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Tại các quốc gia sản xuất, tác động của dịch COVID-19 
làm đình trệ hoạt động vận tải khiến nguồn cung địa 
phương tăng lên, trong khi nhu cầu từ dịch vụ ăn uống 
tiếp tục giảm vì các lệnh hạn chế đã giúp giá thịt heo hạ 
nhiệt so với thời gian trước.

Giá heo hơi và thịt heo tại Trung Quốc tiếp tục giảm sâu 
chủ yếu bởi đàn heo được nuôi béo lên bằng trọng 
lượng của một con gấu bắc cực, cùng với việc người 
chăn nuôi phải bán tháo kể cả heo nhỏ khi dịch ASF 
bùng phát trở lại. Giá thịt heo bán buôn nước này đã 
giảm gần 50% trong năm nay xuống 23,57 NDT/kg, mức 
thấp nhất kể từ cuối năm 2019, riêng trong quý II giá heo 
hơi trung bình đã “bốc hơi” 33,75%.

Tại Việt Nam, giá chủ yếu biến động nhẹ trong tháng 6, 
nhưng vẫn giảm mạnh trong cả quý II/2021 khi nhu cầu 
yếu đi trong khi nguồn cung phục hồi và lượng nhập 
khẩu tăng. Ngoài ra các lệnh hạn chế nhằm kiểm soát sự 
lây lan dịch COVID-19 tại TP HCM khiến đầu ra của các 
trại nuôi heo tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai gặp khó.

Quý II/2021, dịch tả heo châu Phi (ASF) và đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp 
khi các biến thể mới dễ lây lan hơn xuất hiện, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, tiêu thụ 
của thị trường heo thế giới và Việt Nam.
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PHẦN 1

THỊ TRƯỜNG HEO
THẾ GIỚI



Bảng 1: Lượng heo tại Đức trong tháng 5 (Đơn vị: triệu con. Nguồn: Destatis/AHDB).

Theo Uỷ ban Phát triển Nông nghiệp và Trồng trọt Anh (AHDB), số liệu tạm thời từ cuộc 
điều tra tháng 5 cho thấy số lượng heo ở Đức, một trong những nhà sản xuất hàng đầu 
của Liên minh châu Âu (EU), giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm 2020, tổng cộng đạt 24,6 
triệu con. Đây là mức thấp nhất trong ít nhất một thập kỷ.

Sự sụt giảm đặc biệt rõ ràng ở heo nái và heo giống. Trong đó, lượng heo nái giảm mạnh 
nhất, khoảng 11%. Sự sụt giảm đàn heo nái không phải là điều bất ngờ, do ngành chăn 
nuôi đang bị thách thức bởi các hạn chế liên quan đến dịch ASF. Các quy định về phúc lợi 
cũng đang thay đổi. Theo đó thắt chặt nguồn cung heo thịt của Đức vào cuối năm.

Tỷ lệ giết mổ heo của Đức thấp hơn trong năm nay, giảm gần 6% tính đến ngày 4/ 7. AHDB 
nhận định hoạt động nhập khẩu heo sống thấp hơn đã ảnh hưởng đặc biệt đến xu hướng 
này. Mặc dù lượng giết mổ thấp hơn, các báo cáo thị trường mới nhất tiếp tục chỉ ra nhu 
cầu cũng trầm lắng không kém.

Sự lây lan biến chủng mới của virus corona và việc bùng phát của dịch tả heo châu Phi 
(ASF) tại nhiều quốc gia tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường thịt heo toàn cầu. Nguồn cung 
thịt heo sẵn có toàn cầu bị hạn chế khi sản lượng giảm tại các khu chăn nuôi chính, cùng 
với sự gián đoạn của thanh khoản do đại dịch. Điều này khiến giá thịt heo toàn cầu tăng 
mạnh.

1. Sản xuất

Lượng heo nái giảm ảnh hưởng tới số lượng heo giống và heo con, giảm lần lượt là 4% và 
gần 8%. Khi hoạt động điều tra được thực hiện, số lượng heo giết mổ của Đức vẫn tương 
tự như năm ngoái.

Tại Anh, ước tính lượng heo giết mổ trong tuần tính đến ngày 3/7 đạt 173.500 con, thấp 
hơn 7.000 con so với tuần trước đó nhưng tương đương so với cùng kỳ năm trước, theo 
AHDB.

Còn theo báo cáo công bố vào cuối tháng 6 của Hội đồng Thịt heo Canada (CPC), lượng 
heo giết mổ của Mỹ - nhà sản xuất lớn thứ ba thế giới - trong tuần tính tới ngày 26/6 giảm 
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Mặt hàng Tháng 5/2020
(triệu con)

Tháng 5/2020
(triệu con)

Biến động theo năm
(%)

Lượng heo để vỗ béo

Tổng

Lượng heo nái

Heo dưới 50kg

Heo giống

1,8 1,6

7,3

4,5

7,9

4,7

11,1 11,2

24,625,5

11

8

4

1

4



Theo trang Genesus, tính đến ngày 7/7, Việt Nam duy trì là quốc giá có giá heo hơi 
cao nhất thế giới, trung bình đạt 60.000 đồng/kg. Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai với 
giá dao động ở mức 55.200 đồng/kg.

Mexico và Nga lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 4 với giá heo trung bình đạt gần 
49.700 đồng/kg và 39.700 đồng/kg.

2. Diễn biến giá

9,8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống gần 2,4 triệu con. Điều này khiến sản lượng thịt heo 
trong cùng giai đoạn giảm 9,4% xuống còn gần 230.000 tấn. 

Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến ngày 26/6, lượng heo giết mổ tại Mỹ tăng nhẹ 0,9% lên 
62,8 triệu con, nhờ đó kéo sản lượng thịt heo tăng 1,4% lên gần 6,2 triệu tấn.

Canada, một trong những nhà sản xuất lớn, cũng ghi nhận lượng heo giết mổ giảm trong 
tuần tính tới ngày 26/6, CPC cho biết. Cụ thể, lượng heo giết mổ giảm 13,3% so với cùng 
kỳ năm trước xuống 362.737 con. Sản lượng thịt heo của quốc gia Bắc Mỹ, theo đó, cũng 
giảm 14% xuống 34.463 tấn. 

Tính từ đầu năm đến ngày 26/6, lượng heo giết mổ tại Canada giảm nhẹ 0,7% xuống 10,3 
triệu con, nhưng sản lượng thịt heo vẫn tăng 2,9% lên 1,1 triệu tấn nhờ trọng lượng giết 
mổ tăng 3,6% so với cùng kỳ. 

Về diễn biến dịch ASF, các trường hợp mới đã được ghi nhận ở heo rừng tại 5 quốc gia 
châu Âu trong tuần cuối cùng của tháng 6, theo FeedStrategy.

Tại Ba Lan, 6 trường hợp mắc mới đã được xác nhận ở heo nuôi trong tuần tính tới ngày 
26/6, đều ở đàn heo nhỏ. Mỗi trang trại nhiễm dịch có khoảng 12 – 149 con heo. Tổng 
cộng số heo trong đợt mắc này là 403 con.

Năm 2020, đã có 103 đợt bùng phát ASF tại Ba Lan trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến 
tháng 10. Giữa tháng 3 năm nay, dịch bệnh bùng phát trở lại tại một trang trại lớn với 
16.000 con ở tỉnh Lubusz, miền Tây nước này. Các trường hợp tiếp theo được báo cáo ở 
một trang trại khác với 3.373 con heo, ở Great Poland hồi đầu tháng 6.

Tại vùng liên bang trung tâm của Nga, các ca nhiễm ASF mới tiếp tục được ghi nhận ở 
heo nuôi. 

Theo các báo cáo chính thức cho Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), các ca nhiễm liên quan 
đến hai đàn gia súc ở hộ chăn nuôi gia đình. Cuối tháng 5, một đàn heo 296 con đã bị 
nhiễm dịch ở Yaroslavl oblast. Trong số này, 148 con đã chết. Ngoài ra, trong tháng 6, một 
đàn heo 13 con tại một trang trại hộ gia dình ở Vladimir oblast đã chết vì dịch.

Tại Romania, ngành chăn nuôi heo tiếp tục cuộc chiến kéo dài trong 3 năm để kiểm soát 
dịch ASF bùng phát tại các trại nuôi heo hộ gia đình trên khắp cả nước. 

Các báo cáo chính thức mới nhất của OIE cho biết có 19 đợt bùng phát được xác nhận kể 
từ giữa tháng 6, trong đó có 206 con heo ở Tây Bắc, miền Trung và miền Nam Romania bị 
ảnh hưởng trực tiếp. Các đàn bị ảnh hưởng dao động 1 - 53 con.
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Bảng 2: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới
(Đơn vị: tính theo đơn vị tiền tệ mỗi quốc gia. Nguồn: Genesus).

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), giá lương thực tháng 6 
đánh dấu tháng giảm đầu tiên sau 12 tháng tăng liên tiếp. Cụ thể, giá lương thực thế giới 
giảm 2,5% so với tháng 5 xuống 124,6 điểm trong tháng 6, nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ 
năm ngoái. 

Tuy nhiên, chỉ số giá thịt vẫn tăng 2,1% trong tháng 6 so với tháng trước đó, và ghi nhận 
tháng tăng thứ 9 liên tiếp, nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước. 

Theo FAO, tháng 6, giá tất cả loại thịt của chỉ số đều tăng, chủ yếu được củng cố nhờ nhu 
cầu nhập khẩu toàn cầu vững chắc, khi sự gia tăng từ nhập khẩu của một số quốc gia 
Đông Á đã bù đắp cho sự chậm lại từ Trung Quốc, đặc biệt là đối với thịt heo. Nguồn cung 
cấp xuất khẩu thắt chặt cũng hỗ trợ giá các sản phẩm thịt, phản ánh nhiều yếu tố, gồm cả 
tồn kho thịt gia cầm thấp ở Mỹ, nguồn cung hạn chế ở Brazil và Châu Đại Dương, và sự 
phục hồi của dịch vụ thực phẩm ở các nước xuất khẩu lớn.

Tại Anh, trong tuần kết thúc vào ngày 3/7, giá heo tiếp tục tăng 1,39 bảng so với tuần 
trước đó lên 158,96 bảng/kg, theo AHDB.
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Về giá heo đã giết thịt, Hàn Quốc vẫn là quốc gia có mức giá tốt nhất, trung bình đạt 
hơn 125.900 đồng/kg, và theo sau là Anh với giá dao động gần 50.135 đồng/kg.



Theo Cục Hải quan Philippines, nhập khẩu thịt heo đã tăng vọt lên 76.000 tấn từ tháng 4 
đến đầu tháng 6 sau khi chính phủ nước này giảm thuế nhập khẩu và nâng khối lượng thịt 
heo được phép nhập khẩu để ổn định nguồn cung trong nước và giá thịt heo. 

Thịt heo nhập khẩu của Mỹ cũng ghi nhận tăng trong tháng 4, theo CPC. Cụ thể, khối 
lượng thịt heo nhập khẩu của Mỹ tăng 51,2% so với năm ngoái lên 39.799 tấn, với nhập 
khẩu từ Canada tăng 50,9% lên 25.248 tấn. Nguồn cung từ Mexico có mức tăng trưởng 
lớn nhất, tăng 90,8% so với cùng kỳ lên 2.876 tấn, theo sau là Italy và Ba Lan với khối 
lượng nhập khẩu tăng lần lượt 59,6% và 40,3% lên 1.585 tấn và 3.630 tấn. 

Luỹ kế 4 tháng đầu năm, nhập khẩu thịt heo của Mỹ tăng 26,7% lên 151.946 tấn. 

4. Tiêu thụ, nhập khẩu

Báo cáo tuần của CPC chỉ ra xuất khẩu tháng 4 của Mỹ, nhà xuất khẩu lớn thứ ba thế giới, 
tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 297.089 tấn. Trong đó, ngoại trừ xuất khẩu sang 
Trung Quốc và Nhật Bản giảm lần lượt 35,3% và 14,1% trong giai đoạn này, xuất khẩu 
sang Mexico, Hàn Quốc, Canada và các thị trường khác tăng ít nhất 11,2% trong tháng 4. 

Tuy nhiên, luỹ kế 4 tháng đầu năm, xuất khẩu thịt heo của Mỹ giảm 3,1% so với cùng ký 
năm trước xuống 1,17 triệu tấn, chủ yếu do xuất khẩu sáng Trung Quốc giảm tới 25,9%.

Sang tháng 5, Mỹ xuất khẩu tổng cộng 283.617 tấn, tăng 16% so với năm ngoái, nhờ xuất 
khẩu kỷ lục sang Mexico, Liên đoàn thịt heo Mỹ cho biết. Giá trị xuất khẩu thịt heo tăng 
31% lên 813,2 triệu USD. Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu của Mỹ giảm nhẹ so với năm 
ngoái, với giá trị tăng 3% lên 3,63 tỷ USD. 

Xuất khẩu của Canada, một trong top 10 nhà xuất khẩu thịt heo hàng đầu thế giới, tăng 
9,1% trong tháng 4 so với năm 2020 lên 147.410 tấn, giá trị xuất khẩu cũng tăng 13,4% lên 
gần 475 triệu đô la Canada, theo CPC. Xuất khẩu tăng sang Mỹ (52,5%), Nhật Bản 
(12,4%) và Hàn Quốc (50,5%) đã bù đắp sự sụt giảm xuất khẩu sang thị trường Trung 
Quốc (46,2%), Đài Loan (1,9%), EU (2,3%) và các thị trường khác (25,4%). 

Tính đến hết tháng 4, xuất khẩu thịt heo của Canada tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái 
lên 570.833 tấn, dù khối lượng xuất khẩu sang thị trường EU và Trung Quốc giảm mạnh 
85,1% và 37,7%. Giá trị xuất khẩu thịt heo trong cùng kỳ tăng 1,2% lên hơn 1,74 tỷ đô la 
Canada. 

Tại EU, nhà xuất khẩu thịt heo hàng đầu thế giới, xuất khẩu tăng gần 29% trong quý I lên 
1,6 triệu tấn, tăng từ mức 1,24 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc là thị 
trường xuất khẩu chính, đạt 955.000 tấn trong giai đoạn này, chiếm 60% tổng xuất khẩu 
của EU và tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Philippines là thị trường quan trọng thứ hai, với khối lượng xuất khẩu 96.000 tấn, tăng hơn 
2 lần so với năm ngoái.

3. Xuất khẩu
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Trong khi đó, nhập khẩu thịt heo tươi/đông lạnh của Canada giảm 31,9% trong tuần tính 
tới ngày 26/6 so với cùng kỳ năm ngoái xuống 2.422 tấn, báo cáo tuần mới nhất của CPC 
chỉ ra. Trong đó, nhập khẩu từ Mỹ và các thị trường khác, trừ Đức, Mexico, Đan Mạch và 
Tây Ban Nha, giảm lần lượt 23,6% và 84,9% so với cùng kỳ. Còn nhập khẩu từ Đức, 
Mexico và Đan Mạch giảm về 0, trong khi nhập khẩu từ Tây Ban Nha tăng lên 100 tấn, từ 
48 tấn của năm trước. 

Tính từ đầu năm đến ngày 26/6, khối lượng nhập khẩu thịt heo của Canada giảm 0,7% 
xuống 81.909 tấn, chủ yếu do nhập khẩu từ Mỹ, nhà cung cấp lớn nhất của quốc gia Bắc 
Mỹ, giảm 8,8%.

Về thịt chế biến, nhập khẩu của Canada cũng giảm 24% trong tuần tính đến ngày 26/6 so 
với cùng kỳ năm 2020 xuống 3.631 tấn. Nguyên nhân là nhập khẩu từ Italy, Đan mạch và 
các thị trường khác trừ Mỹ giảm xuống bằng 0. 

Luỹ kế đến ngày 26/6, nhập khẩu thịt heo chế biến của Canada, tuy nhiên, vẫn tăng 1,7% 
so với năm ngoái lên 118.255 tấn. Trong đó, nhập khẩu từ Mỹ, Italy, Đan Mạch và các thị 
trường khác đều tăng khoảng 1,4 – 80,7%.

Trước thiệt hại do dịch ASF tại các vùng chăn nuôi chính, cùng với sự trì trệ trong thanh 
khoản do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Rabobank dự đoán đàn heo toàn cầu sẽ tiếp 
tục phục hồi nhưng với tốc độ chậm hơn. 

Tại Philippines, khủng hoảng dịch ASF dự báo sẽ tiếp tục tàn phá ngành chăn nuôi của 
quốc gia Đông Nam Á và khiến đàn heo trên cả nước giảm 10% trong năm nay, trong khi 
nhập khẩu thịt heo dự kiến đạt cao kỷ lục vì nguồn cung thiếu hụt, Bộ Nông nghiệp Mỹ 
(USDA) cho biết. 

Từ mức 1,22 triệu tấn trong năm ngoái, sản lượng thịt heo của Philipines có thể giảm còn 
1,1 triệu tấn trong năm nay. 

Trong năm 2019, thời điểm ca nhiễm ASF đầu tiên được phát hiện tại quốc gia này, sản 
lượng ghi nhận ở mức 1.75 triệu tấn. 

Và với chính sách hạ thuế nhập khẩu và nâng hạn mức nhập khẩu, USDA dự báo khối 
lượng nhập khẩu thịt heo của Philippines sẽ lên tới 468.474 tấn từ mức kỷ lục 184.082 tấn 
của năm ngoái. 

Trong khi tại Đức, AHDB dự báo sản lượng thịt heo của nước này sẽ giảm thêm vào cuối 
năm nay, do số lượng heo có sẵn trong nước phục vụ cho giết mổ ngày càng giảm

5. Dự báo
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Theo Reuters, đàn heo của Trung Quốc đã tăng 23,5% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm 
ngoái. Trong đó, đàn heo nái của quốc gia châu Á tăng 19,3% trong giai đoạn này và đạt 
98,4% lượng heo nái ghi nhận vào cuối năm 2017.

Xin Guochang, một quan chức tại Cục chăn nuôi, thuộc Bộ Nông nghiệp và Nông thôn 
Trung Quốc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia rằng quy mô 
đàn gần như đã bình thường. Trong khi đó, khoảng 3,5 triệu con heo nái có năng suất sinh 
sản thấp đã bị tiêu hủy trong 5 tháng đầu năm, điều này sẽ giúp cải thiện khả năng sinh 
sản của đàn, ông nói thêm. 

Về tình hình dịch ASF, một lượng lớn heo đang chết vì dịch ở tỉnh sản xuất heo hàng đầu 
của Trung Quốc – Tứ Xuyên - làm dấy lên lo ngại về khả năng lan rộng trên khắp miền Nam 
và làm chậm sự phục hồi của hoạt động chăn nuôi heo của Trung Quốc, Reuters cho biết.

Dịch ASF đã quét sạch khoảng một nửa đàn heo khổng lồ của Trung Quốc trong năm 2018 
và 2019 nhưng quốc gia này đã nhanh chóng xây dựng lại phần lớn đàn heo bị mất vào 
năm ngoái. Tuy nhiên những đợt bùng phát mới ở miền bắc Trung Quốc trong năm nay, với 
nhiều chủng virus hơn.

Hiện tại, tỉnh Tứ Xuyên, nơi sản xuất 48,5 triệu con heo để giết mổ vào năm ngoái, chiếm 
khoảng 9% tổng số heo cả nước, cũng ghi nhận sự bùng phát trở lại của virus. Các nông 
hộ nhỏ vẫn chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong hoạt động chăn nuôi heo ở Tứ Xuyên, nơi 
địa hình đồi núi hạn chế số lượng trang trại lớn.

Theo chuyên gia phân tích của quỹ đầu tư Win & Fund, thiệt hại ước rơi vào khoảng 10 - 
15% tổng đàn.

1. Sản xuất, xuất khẩu

Giá heo hơi trung bình tại thị trường Trung Quốc tiếp đà lao dốc trong tháng 6, nhưng phục 
hồi nhẹ vào cuối tháng 6. Tính từ đầu tháng tới ngày 26/6, giá heo tại đây đã giảm gần 
18% xuống khoảng 12,8 NDT/kg. Tuy nhiên giá phục hồi vào vài ngày cuối tháng, tăng 
28,9% lên 16,6 NDT/kg.

Giữa tháng 6, giá heo giao sau trên sàn giao dịch Đại Liên của Trung Quốc cũng giảm 
xuống mức thấp kỷ lục vì hoạt động giết mổ hàng loạt làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế 
lớn thứ hai thế giới phải đối mặt với sự dưa thừa thịt heo.

Giá đã bị ảnh hưởng khi các nhà chức trách khuyến khích nông dân chăn nuôi nhiều hơn, 
khiến đàn heo phục hồi tốt hơn dự báo và bổ sung nguồn dự trữ thịt heo quốc gia sau khi 
dịch ASF bùng phát.

Các nhà phân tích cho rằng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi người chăn nuôi lo 
ngại giá sẽ giảm sâu hơn, dẫn đến kế hoạch giết mổ đàn gia súc. Theo các phương tiện 
truyền thông Trung Quốc, lo ngại cung vượt quá cầu cũng gia tăng sau khi một số nhà 
chăn nuôi vỗ béo đàn heo nái của họ với trọng lượng lên đến 300 – 400 kg, tương đương 

2. Diễn biến giá
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Biểu đồ 1: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong tháng 6/2021
(Đơn vị: NDT/kg. Nguồn: zhuwang.cc).

với một số loài gấu Bắc Cực, so với mức 200 kg thông thường, Financial Times trích báo 
cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho hay. 

Giá thịt heo bán buôn đã giảm gần 50% trong năm nay xuống 23,57 NDT/kg, mức thấp 
nhất kể từ cuối năm 2019.

Quý II/2021, giá heo hơi trung bình tại Trung Quốc đã “bốc hơi” 33,75%.

Biểu đồ 2: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong quý II/2021
(Đơn vị: NDT/kg. Nguồn: zhuwang.cc).
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Theo Dịch vụ Nông nghiệp Quốc tế, việc giá heo hơi và giá thịt heo giảm sâu thời gian qua 
có thể tạo ra khoảng cách trong sản xuất vào nửa sau của năm 2021. Cụ thể, giá thịt heo 
giảm kéo giá heo giống giảm theo. Theo các nguồn tin trong ngành, những trang trại giống 
đã phản ứng lại bằng cách tiêu huỷ số heo nái có năng suất thấp, theo đó ảnh hưởng tới 
sản lượng heo giống.

Xu hướng này sẽ khiến sản lượng heo nái giảm, đặc biệt tại các trang trại quy mô nhoẻ và 
vừa, trong khi hỗ trợ các nhà sản xuất lớn với năng suất sinh sản của heo nái cao. 

Về tình hình nhập khẩu, có dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng trưởng nhập khẩu của Trung 
Quốc đang bắt đầu chậm lại. Mức trung bình động trong 12 tháng đối với nhập khẩu hàng 
tháng đang đi ngang. 

Báo cáo phân tích thị trường của Ngân hàng Rabobank, USDA và. Cả nhận định triển vọng 
thị trường thịt heo của AHDB cùng với việc Trung Quốc đặt mục tiêu tự cung tự cấp 95% 
thịt heo cho thấy khả năng nhập khẩu sẽ hạ nhiệt vào năm 2021

5. Dự báo

Báo cáo công bố hôm 16/6 của AHDB cho biết nhu cầu nhập khẩu tại Trung Quốc đối với 
các loại thịt tiếp tục tăng, bất chấp sự phục hồi đáng kể về đàn heo trong nước. 

Trong tháng 4, tổng khối lượng các loại thịt và nội tạng tăng 75% so với tháng 10/2019 và 
tăng 164% so với thời điểm ca nhiễm ASF đầu tiên được công bố. Trong đó, nhu cầu nhập 
khẩu thịt heo tăng trưởng mạnh nhất, tăng 227% kể từ khi dịch ASF được phát hiện.

3. Tiêu thụ, nhập khẩu

Các thị trường xuất khẩu chính của Trung Quốc gồm Brazil, Tây Ban Nha, Mỹ, Đan Mạch 
và Hà Lan. Một số nhà cung cấp khác cũng ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu sang thị 
trường tiêu thụ thịt hàng đầu thế giới trong 3 năm qua là Argentina và New Zealand. 

Cho tới khi dịch ASF được phát hiện, Đức cũng là một trong những nhà cung cấp thịt heo 
lớn cho quốc gia châu Á.

4. Thị trường nhập khẩu chính
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Sự bùng phát trở lại của dịch ASF tại nhiều nơi khiến người chăn nuôi bán tháo cũng là 
nguyên nhân khiến giá giảm đáng kể thời gian qua. Cùng với đó, nhu cầu chậm chạm và 
nhập khẩu tăng đã ảnh hưởng tới giá heo trên cả nước.
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Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết tính đến cuối tháng 6/2021, tổng số heo tăng 
11,6% so với cùng kỳ năm ngoái, với sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng đạt hơn 2 triệu 
tấn, tăng 8,1%. Trong quý II, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng tăng 8,6% lên hơn 1 triệu 
tấn. 

Tính đến ngày 21/6, cả nước không còn dịch tai xanh ở heo, dịch lở mồm long móng còn ở 
Sơn La, Hà Tĩnh nhưng dịch ASF vẫn còn xuất hiện ở 30 địa phương.

Ngoài ra, các lệnh hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch ASF cũng làm ảnh hưởng 
tới đầu ra của thủ phủ nuôi heo Đồng Nai. 

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, cho biết: "Khi các chợ 
đầu mối và hàng trăm chợ truyền thống bị đóng cửa thì việc tiêu thụ heo của người chăn 
nuôi vô cùng khó khăn.

Mặc dù nhu cầu của người tiêu dùng vẫn rất cao nhưng đầu ra của người chăn nuôi không 
có. Lý do là thương lái tại các chợ đầu mối bị dương tính COVID-19 tương đối nhiều nên 
không có người thu mua, từ đó, giá cả liên tục đi xuống".

Về tình hình dịch ASF, Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) 
huyện Văn Bàn (Lào Cai), hết ngày 26/5, huyện đã tiêu hủy 806 con heo mắc dịch, tương 
đương 28 tấn. Dịch ASF bùng phát trở lại khiến gần 170 hộ chăn nuôi trắng tay, rơi vào 
cảnh nợ nần.

Dịch tái bùng phát bất ngờ, không rõ nguyên nhân đã khiến cấp ủy đảng, chính quyền xã 
Nậm Xây gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống, báo Lào Cai đưa tin. Xã đã 
thành lập một chốt kiểm soát dịch ngăn chặn người mang heo ra, vào địa bàn. 

Dịch ASF diễn ra liên tiếp tại các thôn trên địa bàn xã, ngày ít có khoảng 2 - 3 con chết, 
ngày nhiều có thể lên tới hàng chục con. Điều này khiến tổng đàn gia súc của xã giảm 
mạnh, nhiều hộ thiệt hại nặng nề.

Báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện Văn Bàn, từ đầu tháng 4 đến ngày 26/5, huyện đã 
tiêu hủy 806 con heo mắc bệnh của 169 hộ trên địa bàn 8 xã (Nậm Xây, Khánh Yên Trung, 
Khánh Yên Hạ, Tân Thượng, Minh Lương, Nậm Mả, Thẳm Dương, Sơn Thủy) và thị trấn 
Khánh Yên, tổng trọng lượng tiêu hủy gần 28 tấn. 

Hiện nay, dịch vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, do vậy nguy cơ nhiều gia đình 
nông dân rơi vào tình cảnh tương tự rất cao.

Đầu tháng 6, Uỷ ban Nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đã công bố dịch ASF 
xảy ra trên địa bàn xã Tân Hưng từ ngày 29/5. Và mới đây UBND thành phố Đồng Xoài 
cũng ban hành quyết định công bố dịch bệnh ASF trên địa bàn phường Tân Xuân, theo 
báo Bình Phước. 

Trước đó ngày 2/7, trên địa bàn phường Tân Xuân xuất hiện dịch ASF trên đàn heo 33 con 
của một hộ chăn nuôi thuộc khu phố Suối Đá. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố 
Đồng Xoài đã phối hợp với UBND phường Tân Xuân tiến hành tiêu hủy toàn bộ số heo 
mắc bệnh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

1. Sản xuất
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Mặt hàng

Tháng 6/2021 Thay đổi theo năm

Lượng
(tấn)

Trị giá
(nghìn USD)

Lúa mì

Ngô

Dầu mỡ động thực vật

Đậu nành

Thức ăn gia súc và
nguyên liệu

125.296

261.700

75.939

122.071

371.050

417.792

867.573

126.164

Lượng
(%)

Trị giá
(%)

187

6,87

5,45

65,7

3,84

164

25,1

32,3

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 6/2021, Việt Nam nhập khẩu hơn 371 
triệu USD giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, giảm nhẹ 3,84% so với cùng kỳ năm 2020. 

Về nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 6 tăng tới 
164% so với năm ngoái lên 417.792 tấn, với giá trị nhập khẩu tăng 187% lên gần 125,3 
triệu USD. Trong khi đó, nhập khẩu ngô giảm 25,1% về khối lượng xuống 867.573 tấn, 
nhưng tăng 6,87% về giá trị lên hơn 261,7 triệu USD.

Tương tự, nhập khẩu đậu nành giảm 32,3% về khối lượng xuống 126.164 tấn, nhưng tăng 
5,45% về giá trị lên 75,9 triệu USD. 

Giá trị nhập khẩu dầu mỡ động thực vật tăng gần 65,7% so với cùng kỳ năm 2020 lên hơn 
122 triệu USD.

2. Thị trường thức ăn chăn nuôi

Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao trong tháng 5 khiến nhiều hộ phải bán sớm cắt lỗ, 
vì càng nuôi càng lỗ. Trong tháng 6, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã có xu hướng 
giảm so với tháng 5, trong đó giá ngô giảm 5,2%, khô dầu đậu tương giảm 2,5%, cám mì 
giảm 2,6%, bã ngô giảm 1%. Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm tăng khoảng 2% so với 
tháng 5. 

Tuy nhiên, bình quân 6 tháng đầu năm 2021, giá các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đều 
tăng so với cùng kỳ 2020, trong đó tăng mạnh nhất là các nguyên liệu thuộc nhóm ngũ 
cốc.

Những ngày đầu tháng 7, giá các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính tiếp tục giữ xu 
hướng giảm, cụ thể ngô giảm 2%, khô dầu đậu tương giảm 1,7%, cám mì giảm 0,6%, bã 
ngô giảm 2%, nhưng giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm vẫn tăng so với tháng 6, tăng 1,7 - 
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Bảng 3: Tình hình nhập khẩu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Nguồn: Tổng cục Hải quan).



Biểu đồ 3: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 6/2021
(Đơn vị: đồng/kg. Nguồn:Tổng hợp thị trường).
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3. Diễn biến giá

2%, do hiện tại các doanh nghiệp lấy lý do sản xuất thức ăn chăn nuôi vẫn đang phải sử 
dụng nguyên liệu được mua với giá cao từ các tháng trước. 

Dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng tới việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi, nên đẩy giá cám lên cao. Mặc dù khó khăn này chỉ là tạm thời, nhưng điều đó sẽ ảnh 
hưởng tới quá trình chăn nuôi, làm chậm lại nỗ lực khôi phục đàn heo, theo Cục Xuất nhập 
khẩu, Bộ Công Thương.

Tháng 6, giá heo hơi chủ yếu biến động nhẹ và giảm khoảng 1.000 đồng/kg một vài nơi 
sau khi giảm sâu các tháng trước đó, với mức giá phổ biến là 67.000 – 68.000 đồng/kg. 

Tuy nhiên xu hướng giảm quay trở lại vào cuối tháng do thị trường tiêu thụ chậm dưới ảnh 
hưởng của dịch COVID-19 bùng phát khiến các hoạt động ăn uống và du lịch bị giới hạn, 
bất chấp động thái tạm ngừng nhập khẩu heo sống từ Thái Lan, trong khi nguồn cung 
được đảm bảo do người chăn nuôi dần hồi phục đàn, việc tái đàn ở các địa phương diễn 
ra thuận lợi, theo Cục Xuất nhập khẩu. 

Ghi nhận trong ngày 25/6, tại miền Bắc, giá heo hơi đang phổ biến trong khoảng 64.000 – 
69.000 đồng/kg. Trong đó, Thái Bình có mức giá tốt nhất, 69.000 đồng/kg. Các tỉnh Bắc 
Giang, Yên Bái, Hưng Yên, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội, 
Ninh Bình và Tuyên Quang ghi nhận mức giá phổ biến là 67.000 – 68.000 đồng/kg. Lào Cai 
có mức giá thấp nhất, 64.000 đồng.
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Trong quý II/2021, giá heo hơi tiếp tục trượt giảm mạnh khi nhập khẩu tăng, 
sản xuất phục hồi trong khi nhu cầu bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Giá đã giảm 
khoảng 8,1 – 10,56% trong giai đoạn này.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá dao động ở khoảng 63.000 – 71.000 đồng/kg. Ngoại 
trừ Quảng Trị và Huế báo giá heo ở mức 71.000 đồng/kg, các địa phương còn lại có giá ở 
mức 67.000 – 68.000 đồng/kg. Riêng Bình Định có nơi chỉ ghi nhận ở mức 63.000 
đồng/kg.

Còn tại miền Nam, heo hơi được thu mua trong khoảng 65.000 – 70.000 đồng/kg. Cụ thể, 
giá tại Long An, Đồng Tháp đang ở mức tốt nhất khu vực, đạt 70.000 đồng/kg, trong khi 
Đồng Nai và Vĩnh Long có giá 65.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại như Bình Phước, 
Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Cà Mau … giá phổ biến ở mức 67.000 – 69.000 đồng/kg.
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Biểu đồ 4: Biến động giá heo hơi trong nước quý II/2021
(Đơn vị: đồng/kg. Nguồn: Tổng hợp thị trường).
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Biểu đồ 5: 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 5, Việt Nam nhập khẩu 14.630 tấn 
thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 33,52 triệu USD, tăng 313,7% về lượng và 
tăng 249,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, giá nhập khẩu trung bình đạt 2.291 
USD/tấn, giảm 15,5%. 

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 
63.500 tấn, trị giá 146,41 triệu USD, tăng 142,2% về lượng và tăng 130,5% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020. 

Tháng 5/2021, Việt Nam nhập khẩu thịt heo sống ướp lạnh hoặc đông lạnh từ 9 thị trường, 
trong đó chủ yếu nhập khẩu từ Australia chiếm 37,8%; Canada chiếm 28%; Mỹ chiếm 
18,7%; Đan Mạch chiếm 7,7% và New Zealand chiếm 3,1%.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, Nga là thị trường lớn nhất cung cấp thịt heo cho Việt Nam 
với 27.410 tấn, trị giá 74,96 triệu USD, tăng tới 608,6% về lượng và tăng 544,8% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2020, giá nhập khẩu trung bình đạt 2.751 USD/tấn, giảm 9%.

Cũng trong tháng 5, Việt Nam xuất khẩu được 1.550 tấn thịt và sản phẩm thịt, trị giá 6,19 
triệu USD, giảm 27,6% về lượng và giảm 10,9% về trị giá so với tháng trước đó. Thịt và 
các sản phẩm thịt của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường Hong Kong, 
Trung Quốc và Thái Lan. 

Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Hong Kong chiếm 57,6% tổng lượng thịt xuất khẩu 
của cả nước với 895 tấn, trị giá 4,14 triệu USD, giảm 37,6% về lượng và giảm 14,1% về trị 
giá so với tháng 4/2021. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang thị 
trường Hong Kong được 5.560 tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 22,05 triệu USD.

4. Tiêu thụ

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc người chăn nuôi thận trọng trong việc tái đàn có 
thể giúp thị trường trở nên cân bằng ở thời điểm hiện tại, giúp cho doanh nghiệp quản lý 
tốt hơn vấn đề tài chính. Tuy nhiên, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài sẽ dẫn tới việc thiếu 
hụt nguồn cung vào thời gian tới. 

Do đó, người chăn nuôi cần chủ động thay đổi phương thức kinh doanh, ứng dụng công 
nghệ để giảm chi phí sản xuất, chăn nuôi theo chuỗi. Khi dịch COVID-19 ổn định, nhu cầu 
về thực phẩm cho các ngành chế biến, các nhà hàng, bếp ăn sẽ rất lớn.

Cục Xuất nhập khẩu dự kiến giá heo hơi sẽ phục hồi trở lại trong quý III/2021 nhờ dịch 
bệnh được kiểm soát, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ. Tuy nhiên, giá sẽ khó tăng đột biến.

Về nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, Cục Chăn nuôi dự báo giá các nguyên liệu thức ăn 
chăn nuôi có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới do các thông tin về tồn kho vụ cũ và diện 
tích trồng ngô, đậu tương vụ mới của Mỹ đều thấp hơn dự kiến. Đồng thời, nhu cầu ngô 
sản xuất ethanol của Mỹ tăng cao dẫn tới hạn chế nguồn cung ngô dùng cho chăn nuôi

5. Dự báo
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Theo Cục Chăn nuôi, tính bình quân 6 tháng đầu năm, giá các nguyên liệu thức ăn chăn 
nuôi đều tăng so với cùng kỳ 2020. Nếu tính riêng trong tháng 6, giá nguyên liệu thức ăn 
chăn nuôi đã bắt đầu giảm so với tháng 5. Tuy nhiên, giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm 
vẫn tăng từ 1,7% đến 2%. 

Lý giải về điều này, ông Dương Tất Thắng, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, các 
doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi vẫn phải sử dụng nguyên liệu được mua với giá 
cao từ các tháng trước và việc này sẽ có độ trễ từ 1 đến 1,5 tháng.

Cũng theo ông Thắng, xu hướng giá thức ăn chăn nuôi sẽ còn tăng hai đợt với khoảng 5% 
trong thời gian tới. 6 tháng cuối năm, ngành chăn nuôi nói chung sẽ đối mặt với không ít 
khó khăn, giá thức ăn nguyên liệu vẫn sẽ duy trì ở mức ổn định và chưa giảm nhanh được.

Báo cáo chiến lược ngành chăn nuôi của Chứng khoán VNDirect công bố mới đây cũng 
cho thấy ngay cả những doanh nghiệp nuôi heo quy mô lớn cũng khó đứng ngoài vòng 
xoáy ảnh hưởng khi giá thức ăn chăn nuôi biến động.

Cụ thể, VNDirect cho rằng các doanh nghiệp kinh doanh thịt như Dabaco, Masan 
MEATLife… sẽ chịu tác động tiêu cực bởi giá thức ăn chăn nuôi tăng trong khi giá lợn 
được dự báo sẽ giảm khoảng 19% so với cùng kỳ vào năm 2021 so với mức trước dịch 
ASF do quy mô đàn lợn sẽ được phục hồi. 

Mặt khác, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước cũng sẽ bị ảnh hưởng 
bởi những đợt tăng giá này do giá nguyên liệu đầu vào tăng không thể chuyển hết thành 
giá bán do còn phải cạnh tranh với các công ty nước ngoài khác.

Doanh nghiệp kiến nghị bỏ thủ tục hợp quy thức ăn chăn nuôi.

Với việc giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao trong thời gian gần đây, lãnh đạo các 
doanh nghiệp trong ngành đã đưa ra đề nghị sớm bãi bỏ hợp quy để hạ giá thành chăn 
nuôi.

Trong buổi họp với Cục Chăn nuôi, ông Nguyễn Văn Tuế, Phó Tổng Giám đốc Dabaco đề 
nghị, Cục Chăn nuôi tham mưu Bộ NN-PTNT, Bộ KHCN sớm bãi bỏ thủ tục hợp quy thức 
ăn chăn nuôi. Rút gọn thủ tục hành chính, một tiêu chuẩn công bố áp dụng cho nhiều tên 
thương mại khác tránh tốn kém, lãng phí cho doanh nghiệp.

Còn theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc CP. Việt Nam, thủ tục hợp quy thức ăn 
chăn nuôi nước ngoài không áp dụng còn Việt Nam lại quy định cũng vô hình chung tạo sự 
cạnh tranh không công bằng giữa thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước và thức ăn chăn 
nuôi nhập khẩu, do đó, ông Tuấn đồng tình kiến nghị sớm bãi bỏ hợp quy để hạ giá thành 
chăn nuôi.

Cùng ý kiến, ông Nguyễn Chí Công, Phó Tổng Giám Đốc Japfa Comfeed Việt Nam thống 
nhất kiến nghị nên bỏ hợp chuẩn, hợp quy trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thức ăn bổ 
sung bởi thực tế đây chỉ là thủ tục hành chính không giúp việc quản lý thức ăn chăn nuôi 
tốt hơn.

1. Doanh nghiệp nuôi heo đối mặt với khó khăn khi giá thức ăn
chăn nuôi tăng cao
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Lợi nhuận quý II của Dabaco giảm gần 47%

Mới đây, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC) vừa thông báo kết 
quả kinh doanh quý II/2021, trong đó doanh thu đạt 3.812 tỷ đồng, tăng 
72% so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 

47% còn 214 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 8.431 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước còn lợi 
nhuận sau thuế giảm 23% còn 579 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, công ty đã đạt 55% kế 
hoạch doanh thu và đạt 70% mục tiêu lợi nhuận.

Theo Dabaco, quý II là giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát trở lại gây ra rất nhiều khó 
khăn. Hoạt động giao thương, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm bị hạn chế. Rất nhiều công 
ty, nhà máy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang phải đóng cửa để chống dịch.

Bên cạnh đó, công ty phải đối mặt với việc dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục 
diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát trên nhiều tỉnh, thành cả 
nước và có nguy cơ lây lan diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái 
đàn.

Về phía Dabaco và các công ty con, tập đoàn hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh 
vực thiết yếu. Do vậy, tập đoàn vừa phải đảm bảo tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định, 
cung cấp các mặt hàng thực phẩm thiết yếu cho người tiêu dùng, vừa đảm bảo phòng 
chống dịch đối với người lao động và khách hàng.

Dabaco cũng cho biết lực lượng lao động của công ty bị giảm 1/2 đến 3/4 do nhiều người 
lao động nằm trong vùng bị phong tỏa. 

Về kế hoạch hoạt động quý III và 6 tháng cuối năm, Dabaco đã đề ra hàng loạt nhiệm vụ 
trọng tâm. Trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt gồm Thanh 
Hóa, khu chăn nuôi công nghệ cao Phú Thọ giai đoạn 2, khu nhà ở xã hội.

Đồng thời, Dabaco đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư của dự án khu chăn nuôi công nghệ 
cao tại Quảng Ninh, Hòa Bình, Bình Phước giai đoạn 2 và nhà máy ép dầu giai đoạn 2. 
Công ty tăng cường sản xuất, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu như 
trứng, dầu thực vật, thịt lợn, gà…

Còn về quy trình quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi dù bãi bỏ hợp 
quy, ông Công khẳng định các quy định hiện hành vẫn giúp Cục Chăn nuôi quản lý tốt mặt 
hàng thức ăn chăn nuôi.

Trước mắt, lãnh đạo Cục Chăn nuôi cho biết, đã kiến nghị Bộ NN-PTNT ban hành văn bản 
lùi thời gian áp dụng hợp thức ăn chăn nuôi, quy thêm 1 năm đến 1/7/2022 để tiếp tục 
nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp quy định của pháp luật.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành
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3. Nhiều doanh nghiệp chia cổ tức tỷ lệ ấn tượng

Dabaco giải thể hai doanh nghiệp dự án BT tại Bắc Ninh

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC) vừa công 
bố quyết định giải thể hai doanh nghiệp dự án BT (xây dựng - chuyển giao) 
là Công ty TNHH Xây dựng đường Kinh Dương Vương 3 và Đường Trường 

Chinh cùng Công ty TNHH Xây dựng đường từ Đền Đô đến đường vành đai 3 và TL 295B 
Từ Sơn.

Đây là hai công ty do Dabaco nắm 100% vốn có trụ sở chính tại Bắc Ninh, hoạt động chính 
trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, nhà, đường bộ nhằm thực hiện các 
dự án BT cùng tên tại Bắc Ninh.

Công ty thực hiện dự án BT tại tuyến đường Kinh Dương Vương 3 - Trường Chinh có vốn 
điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng, công ty còn lại có vốn điều lệ 200 tỷ.

Như vậy, sau việc giải thể nói trên thì Dabaco sẽ còn 23 công ty con và đều thuộc 100% sở 
hữu của tập đoàn.

CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai (Dolico - Mã: NSS) dự định trả cổ tức đợt 
2/2020 bằng tiền mặt tỷ lệ xấp xỉ 83%, tức là cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ 
được nhận gần 8.300 đồng. NSS hiện nay có vốn điều lệ gần 103 tỷ đồng và 
do vậy sẽ cần chi khoảng 85 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông.

Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày thanh toán lần lượt là 16/7 và 30/7. Trước đó 
vào năm 2020, NSS đã tạm ứng cổ tức 4.000 đồng/cp. Như vậy tổng hai đợt cổ tức của 
năm 2020 là gần 12.300 đồng/cp.

Năm 2020, NSS ghi nhận lãi sau thuế gần 137 tỷ đồng, tương ứng với EPS 13.331 đồng, 
cao gấp hơn 6 lần năm trước. Tổng tài sản tại ngày 31/12 đạt gần 291 tỷ đồng.

Năm 2021, công ty đặt mục tiêu sản xuất 4.200 tấn heo thịt, doanh thu 270 tỷ đồng, lãi sau 
thuế hơn 43,3 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức tối thiểu 30% vốn điều lệ.

Năm 2020 được cho là một năm đại thắng với các doanh nghiệp chăn nuôi 
heo nhờ giá heo hơi tăng mạnh. Với kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn 
tượng, nhiều doanh nghiệp đã công bố mức trả cổ tức cao, lên đến hơn 100%.
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CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (Mã: PSL) cũng sẽ chốt quyền nhận cổ tức còn 
lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% vào ngày 16/7, tương đương mỗi cổ phiếu 
được nhận 2.000 đồng.

Với hơn 11,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Chăn nuôi Phú Sơn dự kiến chi 
gần 24 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, doanh nghiệp này đã tạm ứng cổ tức 
đợt 1 tỷ lệ 18% vào tháng 8/2020.



CTCP Chăn nuôi Mitraco (Mã: MLS) vừa qua cũng chốt cũng đã chốt 
danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40%, 
tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 4.000 đồng. Thời 
gian thanh toán vào 15/7.

Với 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, MLS sẽ chi khoảng 16 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho 
cổ đông.

CTCP Masan MEATLife (Mã: MML): Công ty không có kế hoạch 
chia cổ tức năm 2020 nhưng sẽ phát hành tối đa 280.000 cổ phiếu 
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương 
đương 0,09% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cp, chỉ tương đương 1/6 thị giá cổ phiếu MML trên 
thị trường chứng khoán. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2021, sau khi có chấp 
thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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Biểu đồ 1: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong tháng 6/2021 (Trang 12)
Biểu đồ 2: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong quý II/2021 (Trang 12)
Biểu đồ 3: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 6/2021 (Trang 17)
Biểu đồ 4: Biến động giá heo hơi trong nước quý II/2021 (Trang 18)
Biểu đồ 5: Giá thịt heo tại một số địa phương trên cả nước (Trang 19)

Bảng 1: Lượng heo tại Đức trong tháng 5 (Trang 5)
Bảng 2: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới (Trang 7)
Bảng 3: Tình hình nhập khẩu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Trang 16)

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, Inquirier
AHDB
Hội đồng Thịt heo Canada
FeedStrategy 
Báo Lào Cai
Báo Bình Phước
Báo Nông nghiệp Việt Nam
Báo cáo chiến lược ngành chăn nuôi tháng 4/2021 
của CTCP Chứng khoán VNDirect

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

NGUỒN THAM KHẢO

Báo cáo “Thị trường heo hơi quý II/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.

BẢN QUYỀN

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
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ĐỂ THEO DÕI NHỮNG BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI, XIN TRUY CẬP QR CODE:

Báo cáo thị trường               
heo hơi quý I/2021

Báo cáo thị trường             
heo hơi tháng 4/2021

Báo cáo thị trường            
heo hơi tháng 5/2021

Mục “Báo cáo ngành hàng” 
- VietnamBiz

Trịnh Huyền Trang
Thư ký tòa soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz
Hotline: : 099 522 2999
Email: info@vietnambiz.vn

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI:
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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, TP Hà Nội

Hotline:  0938.189.222     Email:  info@vietnambiz.vn

Vận hành bởi


