển khai tiêm vắc xin COVID-19 tại 
Mỹ là tín hiệu lạc quan cho việc mở cửa trở 
lại nền kinh tế, tuy nhiên diễn biến dịch 
bệnh phức tạp và tốc độ triển khai vắc xin 
chậm chạp tại các quốc gia châu Âu là 
những yếu tố khó lường đối với ngành thịt 
heo toàn cầu. 

Chuyên viên phân tích cao cấp về protein 
động vật của Rabobank Chenjun Pan cũng 
dự đoán rằng 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 cung nội địa và ảnh hưởng 
đến thị trường

"Trong khi dịch ASF tác động đến sản xuất 
thịt heo ở châu Á và châu Âu, cũng như 
dòng chảy thương mại toàn cầu, COVID-19 
tiếp tục tác động đến toàn bộ chuỗi cung 
ứng, mặc dù nhu cầu dự kiến sẽ phục hồi ở 
hầu hết các khu vực vào năm 2021 nhờ 
kinh tế phục hồi", nhóm nghiên cứu 
RaboResearch tại Rabobank cho biết trong 
báo cáo hàng quý.
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5. Dự báo
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Biểu đồ 4: Dự báo nhập khẩu thịt heo tại một số nhà nhập khẩu lớn trong năm 2021
(Đơn vị: 1.000 tấn. Nguồn: USDA).

Dịch ASF và áp lực lây lan đại dịch 
COVID-19 vẫn là hai nhân tố ảnh 
hưởng trực tiếp tới thị trường thịt 
heo toàn cầu trong năm nay.
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Phần 2
thị trường heo
trung quốc



1. Sản xuất, xuất khẩu

2. Diễn biến giá
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Theo Reuters, đàn heo nái của Trung Quốc 
đã tăng 34,1% trong tháng 2 so với cùng kỳ 
năm ngoái. Trước đó, Bộ Nông nghiệp và 
Nông thôn Trung Quốc cũng cho biết đàn 
heo nái của nước này đã tăng 1% trong 
tháng 1. 

Đàn heo nái của Trung Quốc đã được giám 
sát chặt chẽ sau báo cáo về những đợt 
bùng phát dịch ASF trong mùa đông vừa rồi 
từ các nhà quản lý trang trại, chuyên gia 
phân tích và những người có kinh nghiệm 
lâu năm trong ngành.

Những báo cáo trước đó của Bộ cho biết 
đàn heo của quốc gia châu Á đã gần như 
phục hồi vào cuối năm 2020, nhưng các ổ 
dịch ASF mới có thể trì hoãn sự phục hồi 
hoàn toàn. Cũng theo báo cáo từ cơ quan 
này, lượng heo tồn kho trong các trang trại 
duy trì trêm mức 400 triệu con. 

Về tình hình dịch ASF, hôm 5/4, Trung 
Quốc đã báo cáo một trường hợp bùng 
phát dịch ASF tại khu vực Tân Cương. Ổ 
dịch được phát hiện tại một trang trại nuôi 
599 con heo của công ty Sản xuất và Xây 
dựng Tân Cương. 30 con heo đã bị nhiễm 
virus và 6 con đã chết, Bộ Nông nghiệp và 
Nông nghiệp Trung Quốc cho biết. Toàn bộ 
số heo còn lại tại khu vực nhiễm dịch đều bị 
tiêu huỷ. 

Chủng mới của virus ASF bùng phát tại 
quốc gia châu Á từ đầu năm dấy lên lo ngại 
về việc phục hồi đàn heo lớn nhất thế giới. 
Theo Jan Cortenbach, trưởng phòng kỹ 
thuật của nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi 
Wellhope-De Heus Animal Nutrition, ít nhất 
20% đàn heo nái, có thể lến tới 25%, đã bị 
ảnh hưởng tại các tỉnh miền Bắc và Đông 
Bắc trong quý I.

Biểu đồ 5: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong tháng 3/2021
(Nguồn: zhuwang.cc).
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Biểu đồ 6: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong quý I/2021 (Nguồn: zhuwang.cc).
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3. Tiêu thụ, nhập khẩu

Giá heo hơi trung bình tại thị trường Trung 
Quốc tiếp tục giảm mạnh trong tháng 3. 
Nguyên nhân chủ yếu là sự bùng phát của 
các ca nhiễm virus ASF chủng mới khiến 
người chăn nuôi bán tháo và lệnh cấm vận 
chuyển heo sống từ một số tỉnh phía bắc 
xuống các tỉnh miền Nam. Giá đã giảm 
khoảng 16,7% so với đầu tháng xuống 24,9 
nhân dân tệ/kg (NDT/kg).

Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu heo nái giống 
được dự báo sẽ tăng mạnh vào năm 2021 
khi Trung Quốc nỗ lực cải thiện tỷ lệ năng 
suất heo nái. Nhập khẩu heo nái giống năm 
2020 đã vượt xa những năm trước, tuy 
nhiên các nguồn trong ngành chỉ ra rằng 
nhu cầu tổng thể bị cản trở bởi nguồn cung 
hạn chế, cũng như việc thử nghiệm và yêu 
cầu kiểm dịch.

Dù giá thịt heo trong nước liên tục giảm 
trong những tháng đầu năm nhưng vẫn cao 
hơn so với giá các thị trường khác, vì vậy 
nhập khẩu dự báo sẽ tiếp tục tăng trong 
năm nay.

Theo USDA, nhập khẩu thịt heo của Trung 
Quốc dự báo đạt 4,5 triệu tấn trong năm 
2021 vì người tiêu dùng ngày càng tiếp 
nhận thịt heo mát và thịt heo đông lạnh. 

Tính hết quý I/2021, giá heo hơi đã lao dốc 
hơn 30,8%.

Giá thịt heo cũng đã giảm xuống mức thấp 
nhất trong 19 tháng. Theo Bloomberg, giá 
thịt heo bán buôn đã giảm19% trong quý I, 
mức cao nhất kề từ ít nhất năm 2006 và 
chạm mức 34 NDT/kg vào đầu tháng 4, 
mức thấp nhất kể từ tháng 8/2019.

THỊ TRƯỜNG HEO TRUNG QUỐC QUÝ I/2021
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4. Thị trường nhập khẩu chính

Trong năm 2021, nguồn nhập khẩu thịt heo 
chính của Trung Quốc đến từ các quốc gia 
như Mỹ, EU, Brazil và Canada. Nhập khẩu 
từ các quốc gia này đều tăng mạnh trong 
năm ngoái.

5. Dự báo

Theo USDA, đàn heo lớn nhất thế giới 
được dự báo tiếp tục tăng, nhưng sản 
lượng thịt heo sẽ vẫn thấp hơn mức đạt 
được trước khi dịch ASF bùng phát. Sản 
lượng thịt heo ước tăng 14% trong năm nay 
nhờ việc tăng cường mở rộng sản lượng 
đàn heo nái, sản xuất và lượng giết mổ 
trong hai năm qua. 

Các phiên đấu thầu thịt heo đông lạnh của 
chính phủ cũng dự kiến giảm trong nửa cuối 
năm nay vì lượng thịt heo trên thị trường nội 

THỊ TRƯỜNG HEO TRUNG QUỐC

địa tăng. Nhu cầu thịt heo cũng tăng trong 
năm nay khi nền kinh tế phục hồi và mở cửa 
trở lại sau những gián đoạn của đại dịch 
COVID-19. 

Báo cáo từ Cục thống kê Quốc gia Trung 
Quốc (NBS) chỉ ra, chỉ số nhà quản trị mua 
hàng tháng 3 của quốc gia này đã tăng lên 
mức cao nhất trong năm nay sau khi giảm 
vào tháng trước đó. Điều này cho thấy sự 
phục hồi của ngành sản xuất khi tiêu thụ 
trong nước và nhu cầu toàn cầu tăng
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Biểu đồ 7: Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc trong năm 2019 – 2020
(Nguồn: zhuwang.cc).
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2. Thị trường thức ăn chăn nuôi
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Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết 
trong quý I/2021, tổng số heo tăng 11,6% 
so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 
25/3, cả nước không còn dịch heo tai xanh, 
dịch lở mồm long móng còn ở Bắc Kạn, 
Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú 
Yên, Kon Tum, Đắk Lắk và ASF còn ở 19 
địa phương.

Về tình hình dịch ASF, báo Hà Tĩnh đưa 
tin ngày 3/4 cho hay dịch ASF đã lây lan ra 
4 xã ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) kể từ tuần cuối 
của tháng 3, với 34 con bị nhiễm bệnh buộc 
phải tiêu huỷ. 

Cụ thể, theo thông tin từ Trung tâm Ứng 
dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi 
huyện Vũ Quang, từ ngày 26/3 - 28/3, 2 con 
heo nái có trọng lượng 2,5 tạ của hộ ông 
Nguyễn Xuân Hoài (thôn Mỹ Ngọc, xã Đức 
Lĩnh) xuất hiện triệu chứng sốt, bỏ ăn và 
chết rất nhanh.

Trung tâm đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 
cho thấy heo tại hộ ông Nguyễn Xuân Hoài 
dương tính với virus ASF.

1. Sản xuất

THỊ TRƯỜNG HEO VIỆT NAM

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết 
trong tháng 3/2021, Việt Nam nhập khẩu 
hơn 527 triệu USD giá trị thức ăn gia súc và 
nguyên liệu, tăng 79,6% so với cùng kì năm 
2020. 

Về nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khối 
lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 3 tăng 
gần 58% so với năm ngoái lên 475.261 tấn, 
với giá trị nhập khẩu tăng 78,6% lên gần 
133,4 triệu USD. Nhập khẩu ngô tăng hơn 4 
lần về khối lượng lên 1.050.302 tấn, và tăng 
425% về giá trị lên gần 290 triệu USD.

Ngược lại, nhập khẩu đậu nành giảm 20,6% 
về khối lượng xuống 168.150 tấn, nhưng 
vẫn tăng 9,6% về giá trị lên 94,2 triệu USD. 

Giá trị nhập khẩu dầu mỡ động thực vật 
tăng gần 52,5% so với cùng kì năm 2020 
lên gần 86,7 triệu USD.

Mặt hàng

Tháng 3/2021 Thay đổi theo năm

Lượng
(tấn)

Trị giá
(nghìn USD)

Lúa mì

Ngô

Dầu mỡ động thực vật

Đậu nành 168.150 94.248

86.665

Thức ăn gia súc và
nguyên liệu

527.168

1.050.302 289.696

133.379475.261

Lượng
(%)

Trị giá
(%)

20,6 9,6

86,7

79,6

315,0 425,0

78,658,0

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

vietnambiz.vn TRANG 16

Trên thị trường thế giới, giá hợp đồng lúa 
mì, ngô và đậu nành giao sau tăng trong 
phiên giao dịch ngày 14/4, vì lo ngại một đợt 
lạnh ở Trung Tây Mỹ có thể ảnh hưởng tới 
sự phát triển của mùa vụ. 

Giá hợp đồng ngô giao tháng 5 trên sàn 
Chicago tăng 2,8% lên 5,96-1/4 USD/giạ, 

Tháng 3, giá heo hơi tiếp tục giảm trên cả 
nước do nhu cầu thịt heo giảm, Bộ Công 
Thương cho hay. Giá trung bình đang dao 
động trong khoảng 73.000 – 75.400 
đồng/kg, giảm 2.000 – 3.000 đồng/kg so với 
cuối tháng 2. 

Ghi nhận trong ngày 25/3, tại miền Bắc, giá 
heo hơi đang phổ biến trong khoảng 74.000 
– 76.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Nội, Ninh 
Bình, Hà Nam có mức giá tốt nhất, 76.000 
đồng/kg, các tỉnh thành khác heo hơi được 
giao dịch ở 74.000 – 75.000 đồng/kg

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá dao 
động ở khoảng 70.000 – 75.000 đồng/kg. 
Bình Định và Huế có mức giá thấp nhất khu 
vực, đạt 70.000 – 71.000 đồng/kg. Các tỉnh 
Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng báo giá ở 
quanh mức 75.000 đồng/kg. 

Còn tại miền Nam, giá heo đang tốt nhất 
khu vực. Cụ thể, giá tại Đồng Tháp, TP 
HCM, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau … phổ 
biến ở 76.000 – 77.000 đồng/kg. Các tỉnh, 
thành khác như Đồng Nai, Vũng Tàu ghi 
nhận giá đạt 73.000 – 75.000 đồng/kg.

THỊ TRƯỜNG HEO VIỆT NAM

mức cao nhất kể từ tháng 6/2013. Giá lúa 
mì tăng 21-1/2 US cent lên 6,51-1/4 
USD/giạ. 

Giá hợp đồng đậu nành giao tháng 5 cũng 
tăng 24-1/4 US cent lên 14,13-3/4 USD/giạ, 
theo Reuters.

26
/2 1/
3

5/
3

10
/3

15
/3

20
/3

25
/3

73.400

73.800

74.200

74.600

75.000

75.400

75.800

76.200

76.600

77.000

77.400

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam

Biểu đồ 8: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 3
(Đơn vị: đồng/kg. Nguồn: Tổng hợp thị trường).
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Hà Nội
Ninh Bình
Hà Nam

70.000 – 71.000
đồng/kg

Bình Định
Thừa Thiên - Huế

70.000 – 71.000
đồng/kg

Các tỉnh
thành khác

74.000 – 75.000
đồng/kg

Thanh Hoá
Nghệ An
Quảng Bình
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Lâm Đồng

75.000
đồng/kg

Đồng Tháp
TP HCM
Cần Thơ
Hậu Giang
Cà Mau

76.000 – 77.000
đồng/kg

Đồng Nai
Vũng Tàu

73.000 – 75.000
đồng/kg

Biểu đồ 9: Giá thịt heo tại một số địa phương trên cả nước (Nguồn: Tổng hợp thị trường).
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Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải 
quan, tháng 2/2021, Việt Nam nhập khẩu 
8.640 tấn thịt heo tươi, ướp lạnh hoặc đông 
lạnh (mã HS 0203), trị giá 21,06 triệu USD, 
tăng 13,9% về lượng và tăng 23,7% về trị 
giá so với tháng 2/2020. 

Lũy kế hai tháng đầu năm 2021, Việt Nam 
nhập khẩu 18.890 tấn thịt heo, trị giá 45,39 
triệu USD, tăng 88,7% về lượng và tăng 
107,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong đó, Nga là thị trường lớn nhất cung 
cấp thịt heo cho Việt Nam trong 2 tháng đầu 
năm 2021 với 11.220 tấn, trị giá 30,27 triệu 
USD, tăng tới 6.351% về lượng và tăng 
5.186% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong quý I/2021, giá đi theo xu hướng giảm là chủ đạo dù có bật tăng mạnh trong tháng 1. 
So với đầu năm, giá chỉ giảm khoảng 2.000 – 3.000 đồng/lượt.
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4. Tiêu thụ

Theo ước tình từ USDA, sản lượng thịt heo 
trong năm 2021 tại Việt Nam được dự báo 
tăng gần 5% lên 2,59 triệu tấn. Trong khi đó, 
nhập khẩu thịt heo ước không đổi ở 
135.000 tấn. Nguyên nhân sản lượng tăng 
nhưng khối lượng nhập khẩu không đổi là 
tiêu thụ dự kiến tăng. USDA dự báo tiêu thụ 
thịt heo của Việt Nam trong năm nay tăng 
3,6% lên hơn 2,78 triệu tấn

5. Dự báo

Biểu đồ 10: Biến động giá heo hơi trong nước năm 2020
(Đơn vị: đồng/kg. Nguồn: Tổng hợp thị trường).

THỊ TRƯỜNG HEO VIỆT NAM QUÝ I/2021



Phần 4
hoạt động của các
doanh nghiệp trong ngành



Trên thực tế, kế hoạch kinh doanh 2021 của 
Mitraco khá thận trọng so với kết quả kinh 
doanh trong năm trước đó. Năm 2020 là 
một năm thành công của Chăn nuôi Mitraco 
nhờ giá heo tăng cao trong những tháng 
đầu năm.

Lũy kế cả năm 2020, MLS lãi sau thuế trên 
95,5 tỷ đồng trong khi năm 2019 lỗ gần 11 
tỷ đồng. Với kết quả trên, công ty đã xóa hết 
khoản lỗ lũy kế hơn 45 tỷ đồng từ năm 
2017, đồng thời có kế hoạch trả cổ tức tiền 
mặt 67,1% (tương đương cổ đông sở hữu 1 
cổ phiếu nhận về 6.710 đồng).

Các doanh nghiệp trong ngành ghi nhận 
tăng trưởng lợi nhuận khả quan so với cùng 
kỳ năm trước và khá lạc quan khi đặt kế 
hoạch năm 2021.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi 
- Mitraco (Mã: MLS) vừa 
công bố kết quả kinh doanh 
tháng 3 với doanh thu và lợi 
nhuận sau thuế lần lượt 
ước đạt 37,9 tỷ đồng và 

4,25 tỷ đồng.

Lũy  kế ba tháng đầu năm, công ty ghi nhận 
trên 106 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% so 
với quý I/2020. Song, lợi nhuận sau thuế 
giảm 19% còn 18 tỷ đồng.

Vừa qua, Chăn nuôi Mitraco đã công bố tài 
liệu họp đại hội đồng cổ đông 2021, qua 
đó cho biết kế hoạch doanh thu và lợi 
nhuận sau thuế năm nay dự kiến lần lượt 
là 350 tỷ đồng và 45 tỷ đồng; giảm lần lượt 
12% và 53%.

Như vậy, kết quả kinh doanh quý I đã thực 
hiện 30% chỉ tiêu doanh thu và 40% mục 
tiêu lợi nhuận năm.

Sáng ngày 1/4, Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Dabaco (Mã: DBC) đã 
họp đánh giá hoạt động sản 
xuất kinh doanh quý I, từ đó 

thông qua chỉ tiêu doanh thu đạt 4.193 tỷ 
đồng, tăng gần 70% so với quý I/2020 và 
thực hiện 27% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 407 tỷ đồng, 
tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 
44% kế hoạch năm 2021.
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Doanh nghiệp nuôi heo tại Hà Tĩnh 
muốn trả cổ tức 67,1% bằng tiền

Dabaco lãi 407 tỷ đồng quý I

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KẾ HOẠCH
2021

Q1
2021

202 238 306 241 249 284

523

278,8
393 345

1.554

929

407

Biểu đồ 11: Lợi nhuận trước thuế của Dabaco qua các năm
(Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: Thu Thảo tổng hợp).
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Theo báo cáo tài chính 
kiểm toán 2020 của 
Công ty Cổ phần 
Masan MEATLife (Mã: 

MML), doanh thu thuần hợp nhất tăng 
16,8% so với năm trước lên 16.119 tỷ đồng.

Trong đó, mảng kinh doanh thịt tích hợp bao 
gồm chuỗi cung ứng trang trại của Masan 
MEATLife ghi nhận doanh thu thuần 2.378 
tỷ đồng, đóng góp 15% vào doanh thu 
thuần hợp nhất của công ty, tăng gấp 5 lần 
so với năm 2019. Doanh thu mảng thức ăn 
chăn nuôi tăng 2,8% lên 13.746 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, Masan MEATLife đầu tư 
góp vốn 51% và tích hợp thành công 3F 
VIỆT. Do đó, 3F VIỆT không đóng góp nhiều 
vào doanh thu thuần của công ty. Tuy nhiên, 
trong tương lai, với sự hợp nhất cả năm và 
tăng trưởng hữu cơ, 3F VIỆT sẽ đóng góp 
lớn hơn vào doanh thu thuần hợp nhất của 
Masan MEATLife.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 40% so với 
năm trước từ việc tăng vay nợ nhằm thực 
thi chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Kết quả, công ty lãi sau thuế 
492 tỷ đồng. Phần lợi nhuận sau thuế của 
cổ đông công ty mẹ là 263 tỷ đồng, tăng 
128%.

Tổng tài sản của Masan MEATLife tính đến 
ngày 31/12/2020 là 17.957 tỷ đồng, tăng 
22% từ mức 14.711 tỷ đồng vào ngày 
31/12/2019 do sáp nhập phần tài sản từ 3F 

Masan MEATLife báo lãi tăng 28% 
năm 2020, đặt mục tiêu doanh thu 
21.000 – 23.000 tỷ đồng năm nay

Phía tập đoàn cho biết, quý I có 
thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài và tái 
bùng phát dịch COVID-19 tại một số địa 
phương, làm ảnh hưởng không nhỏ đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh, vận chuyển 
hàng hóa và cuộc sống của người dân. Dù 
vậy, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh vẫn 
đảm bảo tăng trưởng.

Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021, tổng doanh thu dự 
kiến đạt 15.439 tỷ đồng, tăng 54% so với 
kết quả năm 2020. Lợi nhuận trước thuế 
mục tiêu 928 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 
827 tỷ đồng, giảm 41%.

Về cổ tức, Dabaco trình cổ đông phương án 
chia với tỷ lệ 30% mệnh giá, trong đó 20% 
bằng tiền mặt (2.000 đồng/cp) và 10% là cổ 
phiếu (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 
thêm 10 cổ phiếu mới).

Năm 2021, công ty sẽ rà soát các dự án 
đang xây dựng dở dang như Tòa nhà hỗn 
hợ Lotus Central 15 tầng, Toà nhà 29 tầng 
tại đường Huyền Quang, TP Bắc Ninh; Hạ 
tầng Cụm công nghiệp dịch vụ và làng nghề 
Khúc Xuyên…

Bên cạnh đó, công ty sẽ triển khai các dự 
án như đường H2 theo hình thức BT và các 
dự án đối ứng (Khu đô thị Vạn An và Khu đô 
thị Phong Khuê, Khúc Xuyên); dự án Khu 
nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm, TP Bắc 
Ninh; Khu nhà ở thị trấn Hồ; các dự án khu 
chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng 
dụng công nghệ tại Bình Phước, Hoà Bình, 
Thanh Hoá.

Đặc biệt, Dabaco cho biết sẽ đầu tư mở 
rộng dự án khu chăn nuôi tại huyện Tam 
Nông, tỉnh Phú Thọ với diện tích 42,8 ha, 
quy mô 1.200 con nái và 10.000 lợn hậu bị 
giống, tổng đầu tư 228 tỷ đồng. 

Giai đoạn 2021 - 2025, Dabaco dự kiến đầu 
tư xây dựng khu chăn nuôi lợn công nghệ 

vietnambiz.vn TRANG 21

cao tại Quảng Ninh với tổng đầu tư 
600 - 700 tỷ đồng. Song song đó sẽ đầu tư 
dự án Nhà máy ép dầu có tổng đầu tư 650 - 
700 tỷ đồng, diện tích 2,4 ha, công suất 
1.000 tấn hạt/ngày.
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Anco của Masan bứt phá năm 
2020 nhờ mảng thịt và thức ăn 
chăn nuôi

VIỆT và tăng tài sản cố định liên quan đến 
dự án đang triển khai. Các khoản vay ngắn 
hạn và dài hạn tăng 38% lên 6.841 tỷ đồng 
từ 4.956 tỷ đồng.

Năm 2021, Masan MEATLife đặt mục tiêu 
doanh thu 21.000 – 23.000 tỷ đồng, lợi 
nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ từ 
300 - 700 tỷ đồng.

Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng doanh 
thu ngành thịt (bao gồm thịt gà) là 100% so 
với năm 2020, đóng góp 22% trong tổng 
doanh thu thuần hợp nhất và phát triển 
thành công danh mục sản phẩm thịt chế 
biến. Thức ăn chăn nuôi dự kiến sẽ tăng 
trưởng 15% và có tiềm năng tăng mạnh nếu 
việc tái đàn được đẩy nhanh để đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng trong nước.

vietnambiz.vn TRANG 22

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

Công ty Cổ phần Dinh 
dưỡng Nông nghiệp 
Quốc tế (Anco) vừa 
công bố báo cáo tài 

chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 với 
doanh thu gấp hai lần năm trước đó, đạt 
3.848 tỷ đồng. Sau năm 2019 lỗ kỷ lục 468 
tỷ đồng thì ngành chăn nuôi hồi phục đã 
giúp Anco báo lãi 425 tỷ đồng năm 2020.

Theo giải trình của công ty, kết quả doanh 
thu tăng trưởng năm 2020 đến từ sự đóng 
góp của ngành thịt và ngành chăn nuôi, góp 
hơn 2.274 tỷ đồng, tăng 440% so với năm 
2019.

Ngoài ra, Anco đã thu về 752 tỷ đồng doanh 
thu tài chính từ hoạt động chuyển toàn bộ 
lợi ích vốn chủ sở hữu trong Công ty TNHH 
MNS Meat cho CTCP Masan MEATLife, 
công ty mẹ cấp trung để tái cấu trúc 6 đơn 
vị thành viên trong tập đoàn.

Như vậy, Anco chỉ còn nắm 100% tại Công 
ty TNHH MTV Dinh dưỡng Nông nghiệp 
Quốc tế Bình Định và sở hữu 24,94% tại 
CTCP Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan, 
mã: VSN)
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Phần 5
chính sách



Theo trang Pig-world, Trung Quốc sẽ gỡ 
lệnh tạm dừng nhập khẩu thịt heo từ các 
nhà máy bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 
ở Anh khi có chứng cớ cho thấy dịch bệnh 
đã được kiểm soát. 

Ngoài ra quốc gia châu Á đang triển khai 
các biện pháp để phòng chống sự bùng 
phát mới của virus ASF chủng mới, Bộ 
Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc    
cho biết. 

Trong đợt áp dụng các biện pháp an toàn 
sinh học mới nhất, cơ quan thú y tỉnh Tứ 
Xuyên, nhà sản xuất thịt heo lớn nhất nước, 
đã cấm vận chuyển heo sống ra khỏi tỉnh. 
Các nhà chức trách đang xử lý nghiêm 
những cá nhân vận chuyển heo qua các 
con đường bất hợp pháp. Các trạm kiểm 
soát tại các tuyến đường lớn ngày càng 
tăng và việc kiểm tra, khử trùng toàn bộ 
đang được thực hiện trên toàn tỉnh.

Bộ này cũng kêu gọi nỗ lực hết sức mình 
một lần nữa ngăn chặn việc lưu truyền vắc 
xin chống virus ASF giả, theo the pigsite.
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1. Chính sách các nước
trên thế giới

Theo Bộ Công thương, ngày 25/2/2021, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 
số 255/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu 
lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 
2025. Theo kế hoạch, phát triển chăn nuôi 
heo với các giống cao sản theo hướng 
trang trại công nghiệp; tăng đàn heo chăn 
nuôi theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học; 
phát triển các giống heo bản địa có giá trị 
kinh tế cao. 

Tổng đàn heo khoảng 28 - 28,5 triệu con, 
trong đó đàn heo nái từ 2,8 - 2,9 triệu con; 
đàn heo được nuôi trang trại, công nghiệp 
chiếm trên 50%. Phát triển hệ thống quản lý 
đàn chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hệ 
thống giết mổ công nghiệp hiện đại, bảo 
đảm an toàn dịch bệnh và an toàn thực 
phẩm gắn với vùng chăn nuôi tập trung. 

Chuyển đổi cơ cấu đàn vật nuôi, hướng tới 
giảm tỷ trọng đàn heo, tăng tỷ trọng đàn gia 
cầm và gia súc ăn cỏ. 

Đến năm 2025, sản lượng thịt xẻ các loại 
đạt từ 5 - 5,5 triệu tấn, trong đó: Thịt heo 
chiếm từ 63 - 65%, thịt gia cầm chiếm từ 26 
- 28%, thịt gia súc ăn cỏ chiếm từ 8 - 10%; 
tỷ trọng gia súc và gia cầm được giết mổ 
tập trung công nghiệp đạt tương ứng 
khoảng 60% và 40%; tỷ trọng thịt gia súc, 
gia cầm được chế biến so với tổng sản 
lượng thịt từ 25 - 30%. 

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân từ 4 - 
5%/năm, giá trị gia tăng bình quân từ 3,5 - 
4,5%/năm. Phát triển chăn nuôi theo hướng 
công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, 
chăn nuôi tuần hoàn ở cả quy mô trang trại 
và hộ chăn nuôi chuyên nghiệp, bảo đảm an 
toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện 
với môi trường

2. Chính sách của Việt Nam
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cục Xuất nhập khẩu
Tổng cục Thống kê
Tổng cục Hải quan
Bộ Nông nghiệp Mỹ
Trang web zhujiage.com

Tổ chức Thú y Thế giới
Trang web Genesus
Reuters, Mongabay
Browfield Ag News
eyewitness news, Merco Press
the pigsit, pig-world

danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo
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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.

tuyên bố miễn trừ 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.

giới hạn trách nhiệm 

Báo cáo “Thị trường heo quý I/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 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.

bản quyền

PHỤ LỤC

Biểu đồ 1: Dự báo sản lượng đàn heo tại các nhà sản xuất lớn trên thế giới (Trang 5)
Biểu đồ 2: Dự báo xuất khẩu tại một số quốc gia xuất khẩu lớn trên thế giới trong năm 2021          
                     (Trang 6)
Biểu đồ 3: Dự báo nhu cầu thịt heo tại một số quốc gia tiêu thụ lớn trong năm 2021 (Trang 8)
Biểu đồ 4: Dự báo nhập khẩu thịt heo tại một số nhà nhập khẩu lớn trong năm 2021 (Trang 9)
Biểu đồ 5: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong tháng 3/2021 (Trang 11)
Biểu đồ 6: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong quý I/2021 (Trang 12)
Biểu đồ 7: Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc trong năm 2019 – 2020 (Trang 13)
Biểu đồ 8: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 3 (Trang 16)
Biểu đồ 9: Giá thịt heo tại một số địa phương trên cả nước (Trang 17)
Biểu đồ 10: Biến động giá heo hơi trong nước năm 2020 (Trang 18)
Biểu đồ 11: Lợi nhuận trước thuế của Dabaco qua các năm (Trang 19)

Bảng 1: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới (Trang 7)
Bảng 2: Tình hình nhập khẩu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Trang 15)
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Trịnh Huyền Trang
Thư kí Tòa soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz

ĐT: 0995222999
Email: info@vietnambiz.vn 

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, XIN LIÊN HỆ TỚI ĐỊA CHỈ:
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Báo cáo thị trường heo 
năm 2020

Báo cáo thị trường heo 
tháng 1/2021

Báo cáo thị trường heo 
tháng 2/2021

Mục “Báo cáo ngành hàng” 
- VietnamBiz
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Địa chỉ:  Lầu 3 Tòa nhà COMPA Building, 293 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh,  TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh:  Số 5, ngõ 38A, phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Hotline:  0938.189.222     Email:  info@vietnambiz.vn

Vận hành bởi


