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TÓM TẮT THÁNG 10/2019 

 

TÓM TẮT 

Tháng 10, thị trường thịt heo thế giới tiếp tục câu chuyện giá thịt heo đạt cao kỉ lục tại 

các quốc gia nhiễm dịch tả heo châu Phi (ASF), điển hình như Trung Quốc và Việt 

Nam.  

Giá heo hơi tại Trung Quốc tiếp đà tăng mạnh của tháng trước, liên tục xác lập mức kỉ 

lục mới vì lo ngại nguồn cung thiếu hụt trong khi thị trường đang bước vào thời kì nhu 

cầu cao điểm (cuối năm và trước Tết Nguyên đán). 

Còn tại Việt Nam, tháng 10, giá heo hơi tăng vọt so với tháng trước đó, với khu vực phía 

bắc đã trở lại mức giá trên 60.000 đồng/kg.  

So với cuối tháng 9, giá heo tại nhiều tỉnh, thành tăng từ 8.000 – 14.000 đồng/kg lên 

phổ biến trong khoảng 50.000 – 63.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đà tăng của khu vực đã 

chững lại trong nửa tháng còn lại. 

Với diễn biến dịch tả heo châu Phi vẫn hết sức phức tạp, sản lượng tại Trung Quốc và 

Việt Nam được dự báo tiếp tục giảm, trong khi cuối năm là thời điểm nhu cầu đạt đỉnh. 

Vì vậy, dự kiến nhập khẩu thịt heo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. 
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PHẦN I 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI 

 

Tháng 10, thị trường thịt heo thế giới tiếp tục câu chuyện giá thịt heo đạt cao kỉ lục tại các 

quốc gia nhiễm dịch tả heo châu Phi (ASF), điển hình như Trung Quốc và Việt Nam, trong 

khi nhu cầu tăng và người chăn nuôi vẫn ngại tái đàn. Điều này dẫn tới khả năng nhập 

khẩu thịt heo tại các quốc gia này sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.   

Cùng với đó là sự trỗi dậy của xu hướng tiêu thụ thịt chay tại Trung Quốc, một loại thực 

phẩm không còn mới mẻ đối với người tiêu dùng, nhưng lại trở thành một trong những lựa 

chọn thay thế thuyết phục trong bối cảnh nguồn cung thịt thế giới thiếu hụt và vấn đề 

dịch bệnh bùng phát. 

 

1. Sản xuất 

Theo báo cáo thị trường mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng thịt heo 

toàn cầu được dự báo giảm 10% trong năm 2020 xuống hơn 95 triệu tấn vì ảnh hưởng của 

dịch ASF đối với đàn heo tại một số quốc gia sản xuất lớn.  

Nguyên nhân chủ yếu là sản lượng thịt heo tại Trung Quốc giảm 25% xuống còn gần 35 

triệu tấn.  

Sản xuất cũng được dự báo giảm 16% tại Philippines xuống 1,4 triệu tấn và Việt Nam 

giảm 6% xuống 2,4 triệu tấn. 

Ngày 31/10, Chủ tịch Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) Mark Schipp cho biết khoảng 1/4 số 

lợn trên thế giới sẽ bị tiêu hủy do dịch ASF trong bối cảnh giới chức các nước đang nỗ lực 

phòng chống dịch bệnh vốn diễn biến phức tạp và lây lan nhanh trong kỉ nguyên toàn cầu 

hóa này. 

Khu vực liên minh châu Âu (EU), ngược lại, được dự báo sản xuất tăng 1,2% lên 24,4 triệu 

tấn. Các nhà sản xuất lớn khác như Brazil (4,5%), Nga (2,8%), Canada (2,5%), Mexico 

(4,3), Hàn Quốc (0,7%), Nhật Bản (0,4%) cũng dự kiến sản lượng thịt heo tăng trong năm 

2020 so với 2019.  

Có thể thấy sản lượng thịt heo tăng mạnh tại khu vực Nam Mỹ, nơi vẫn chưa có trường 

hợp nào báo cáo nhiễm dịch ASF và cũng là nhà cung cấp thịt hàng đầu của thế giới.  
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Về diễn biến dịch ASF, theo OIE, trong giai đoạn ngày 8/11 – 21/11, tổng cộng có 2.536 

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

thế giới là 11.676 trường hợp (trong đó có 8.273 trường hợp tại Việt Nam). Trong báo cáo 

trước đó có 9265 trường hợp đang bùng phát và 317 ổ dịch mới. 
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Biểu đồ 1: Dự báo xuất khẩu thịt heo tại các nhà sản xuất hàng đầu trong 2020 (Nguồn: USDA - Đơn vị: 

1.000 con)  
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Biểu đồ 2: Lây lan dịch ASF trên thế giới trong giai đoạn ngày 8/11 – 21/11 (Nguồn: OIE)  

Theo báo cáo từ OEI, trong 

giai đoạn này, thiệt hại tổng 

cộng hơn 2 triệu con heo.  

Trong đó, châu Âu thông báo 

thiệt hại 721 con, chỉ chiếm 

0,03% tổng thiệt hại. 

Tại châu Á, số heo bị tiêu huỷ 

được báo cáo lên tới 

2.032.684 con heo, chủ yếu là 

tại Việt Nam với 2.032.111 

con. Còn châu Phi không 

thông báo thiệt hại nào. 
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Tại Philippines, hôm 18/10, giới chức nước ngày cho biết có thêm thêm hai tỉnh nữa ở 

nước này ghi nhận các trường hợp nhiễm dịch ASF. 

Các trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện tại một số khu vực thuộc tỉnh Cavite, phía 

Nam thủ đô Manila, và tỉnh Nueva Ecija trên đảo Luzon.  

Tỉnh trưởng Cavite - ông Jonvic Remulla cho biết hai ngôi làng thuộc tỉnh này đã bị cách 

ly sau khi phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh tại đây.  

Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines William Dar khẳng định quy mô nhiễm 

bệnh tại tỉnh Nueva Ecija "chỉ ở mức hạn chế". 

Còn tại Triều Tiên, theo các số liệu chính thức, sự lây lan của dịch lây nhiễm cao đang tàn 

phá khắp Đông Á đã gần như bỏ qua Triều Tiên, với một trường hợp bùng phát dịch duy 

nhất được báo cáo vào tháng 5.  

Tuy nhiên, những con heo hoang dã tại quốc gia này dấy lên lo ngại Bình Nhưỡng đang 

giấu một thảm hoạ dịch ASF. 

Virus ASF đã giết chết 22 con heo vào tháng 5 tại một trang trại hợp tác cách Bình 

Nhưỡng khoảng 260 km về phía bắc, gần biên giới với Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp Triều 

Tiên cho biết trong một báo cáo ngày 30/5 gửi lên OIE.  

Tuy nhiên kể từ đó, không có báo cáo tiếp theo cho cơ quan thú y có trụ sở tại Paris và 

thông tin ít ỏi về sự kiện này trên các phương tiện truyền thông nhà nước. 

 

2. Tình hình xuất khẩu 

Trong 9 tháng đầu năm, tổng khối lượng xuất khẩu thịt heo của Ireland (không tính nội 

tạng) đã giảm 5% so với cùng kì năm ngoái.  

Theo Tổ chức nông nghiệp và phát triển bền vững Anh (AHDB), nguyên chủ yếu là xuất 

khẩu của Ireland sang EU giảm.  

Mặc dù vậy, cơ quan này cho biết dịch ASF hoành hành tại Trung Quốc đã thúc đẩy xuất 

khẩu của Ireland một cách mạnh mẽ.  

Cụ thể, xuất khẩu thịt heo của quốc gia này sang Trung Quốc đã tăng 44% trong 9 tháng 

đầu năm so với cùng kì năm ngoái lên 45.000 tấn, dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Trung 

ương cho biết.  

Thị phần của Trung Quốc trong xuất khẩu thịt heo (trừ nội tạng) của Ireland đã tăng từ 

16% lên 25% trong 3 quí đầu năm. 

Trong quí III, xuất khẩu của quốc gia này sang 28 quốc gia EU đã giảm 11% so với cùng kì 

năm trước xuống 36.000 tấn. Tuy nhiên, EU, đặc biệt là Anh, vẫn chiếm 56% tổng xuất 

khẩu thịt heo của Ireland, với giá trị thị trường đạt 420 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 

2019.  
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Tại Anh, xuất khẩu thịt heo tươi/đông lạnh đã tăng 8% so với năm ngoái trong tháng 9 lên 

21.500 tấn. Trong khi tháng 9 ghi nhận mức tăng trưởng kỉ lục của xuất khẩu thịt heo Anh 

so với năm trước, con số này không mạnh như những tháng trước.  

 

 

 

 

Với giá xuất khẩu tăng 27%, tổng giá trị xuất khẩu của Anh trong giai đoạn này tăng gần 

40% so với cùng kì năm trước lên 36,5 triệu Bảng.  

Trung Quốc tiếp tục chiếm phần lớn trong tăng trưởng xuất khẩu của Anh vào tháng 9, 

tăng hơn hai lần so với năm ngoái.  

Xuất khẩu thịt heo Anh sang Hà Lan cũng tăng 75% trong tháng 9. 

Trong khi đó, kể từ đầu năm nay, Tây Ban Nha đã chiếm vị trí số một trong danh sách các 

nhà xuất khẩu thịt heo sang những quốc gia ngoài châu Âu của EU.  

Theo Viện nghiên cứu về heo và thịt heo của Pháp, với sản xuất gia tăng tại quốc gia này, 

khối lượng sản phẩm có thể xuất khẩu cũng tăng theo.  

Xuất khẩu thịt heo của Tây Ban Nha trong 4 tháng đầu năm 2019 đã tăng 21% so với một 

năm trước đó. Trong giai đoạn này, Tây Ban Nha hướng tới thị trường Trung Quốc, chiếm 
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Biểu đồ 3: Biến động theo năm xuất khẩu thịt heo tươi/đông lạnh của Anh trong 2019 (Nguồn: AHDB - 

Đơn vị: %)  
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hơn một nửa tổng xuất khẩu của quốc gia này, còn 37% khối lượng khác được đưa sang 

các quốc gia châu Á khác. 

Vị thế của Tây Ban Nha có thể sẽ được củng cố trong những tháng sắp tới, khi nhiều nhà 

giết mổ đang chờ phê duyệt giấy phép xuất khẩu sang Trung Quốc.  

Trong tuần thứ hai của tháng 10, doanh số xuất khẩu thịt heo Mỹ tăng vọt lên mức cao 

nhất trong lịch sử, vì người mua tăng cường dự trữ trong bối cảnh dự báo nguồn cung 

protein thiếu hụt ngày càng nhiều do sự lây lan của dịch ASF tại châu Á. 

Dữ liệu trong tuần tính đến ngày 18/10 báo hiệu sự thắt chặt trong thị trường protein toàn 

cầu có thể đang tăng tốc.  

Doanh số xuất khẩu đã tăng vọt lên 351.000 tấn khi Mexico và Trung Quốc đồng loạt 

giành mua lượng hàng hàng tuần lớn nhất trong dữ liệu của USDA được thu thập từ năm 

2013.  

Cụ thể, khối lượng nhập khẩu hàng tuần của Trung Quốc là 152.600 tấn, vượt kỉ lục trước 

đó là 142.200 tấn chỉ một tuần trước đó. 

Một quốc gia Bắc Mỹ nữa cũng đón nhận thông tin lạc quan là Canada khi nên kinh tế lớn 

thứ hai thế giới sẽ nối lại hoạt động nhập khẩu thịt bò và thịt heo của quốc gia . 

 

3. Biến động về giá 

Theo trang Genesus, tính đến ngày 11/11, Trung Quốc vẫn là quốc gia có giá heo hơi cao 

nhất thế giới, trung bình đạt gần 134.330 đồng/kg. Hàn Quốc và Việt Nam cũng duy trì 

xếp hạng tương tự tháng trước, với giá heo hơi lần lượt ghi nhận ở 73.397 đồng/kg và 

65.000 đồng/kg.   

Theo sau Anh và Tây Ban Nha, với giá heo hơi đạt hơn 47.000 đồng và 36.600 đồng/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới (Nguồn: Genesus -  Đơn vị: Tiền tệ riêng/kg)  
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Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), giá lương thực thế giới 

trong tháng 10 đã tăng lần đầu tiên trong 5 tháng, do sự tăng mạnh trong giá đường và 

ngũ cốc. 

Chỉ số giá lương thực của FAO, đánh giá sự thay đổi hàng tháng đối với các mặt hàng ngũ 

cốc, hạt có dầu, sản phẩm bơ sữa, thịt và đường, tính trung bình ở mức 172,7 điểm trong 

tháng 10, tăng 1,7% so với tháng 9 và 6,0% so với cùng kì năm 2018.  

Chỉ số giá đường của FAO tăng 5,8% so với mức tháng 9, chủ yếu do dự báo nguồn cung 

thấp hơn trong năm 2019 sau dự báo về sụt giảm mạnh sản lượng đường tại Ấn Độ và 

Thái Lan.  

Chỉ số giá ngũ cốc tăng 4,2% với giá xuất khẩu lúa mì và ngô tăng do viễn cảnh sản lượng 

giảm tại một số nước sản xuất chính và hoạt động thương mại mạnh mẽ.  

Chỉ số giá dầu thực vật tăng 0,5% đạt mức cao nhất trong hơn 1 năm, trong khi chỉ số giá 

thịt tăng 0,9% do nhu cầu nhập khẩu cao hơn, đặc biệt từ Trung Quốc. Trái lại, chỉ số giá 

bơ sữa giảm 0,7% trong tháng 10. 

Theo AHDB, giá heo tại Ireland đã tăng đều theo xu hướng giá heo của Anh trong hầu hết 

năm nay. Tuy nhiên, trong vài tuần cuối tháng 10 và đầu tháng 11, giá heo Ireland đã 

giảm xuống dưới mức giá của Anh, đạt 154 bảng/kg trong tuần kết thúc vào ngày 3/11. 

 

 Biểu đồ 4: Biến động giá heo tại Anh và Ireland (Nguồn: AHDB -  Đơn vị: Bảng/kg) 
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Tại Pháp, giá heo thường đi theo xu hướng giá heo EU, dù thấp hơn một chút và năm 2019 

cũng không khác biệt.  

Qua hè, giá heo tại Pháp đã lên tới 180 euro/100kg trong tuần tính đến ngày 10/11, so với 

mức giá hồi đầu năm là 130 euro. 

 

4. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu 

Theo AHDB, trong quí III, nhu cầu thịt heo của Pháp giảm với khối lượng nhập khẩu thịt 

heo giảm nhẹ so với cùng kì năm trước, trong khi giá trị nhập khẩu lại tăng vọt vì giá cao. 

Cụ thể, nhập khẩu từ Tây Ban Nha và Đức giảm lần lượt từ 68.000 tấn và 23.000 tấn trong 

quí III/2018 xuống 65.000 tấn và 22.000 tấn trong quí III/2019. 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 5: Nhập khẩu thịt heo của Pháp (Nguồn: AHDB -  Đơn vị: 1.000 tấn đối với khối lượng xuất khẩu 

và triệu euro đối với giá trị nhập khẩu)  
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Luỹ kế đến tháng 9, nhập khẩu thịt heo của Pháp cũng giảm so với cùng kì năm ngoái.  

Tại Anh, nhập khẩu thịt heo, gồm cả nội tạng và sản phẩm chế biến, tương đối ổn định 

trong năm nay, đạt 79.500 tấn trong tháng 9.  

Tuy nhiên, trái ngược với 4 tháng trước đó, nhập khẩu thịt heo tươi/đông lạnh ghi nhận 

tăng 10% so với năm ngoái lên 3.800 tấn. Sự gia tăng về nhập khẩu thịt heo được bù đắp 

bằng nhập khẩu sụt giảm đối với thịt hun khói và sản phẩm thịt chế biến.  

Khối lượng thịt heo nhập khẩu của Anh tăng đến từ Tây Ban Nha (2.500 tấn), Ba Lan 

(1.200 tấn), Ireland (700 tấn) và Đức (600 tấn). Tuy nhiên, nhập khẩu từ Đan Mạch, nhà 

cung cấp lớn nhất của Anh, lại giảm 10% so với cùng kì năm trước xuống 1.200 tấn. 

 

 

 

 

 

5. Dự báo, triển vọng 

Gạo USDA dự báo sản lượng thịt heo tại Mỹ dự báo tăng 4% trong 2020 so với năm 2019 

vì số lượng và khối lượng giết mổ đều tăng.  

Xuất khẩu thịt heo của Mỹ tăng 11% nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc, doanh thu cải 

thiện từ Mexico và nhu cầu ổn định tại Nhật Bản và Hàn Quốc.  

Mặc dù thuế quan trả đũa đối với thịt heo Mỹ tại Trung Quốc vẫn có hiệu lực, miễn thuế và 

giá thịt heo cao tại quốc gia châu Á dự báo sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng trong nửa sau 

2019 và năm 2020. 

Xuất khẩu sang Mexico cũng được dự báo tăng tốc sau khi thuế quan trả đũa được gỡ bỏ 

hồi tháng 5. 

 

Bảng 2: Nhập khẩu các sản phẩm thịt heo của Anh trong tháng 9/2019 (Nguồn: AHDB -  Đơn vị: tấn đối 

với khối lượng nhập khẩu; % đối với thay đổi theo năm)  
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PHẦN II 

THỊ TRƯỜNG THỊT HEO TRUNG QUỐC 

 

1. Tình hình sản xuất, xuất khẩu 

Dữ liệu chính thức từ chính phủ cho biết sản lượng thịt heo của Trung Quốc đang có 

những dấu hiệu phục hồi khi tồn kho đàn heo nái ghi nhận tháng tăng đầu tiền trong 

tháng 10 kể từ khi dịch ASF bùng phát vào năm ngoái.  

Theo ông Yang Zhenhai, người đứng đầu cục chăn nuôi và thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và 

Nông thôn Trung Quốc, đàn heo nái đã tăng 0,6% trong tháng 10 so với tháng trước đó.  

Đồng thời, tổng tồn kho đàn heo đã giảm 0,6% so với tháng 9 trong tháng 10, đánh dấu 

tốc độ giảm đã chậm lại từ mức 3% của tháng 9 và 9,8% của tháng 8.  

Ngoài ra, sau khi hoàn thành trang trại chăn nuôi heo đầu tiên ở ngước ngoài tại Việt 

Nam, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Trung Quốc, New Hope Liuhe cũng muốn 

xây dựng các trang trại nuôi heo tại Philippines, và mở rộng trang trại gia cầm tại 

Indonesia, theo Liu Zhong, Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của 

công ty. 

Trang trại của New Hope tại Bình Phước sẽ có 13.500 con heo vào quí I/2020, sản xuất 

300.000 con heo mỗi năm vào 2021, theo Zhang Xiangjun, Giám đốc điều hành trang trại. 

Sau khi hoàn thành hai trang trại khác tại Việt Nam, công ty có thể sản xuất hơn 700.000 

con heo mỗi năm, bệ phóng để New Hope được xếp vào danh sách các nhà sản xuất hàng 

đầu của quốc gia Đông Nam Á, dù vẫn đứng sau là Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt 

Nam với khoảng 27 triệu con heo trong 2018. 

Về tình hình dịch ASF, diễn biến tiếp tục phức tạp sau khi phát hiện heo con được vận 

chuyển một cách trái phép vào thành phố phía tây nam của Trung Khánh, theo Bộ Nông 

nghiệp và Nông thôn Trung Quốc. 

Virus ASF được tìm thấy ở 25 con heo trên một chiếc xe tải tại huyện Điếm Giang. Một 

con heo giống đã chết sau khi bị cách li, và số còn lại đã bị tiêu huỷ. Bộ đang tiến hành 

điều tra sự bùng phát của dịch bệnh. 

Sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi nghiêm trọng hơn rất nhiều so với phán đoán 

trước đó và tác động toàn diện của dịch bệnh đối với các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi 

vẫn chưa được xác định, theo công ty kinh doanh nông nghiệp Archer Daniels Midland 

(ADM).  
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Với sự lây lan và mức độ nguy hiểm của dịch ASF, những trang trại nuôi heo qui mô lớn 

của Trung Quốc còn sống sót sau sự bùng phát của dịch ASF được cho là sẽ thúc đẩy sự 

phục hồi của số heo nái vào đầu năm tới. 

Theo ông Qiu Huaji, người đứng đầu khoa các bệnh truyền nhiễm ở heo thuộc Viện nghiên 

cứu Thú y Cáp Nhĩ Tân của Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc, việc mở rộng qui mô 

sẽ dẫn đến sự cải thiện đáng kể trong các biện pháp bảo vệ heo khỏi dịch ASF. 

Báo cáo từ Bloomberg cho hay công ty thực phẩm Muyuan Foodstuff, nhà nuôi heo và 

cung cấp thức ăn chăn nuôi, dự kiến sẽ có 1,3 triệu con heo nái vào cuối năm 2019 sau 

khi tái đàn và mở rộng hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi và giết mổ động vật. 

Muyuan, có trụ sở tại Nam Dương, Hà Nam, đã thực hiện các biện pháp để giảm thiểu các 

mối đe dọa bệnh tật, Chủ tịch công ty Qin Yinglin phát biểu tại hội nghị.  

"Chúng tôi tự tin virus ASF  có thể bị diệt trừ tại các trang trại lớn ở Trung Quốc và vắc-xin 

là không cần thiết", ông Qin nói nhưng không giải thích thêm. 

 

2. Biến động về giá 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 6: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong tháng 10 (Nguồn: zhuwang.cc  -  Đơn vị: NDT/kg)  



 

15 
 

THỊ TRƯỜNG THỊT HEO TRUNG QUỐC THÁNG 10/2019 

 

Giá heo hơi tại Trung Quốc tiếp đà tăng mạnh của tháng trước, liên tục xác lập mức kỉ lục 

mới vì lo ngại nguồn cung thiếu hụt trong khi thị trường đang bước vào thời kì nhu cầu 

cao điểm (cuối năm và trước Tết Nguyên đán). 

Tính đến ngày 31/10, giá heo hơi trung bình trên cả nước ghi nhận ở 41 NDT/kg (khoảng 
135.000 đồng/kg), tăng gần 44% so với hồi đầu tháng, theo trang zhujiage.com.cn.  

Tại thời điểm đó, giá heo cao nhất cả nước ghi nhận tại Quảng Đông, trung bình đạt 44,99 

NDT/kg (khoảng 147.476,79 đồng/kg); mức giá thấp nhất vẫn  tại Thanh Hải, trung bình 

vẫn ở mức 13,41 NDT/kg (tương đương 43.957,85 đồng/kg).  

Giá heo hơi tăng vọt kéo giá thịt heo bán lẻ tăng tới 148% vào cuối tháng 10 lên gần 59 

NDT/kg, theo đó khiến lạm phát thực phẩm tăng cao. 

 

3. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu 

Tháng 10, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc tăng gấp đôi so với một năm trước đó, vì 

các nhà bán buôn muốn tăng cường dự trữ nguồn cung, dữ liệu hải quan mới nhất cho 

hay. 

Cụ thể, quốc gia châu Á đã mua 177.426 tấn thịt heo, tăng so với 161.836 tấn của tháng 

trước đó.  

Luỹ kế 10 tháng đầu năm, nhập khẩu thịt heo đạt 1,5 triệu tấn, tăng 49,4% so với cùng kì 

năm ngoái.  

Ngoài ra, hôm 6/11, Tập đoàn nông nghiệp COFCO, thuộc sở hữu của chính phủ Trung 

Quốc, cho biết đã đồng ý mua 100 triệu USD giá trị thịt heo từ nhà sản xuất thịt heo châu 

Âu Danish Crown trong 2020 nhằm giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng thiếu thịt heo trong 

nước. 

Theo Reuters, hai công ty đã kí hợp đồng mua bán sơ bộ bên lề Cuộc triển lãm xuất nhập 

khẩu quốc tế Trung Quốc, diễn ra tại Thượng Hải.  

Trong một tuyên bố, COFCO cho biết thỏa thuận sẽ giúp đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và 

sản phẩm, và giúp hoạt động thu mua trở nên bền vững hơn.  

Lars Albertsen, Giám đốc kinh doanh tại Danish Crown, chia sẻ khối lượng giao dịch vẫn 

chưa được thống nhất, nhưng theo ông đây là thỏa thuận lớn nhất công ty thực hiện trong 

một thời gian rất dài. 

Ông cũng nhận định thương mại giữa hai bên có thể tăng vì nhu cầu lớn từ quốc gia châu 

Á. 
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Ngoài ra, vì giá tăng vọt, thịt heo - loại protein phổ biến nhất Trung Quốc, không thể tìm 

thấy ở nhà hàng nào. Thay vào đó, nhiều người dân địa phương ở Giang Tây đang lựa 

chọn một món ăn truyền thống đã mất hấp dẫn cho đến gần đây. 

"Tại sao không chọn thịt chó nếu bạn muốn ăn thịt?", một người phục vụ gợi ý, và cho biết 

thêm giá cao nghĩa là hầu hết thực khách không còn cảm thấy đáng để yêu cầu thịt heo. 

Mối quan tâm với thịt chó quay trở lại chỉ là một trong những tác dụng phụ của việc thiếu 

thịt heo. 

 

4. Thị trường nhập khẩu chính 

Mỹ, Canada, Brazil, EU vẫn là nhà cung cấp thịt heo chính cho Trung Quốc. 

Theo số liệu từ USDA, trong tuần trước (tính đến ngày 5/10), lượng thịt heo xuất khẩu 

sang Trung Quốc lên tới 142.200 tấn. Trong khi đó, trong cả tháng 9, khối lượng thịt heo 

nhập khẩu cũng chỉ ở mức 19.900 tấn. 

Quốc gia châu Á đẩy mạnh nhập khẩu các sản phẩn nông sản được xem là động thái tích 

cực trước thềm đàm phán Mỹ - Trung diễn ra vào ngày 10/10 nhằm giải quyết căng thẳng 

thương mại. 

Trung Quốc đã mở cửa thị trường cho các nguồn thịt mới, phê duyệt hàng chục nhà máy 

chế biến thịt heo mới ở Brazil, Argentina và Anh trong những tháng gần đây để giúp giảm 

bớt tình trạng thiếu protein. 

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã nhận được lô thịt heo Italy đầu tiên trong tuần tính tới 

ngày 23/11, hải quan Trung Quốc cho biết trên trang web chính thức, trong khi Argentina 

đã vận chuyển lô thịt heo mát đầu tiên sang Trung Quốc. 

Tại Mỹ, nhà chế biến hàng đầu Smithfield đã chuyển đổi một lò mổ để vận chuyển heo 

tảng đến Trung Quốc. 

 

5. Dự báo, triển vọng 

Theo Bloomberg, giá thịt heo tăng đột biến, loại protein chính của người Trung Quốc, vẫn 

có thể tiếp tục tiếp tục leo dốc thêm nhiều tháng nữa và theo đó, ghi nhận thị trường tiêu 

thụ lớn nhất thế giới giảm một nửa. 

Ở mức giá hiện tại (trên 60 NDT/kg thịt heo), mức tiêu thụ thịt heo của quốc gia châu Á có 

thể giảm 50%, bà Cheng Guangyan, Giám đốc Viện Phát triển Thực phẩm và Dinh dưỡng 

của Bộ nông nghiệp tại Bắc Kinh, nhận định. 
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Trong báo cáo công bố hồi đầu tháng 11, FAO dự báo dịch ASF sẽ khiến sản lượng thịt 

heo của Trung Quốc giảm ít nhất 20% trong 2019, gấp hai lần mức dự báo cơ quan này 

đưa ra 6 tháng trước.  

Trong tháng 5, FAO dự báo sản lượng thịt heo Trung Quốc sẽ giảm ít nhất 10%. 
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PHẦN III 

THỊ TRƯỜNG HEO HƠI VIỆT NAM 

 

1. Tình hình sản xuất 

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết tính đến tháng 10, đàn heo trên cả nước đã giảm 

mạnh 20% so với năm ngoái, do chịu ảnh hưởng của dịch ASF.  

Báo cáo từ Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho 

biết tổng đàn heo tính đến ngày 31/8 của 56 tỉnh là trên 22 triệu con, giảm 16% so với 

tổng đàn của 56 tỉnh này tại thời điểm 01/10/2018 (26.251.722 con) và so với thời điểm 

01/4 (24.520.771 con) giảm 10,1%.  

Với số liệu của 63 tỉnh thành dự kiến đàn heo trong ngày 31/8 sẽ khoảng 23 - 23,5 triệu 

con, trong đó đàn nái khoảng 2,8 - 2,9 triệu con, như vậy, với số lượng đàn nái như trên 

nếu tái đàn sẽ hoàn toàn chủ động được con giống, đồng thời với tổng đàn heo thực tế thì 

việc giảm đàn cũng như sản lượng còn giảm thấp hơn so với kịch bản Bộ dự kiến. 

 

 

 

Về tình hình dịch ASF, Tổng cục Thống kê cho hay tính đến ngày 22/10, dịch ASF đã xảy 

ra tại 8.296 xã thuộc 660 huyện của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng số 

heo tiêu hủy gần 5,7 triệu con, tương đương với tổng trọng lượng hơn 327.000 tấn.  

Trong đó có 3.681 xã thuộc 412 huyện của 56 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dịch 

bệnh đã qua 30 ngày.  

Giữa tháng 10, báo Hà Tĩnh đưa tin 26 xã, phường của 9 huyện và thành phố trên địa bàn 

Hà Tĩnh đã công bố hết dịch qua 30 ngày. Tuy nhiên, sau khi công bố, dịch đã tái phát trở 

lại tại 10 xã thuộc các địa phương Cẩm Xuyên, Lộc Hà và TP Hà Tĩnh. 

Bảng 3: Tổng đàn heo tại thời điểm 31/8 của 56 tỉnh, thành có báo cáo (Nguồn: AHDB -  Đơn vị: tấn đối 

với khối lượng nhập khẩu; % đối với thay đổi theo năm)  
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Cụ thể là các xã như Hồng Lộc, Phù Lưu (Lộc Hà), phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh), Cẩm Hà, 

Cẩm Trung, Cẩm Quan, Cẩm Duệ, thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Lạc và Cẩm Hòa (Cẩm Xuyên). 

Tổng số heo mắc bệnh chết và tiêu hủy cho đến nay của các địa phương là 794 con. 

Cuối tháng 10, địa phương cuối cùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, là Nghi Xuân, cũng đã 

côgn bố nhiễm . 

Còn tại Nghệ An, sau đợt mưa ngập diện rộng, việc kiểm soát dịch ASF ở TP Vinh (Nghệ 

An), vốn vẫn đang diễn biến phức tạp, trở nên khó khăn hơn. 

Theo báo Nghệ An, chiều 18/10, lực lượng chức năng TP Vinh và xã Hưng Lộc đã tiến 

hành tiêu hủy 7 con heo của các hộ gia đình Nguyễn Thanh Mười, xóm Mẫu Đơn (3 con) 

và Phan Sỹ Kim xóm Mẫu Lâm (4 con).  

Trước đó, chiều 17/10, xã Hưng Lộc cũng đã tiến hành tiêu hủy 18 con heo của một đơn vị 

bộ đội đứng chân trên địa bàn do nhiễm dịch ASF.  

Sau mưa, nước ngập nhiều nơi, do đó việc kiểm soát dịch bệnh trở nên khó khăn hơn. 

Diễn biến dịch ASF cũng hết sức tạp tại Đồng Tháp khi TP Sa Đéc, địa phương có tổng đàn 

heo lớn thứ hai của tỉnh Đồng Tháp với hàng trăm hộ dân gắn bó với nghề chăn nuôi heo, 

có thời điểm tổng đàn heo đạt hơn 50.000 con, qua gần 5 tháng bị dịch ASF tấn công và 

hoành hành, đến nay tổng đàn heo còn lại trên địa bàn TP Sa Đéc chưa đến 500 con, 

khiến nhiều hộ chăn nuôi heo phải lao đao. 

Theo thống kê của Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, tính đến ngày 30/10, địa phương đã tiêu hủy 

hơn 19.000 con heo bị nhiễm dịch ASF của 729 hộ, chiếm hơn 90% tổng đàn heo trên địa 

bàn thành phố, tổng trọng lượng đã hủy là hơn 1.000 tấn, ước tổng kinh phí hỗ trợ là trên 

31,3 tỉ đồng. 

 

2. Thị trường thức ăn chăn nuôi 

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 10, Việt Nam nhập khẩu hơn 337 

triệu USD giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng nhẹ 1,4% so với cùng kì năm ngoái.  

Về các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 10 giảm 

15,7% so với năm 2018 xuống 489.928 tấn, với giá trị nhập khẩu giảm 16% xuống gần 119 

triệu USD. Nhập khẩu đậu nành cũng giảm 10% về khối lượng xuống 113.131 tấn, và giảm 

11,3% về giá trị xuống gần 46 triệu USD.  

Nhập khẩu ngô ngược lại tăng 36% về khối lượng lên 1,3 triệu tấn, và tăng 24% về giá trị 

lên gần 257 triệu USD. 

Giá trị nhập khẩu dầu mỡ động thực vật tăng 20,4% so với năm ngoái lên 72 triệu USD.  
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Trên thị trường thế giới, giá lúa mì ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp trong ngày 25/11, 

trên sàn giao dịch Chicago vì diện tích gieo trồng giảm tại Mỹ và sản lượng thấp tại 

Australia. Trong khi, giá đậu nành giao sau chịu áp lực từ lo ngại về thoả thuận thương 

mại Mỹ - Trung và tình hình thời tiết cải thiện tại Nam Mỹ.  

Theo Reuters, giá lúa mì giao sau tăng 0,4% lên 5,2-3/4 USD/giạ.  

Giá ngô giao sau duy trì ở mức 3,68-3/4 USD/giạ, và giá đậu nành giao sau không đổi so 

với phiên trước ở 8,97 USD/giạ. 

 

3. Biến động về giá 

 

 
Biểu đồ 7: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 10 (Nguồn: Tổng hợp thị trường -  Đơn vị: đồng/kg)  

Bảng 4: Tình hình nhập khẩu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Nguồn: Tổng cục Hải quan)  
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Tháng 10, giá heo hơi tăng vọt so với tháng trước đó, với khu vực phía bắc đã trở lại mức 

giá trên 60.000 đồng/kg.  

So với cuối tháng 9, giá heo tại nhiều tỉnh, thành tăng từ 8.000 – 14.000 đồng/kg lên phổ 

biến trong khoảng 50.000 – 63.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đà tăng của khu vực đã chững lại 

trong nửa tháng còn lại. 

Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân giá heo hơi tăng mạnh trong đầu tháng 10 là ảnh 

hưởng của ASF nên nguồn cung mặt hàng thịt giảm mạnh. Trong khi, nhu cầu đối với các 

mặt hàng thực phẩm, nguyên vật liệu cuối năm tăng nên thị trường khá sôi động. Ngoài 

ra, việc Trung Quốc nhập khẩu thịt lợn với giá cao cũng gây sức ép cho thị trường trong 

nước. 

Theo ghi nhận vào ngày 25/10, giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 58.000 – 

63.000 đồng/kg.  

Trong đó, Nam Định, Hải Dương, Phú Thọ, Chương Mỹ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Giang đạt 

58.000 - 60.000 đồng/kg. Tại thủ phủ nuôi heo phía bắc, Hà Nam, giá dao động trong 

khoảng 59.000 - 63.000 đồng/kg với tình hình tiêu thụ heo tại chợ tốt. 

Còn Hưng Yên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Ninh Bình, Yên Bái, Lào Cai báo giá ở 61.000 – 

63.000 đồng/kg.  

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi báo đạt 60.000 đồng/kg tại Thanh Hoá, Nghệ An, 

Hà Tĩnh, Lâm Đồng; Quảng Bình đạt 55.000 đồng/kg. 

Trong khi heo hơi tại các tỉnh, thành còn lại được thu mua  ở 47.000 – 51.000 đồng/kg.  

Còn tại miền Nam, giá heo tại Đồng Tháp, Tiền Giang, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ... phổ 

biến ở 55.000 - 58.000 đồng/kg.  

Giá tại TP HCM, Tây Ninh, Long An, Bến Tre thấp hơn khoảng 3.000 – 5.000 đồng/kg,  

52.000 - 53.000 đồng/kg. 



 

22 
 

THỊ TRƯỜNG HEO HƠI VIỆT NAM THÁNG 10/2019 

 

 

Biểu đồ 8: Giá thịt heo tại một số tỉnh thành trên cả nước trong tháng 10 (Nguồn: Tổng hợp thị trường)  
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4. Tình hình tiêu thụ 

Thống kê mới nhất của Cục Hải quan TP HCM cho biết tính đến ngày 15/10, nhập khẩu 

thịt heo qua các cửa khẩu hải quan tại TP HCM đạt 10.820 tấn, trị giá hơn 21,3 triệu USD, 

tăng 155% về lượng và 154% về kim ngạch so với cùng kì năm 2018. 

Trong đó, Brazil, Ba Lan, Mỹ, Bỉ, Tây Ban Nha… là 5 thị trường đang dẫn đầu về lượng và 

kim ngạch xuất khẩu thịt heo sang Việt Nam. Trong đó, Brazil giữ vị trí số 1, chiếm hơn 

50% tổng lượng lẫn kim ngạch, tương đương hơn 5.685 tấn, trị giá 11, 4 triệu USD. 

Tại Hà Nội, Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết các tháng 

trong năm, người dân Hà Nội tiêu thụ khoảng 18.594 tấn thịt heo hơi/tháng.  

Riêng trong tháng Tết Nguyên đán, lượng thịt lợn tiêu thụ sẽ tăng lên 22.300 tấn/tháng. 

Từ tháng 2 đến nay, dịch ASF lan rộng khiến nguồn cung giảm sút mạnh.  

Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội, hiện tại, đàn heo toàn thành phố Hà Nội có 1,17 

triệu con con, giảm 31,2% so với cùng kì năm trước, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 

trong 9 tháng qua chỉ đạt 211.200 tấn, giảm 14,1%, riêng trong tháng 9 sản lượng thịt heo 

hơi xuất chuồng của các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố chỉ đạt 14.200 tấn.  

So với nhu cầu của người dân trong 1 tháng thì còn thiếu 4.394 tấn thịt heo, dịp Tết 

Nguyên đán thiếu 8.100 tấn/tháng. 

 

5. Dự báo, triển vọng 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết giá heo hơi được dự báo sẽ tiếp tục tăng 

cao, nhất là những tháng cuối năm do dịch ASF vẫn không ngừng bùng phát ở nhiều nơi, 

số lượng tiêu hủy ngày một nhiều, tổng đàn heo bị giảm mạnh, trong khi người chăn nuôi 

không dám tái đàn.
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PHẦN IV 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH 

 

1. Tình hình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp Việt Nam  

Nhìn chung, các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị chăn nuôi heo từ doanh nghiệp sản xuất 

thức ăn chăn nuôi cho đến doanh nghiệp cung cấp giống, chăn nuôi heo thành phẩm đều 

thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của dịch ASF. Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh 

sản phẩm đầu cuối như Vissan đạt mức lợi nhuận tăng trưởng khá tốt nhờ giá nguyên liệu 

đầu vào thấp. 

 

Theo báo cáo hợp nhất quý III/2019, Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco), một trong 

những doanh nghiệp lớn trong nước đại diện ngành đạt 1.885 tỷ đồng doanh thu, giảm 

nhẹ so với cùng kì năm trước; Lợi nhuận sau thuế Dabaco 19 tỷ đồng, giảm mạnh so với 

mức lãi hơn 154 tỷ hồi quý 3/2018. Đây cũng là quí thứ 4 liên tiếp, Dabaco bị ảnh hưởng 

nặng nề kể từ khi dịch bệnh ASF nổ ra. 
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Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Dabaco vào mức 5.323 tỷ đồng, tăng gần 5% so với 

cùng kì. Trong đó, doanh thu con giống đạt 561 tỉ đồng, giảm 70 tỉ đồng so với cùng kì; 

doanh thu thịt lợn tăng hơn 100 tỉ đồng lên mức 1.302 tỉ đồng; doanh thu thức ăn gia súc 

chiếm tỉ trọng lớn nhất tăng nhẹ lên 2.335 tỉ đồng. 

Nhìn chung, giá vốn tăng mạnh khiến biên lợi nhuận của Dabaco sụt giảm. Lợi nhuận sau 

thuế 9 tháng đầu năm Công ty chỉ còn 47 tỷ đồng, chỉ bằng 1/5 cùng kì năm trước. So với 

kế hoạch 10.401 tỷ doanh thu và 356 tỷ lợi nhuận đặt ra, Dabaco chỉ mới thực hiện được 

51% chỉ tiêu doanh thu và 13% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. 

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) cho biết đã thua lỗ gần 24 tỉ 

đồng trong quí III, một phần lớn là do tác động của dịch ASF xảy ra trên địa bàn Hà Tỉnh 

nói riêng và cả nước nói chung dẫn đến doanh thu giảm 7,45% trong khi giá vốn tăng 

5,48%.  

Masan MEATLife (“MML”) – thành viên của Tập đoàn Masan trong lĩnh vực chăn nuôi 

cho biết, trong quí III, doanh nghiệp đạt 3.400 tỉ đồng doanh thu, tăng 1% so với cùng kì. 

Theo Masan, doanh số thức ăn cho lợn thấp hơn vì ảnh hưởng của Dịch tả lợn châu Phi 

(ASF) nhưng được bù đắp bởi tăng trưởng hai chữ số mạnh mẽ trong phân khúc thức ăn 

gia cầm và thuỷ sản. 

Biểu đồ 9: Lợi nhuận sau thuế Dabaco (Đơn vị: tỉ đồng)  
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Sau 9 tháng đầu năm, Masan MEATLife đạt 10.104 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 0,7% so 

với 9 tháng đầu năm 2018; kết quả này không bao gồm lĩnh vực thịt do kết quả của mảng 

kinh doanh này sẽ được ghi nhận từ Quý 4/2019 trở đi.  

Vissan hưởng lợi nhờ bệnh dịch bùng phát: Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2019 

vừa công bố, doanh thu của Vissan đã giảm nhẹ 1% so với cùng kì năm trước xuống 1.191 

tỉ đồng trong quí III năm nay. Tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế của doanh nghiệp 

này vẫn tăng 50% so với cùng kì năm trước, ghi nhận lần lượt 63 tỉ đồng và 49 tỉ đồng. 

Trong khi đó, 9 tháng đầu năm, Vissan đạt 3.522 tỉ đồng doanh thu, tăng 10% so với cùng 

kì năm trước. Biên lợi nhuận gộp bình quân 3 quí đạt gần 23%. Theo đó, lợi nhuận trước 

thuế 9 tháng đạt 189 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 149 tỉ đồng, cùng tăng gần 42% so với 

cùng kì năm 2018 và hoàn thành 95% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

Mức tăng trưởng lợi nhuận của Vissan là hoàn toàn trái ngược trước bối cảnh hầu như 

toàn ngành chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề với dịch bệnh và giá thịt heo xuống thấp. 

Nguyên nhân là do 90% nguyên liệu của Vissan được mua ngoài, theo đó, doanh nghiệp 

hưởng lợi lớn khi giá heo hơi giảm mạnh hơn giá thịt. 

Trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp khác như Chăn nuôi Phú Sơn, Chăn nuôi Mitraco 

trước đó đều gặp khó khăn nhưng hiện chưa công bố báo cáo tài chính và cập nhật các 

thông tin khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 

2. Kế hoạch, dự báo triển vọng hoạt động sản xuất kinh doanh  

 

 

 

 

 

 

Đó là chưa kể giá có thể lên cao hơn do nhu cầu tăng cho dịp cuối năm và việc tái đàn 

của nông dân bên ngoài cũng cần thời gian để làm một cách bài bản, an toàn dịch bệnh. 

Việc này không thể làm trong một vài tháng được. 

Theo ông So, động lực chính vẫn là nhờ sự hồi phục của giá thực phẩm, đặc biệt là giá 

lợn. Trên thực tế, thịt lợn vẫn là loại thực phẩm chính trong cơ cấu dinh dưỡng của các gia 

đình.  

“Với diễn biến tăng giá heo như hiện nay, cùng với việc giữ được cơ cấu tổng 

đàn và lượng bán ra ổn định, công ty có nhiều khả quan sẽ hoàn thành 85% kế 

hoạch lợi nhuận còn lại của năm trong quý iv, khi giá heo khoảng 70.000-

72.000 đồng/kg” 

Chủ tịch Dabaco Nguyễn Như So nói trên Người Đồng Hành 
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Trong khi đó, theo dự báo của Tập đoàn Masan, mảng thức ăn gia súc sẽ hồi phục trong 4 

quý tới khi tiêu thụ cám Bio-zeem được đẩy mạnh nhờ vào chương trình hợp tác với trại 

lớn và người nông dân bắt đầu tái đàn khi Dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng lắng lại và 

dự kiến giá thịt lợn sẽ tăng lên mức 55.000 đồng/kg do tình trạng thiếu hụt nguồn cung 

hiện nay. 

 

3. Tin hoạt động doanh nghiệp 

Masan MEATLife: Đến tháng 10/2019, MML ra mắt thành công 320 điểm bán có hệ thống 

bảo quản lạnh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, so với 116 điểm vào cuối Quý 2/2019. 

Doanh thu MEATDeli đạt 69 tỷ đồng trong Quý 3/2019, tăng 4 lần so với Quý 2/2019. 

Masan cho biết, kể từ tháng 6/2019 cho đến cuối tháng 9/2019, doanh thu thuần trung 

bình mỗi tháng tăng 31%. Công ty kỳ vọng doanh thu thuần tháng 12/2019 sẽ đạt mức 

120 tỉ đồng, tương đương với doanh thu thuần cả năm là 1.500 tỉ đồng, tương ứng với 20% 

công suất của Tổ hợp chế biến thịt MEAT Hà Nam và dự kiến sẽ đạt 75% doanh thu thịt 

tươi Vissan. 

Vissan: Ngày 21/10/2019, Hội đồng quản trị Vissan thông qua nghị quyết về việc Chấm 

dứt chi nhánh Cambobia tại 12L đường số 3, phường Steung Meanchey, Phnom Penh.  

Mitraco: Thua lỗ dẫn đến việc công ty không thể thu xếp được nguồn tiền thanh toán cổ 

tức theo nghị quyết số 21/NĐ – ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018 về việc lùi thời hạn thanh toán 

cổ tức năm 2016 cho cổ đông đến hết quí III/2019. Theo đó, công ty sẽ thanh toán cổ tức 

khi nào công ty thu xếp được nguồn tiền. 
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PHẦN V 

CHÍNH SÁCH 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Vào cuối tháng 10, các nhà xuất khẩu gạo của Thái Lan đã lên tiếng ủng hộ quyết định 

cấm ba loại hóa chất độc hại dùng cho nông nghiệp, nói rằng các nước nhập khẩu đã thắt 

chặt đơn hàng nông sản dựa trên an toàn thực phẩm. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Han Changfu đã thúc giục các quan chức tại 9 

khu vực đẩy nhanh nỗ lực để tăng số lượng heo nuôi, trong khi cho biết thêm những biện 

pháp hỗ trợ từ phía Bắc Kinh bắt đầu mang lại hiệu quả. 

Lo ngại về những tác động chính trị của sự thiếu hụt thịt heo, loại protein được ưa chuộng 

nhất tại Trung Quốc, Bắc Kinh đã cố gắng tăng cường khuyến khích nông dân nuôi thêm 

heo. Đồng thời cũng khuyến khích tăng sản lượng gia cầm và những loại thịt khác hơn 

nữa.  

Trong một lưu ý đăng tải trên trang web của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc 

hôm 17/11, ông Han cho biết sản lượng thịt heo rất quan trọng trong việc ổn định giá, và 

chính quyền các địa phương cần nỗ lực để tăng nguồn cung chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên 

đán, sẽ diễn ra vào cuối tháng 1/2020.  

Quan chức tại 9 tỉnh miền Nam cũng được yêu cầu triển khai một cách hợp lí các biện 

pháp chính phủ để tăng cường hỗ trợ tài chính và cung cấp thêm đất cho người chăn nuôi 
heo, theo Reuters.  

Tuy nhiên, họ cần đảm bảo những khu hạn chế đối với trang trại nuôi heo được triển khai 

một cách đúng đắn và không mở rộng quá khu vực được cho phép ban đầu. 

 

2. Chính sách của Việt Nam 

Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết chiều ngày 8/11, Bộ Công Thương 

vừa có buổi làm việc với Bộ NN&PTNT về công tác bảo đảm hàng hóa phục vụ Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Theo báo cáo buổi làm việc, trong 10 tháng đầu năm 2019, cung cầu các hàng hóa thiết 

yếu nói chung và các mặt hàng lương thực thực phẩm nói riêng nhìn chung cơ bản bảo 

đảm, không có hiện tượng thiếu hàng, tăng giá đột biến, bất ổn thị trường. 

Vì vậy để bảo đảm cân đối cung cầu, thị trường thực phẩm nói chung và mặt hàng thịt 

heo nói riêng, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Bộ NN&PTNT hồi tháng 10 vừa qua, đề 
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nghị đánh giá chính thức về tình hình sản xuất, dự kiến nguồn cung dịp cuối năm và Tết 

Nguyên đán đối với thịt heo để Bộ Công Thương có căn cứ điều hành thị trường hợp lí, bảo 

đảm cân đối cung cầu, thị trường mặt hàng thịt heo. 

Bộ yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động tham 

mưu hoặc có phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu nói chung và 

mặt hàng thịt heo nói riêng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, có phương án hỗ trợ và tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu thịt heo khi có có nhu cầu... 

Ngoài ra, Bộ cũng có Công văn số 7881/BCT-TTTN gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương đề nghị đánh giá chính thức về tình hình sản xuất, dự kiến 

nguồn cung.  

Đồng thời xây dựng phương án bình ổn thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, tăng cường truyền thông nhằm khuyến khích người dân tiêu dùng sản phẩm thay 

thế thịt heo và sử dụng thịt heo đông lạnh thay thế thịt heo nóng nhằm giảm sức ép cho 

nguồn cung trong nước... 

 

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

trên thế giới, Việt Nam 

Giới khoa học Trung Quốc đã tìm ra cấu trúc ba chiều của virus ASF, tạo nền tảng vững 

chắc để phát triển vắc-xin hiệu quả và an toàn chống lại bệnh này. 

Theo đó, các nhà khoa học đã phân lập thành công chủng dịch của virus ASF đang lây lan 

ở Trung Quốc. Nhóm nghiên cứu phải mất 4 tháng để thu thập hơn 100 TB dữ liệu chất 

lượng cao. 

Nghiên cứu cho thấy virus có cấu trúc độc đáo gồm 5 lớp: màng ngoài, capsid, màng 

trong hai lớp, vỏ lõi và bộ gen.  

Nó chứa hơn 30.000 tiểu đơn vị protein, tạo thành một hạt hình cầu với đường kính 

khoảng 260 nanomet.  

Nghiên cứu đã xác định các protein cấu trúc của virus, tiết lộ các kháng nguyên bảo vệ 

tiềm năng và thông tin chính về epitope, một phần của phân tử kháng nguyên có khả 

năng gắn vào kháng thể.  

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự sắp xếp và chế độ tương tác phức tạp của các 

protein cấu trúc và đề xuất cơ chế lắp đặt có thể của virus, cung cấp manh mối quan 

trọng về cách nó xâm nhập tế bào chủ và lẩn trốn, chống lại khả năng miễn dịch chống 

virus của vật chủ.  

Theo ông Wang Xiangxi, một nhà nghiên cứu tại Viện Sinh lý học CAS, cấu trúc 5 lớp của 

virus ASF là rất hiếm và phức tạp hơn các loại virus khác. 
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"Kích thước của virus ASF là rất lớn, nó là loại virus lớn nhất trong số các loại virus được 

các nhà khoa học Trung Quốc làm rõ. Đường kính của nó dài gấp 10 lần đường kính của 

virus viêm gan A", ông Wang nói. 

Rao Zihe, một học giả của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) và là một trong 

những nhà khoa học đi đầu của cuộc nghiên cứu, nhận định việc phát hiện ra cấu trúc của 

dịch ASF là bước quan trọng đầu tiên trong "hành trình dài" để giải quyết căn bệnh. 

Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục phân tích cấu trúc vỏ lõi của virus và cách thức virus 

tương tác với các thụ thể. 

 

 

 

 

 

Cấu trúc 3D của virus tả heo châu Phi 

Các chuyên gia của Trung Quốc phân tích thành công cấu trúc 3D của virus ASF. 
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DANH MỤC BIỂU ĐỒ - BẢNG BIỂU 

Biểu đồ 1: Dự báo xuất khẩu thịt heo tại các nhà sản xuất hàng đầu trong 2020 

Biểu đồ 2: Lây lan dịch ASF trên thế giới trong giai đoạn ngày 8/11 – 21/11 

Biểu đồ 3: Biến động theo năm xuất khẩu thịt heo tươi/đông lạnh của Anh trong 2019  

Biểu đồ 4: Biến động giá heo tại Anh và Ireland 

Biểu đồ 5: Nhập khẩu thịt heo của Pháp 

Biểu đồ 6: Biến động giá heo hơi Trung Quốc trong tháng 10  

Biểu đồ 7: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 10 

Biểu đồ 8: Giá thịt heo tại một số tỉnh thành trên cả nước trong tháng 10 

Biểu đồ 9: Lợi nhuận sau thuế Dabaco 

 

Bảng 1: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới 

Bảng 2: Chỉ số giá gạo tháng 9/2019 

Bảng 3: Nhập khẩu các sản phẩm thịt heo của Anh trong tháng 9/2019  

Bảng 4: Tình hình nhập khẩu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 

BẢN QUYỀN 

Báo cáo “Thị trường heo hơi tháng 10/2019 ” được phóng 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 “Thị trường heo hơi 

tháng 10/2019” 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. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Cục Xuất nhập khẩu 

Tổng cục Thống kê 

Tổng cục Hải quan 

Reusters 

Bộ Nông nghiệp Mỹ 

Trang web zhujiage.com 

Tổ chức Thú y Thế giới 

Trang web Genesus 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có 

thể. Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số 

liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin 

và số liệu này. 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ 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. 

ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI,                                                        

XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ: 

Báo cáo thị trường heo hơi tháng 7/2019 

Báo cáo thị trường heo hơi tháng 8/2019  

Báo cáo thị trường heo hơi quí III/2019 

Mục “Báo cáo ngành hàng” của VietnamBiz 

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG HEO HƠI,                                                   

XIN LIÊN HỆ TỚI ĐỊA CHỈ: 

Trần Thị Hạnh – Chủ mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Email: hanhtt@vietnambiz.vn 

SĐT: 0373246888 

 

Hoặc liên hệ tới đường dây nóng: 

Hotline: 0995222999 

Email: info@vietnambiz.vn  
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