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Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, 
tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường heo hơi trong nước và thế giới.
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Dịch tả heo châu Phi (ASF) vẫn là chủ đề 
chính của ngành chăn nuôi heo toàn cầu 
trong tháng 10, khi tình trạng lây lan của dịch 
bệnh tại Trung Quốc và các quốc gia Đông 
Âu làm gián đoạn các dòng chảy thương 
mại trên toàn cầu, theo báo cáo quý IV từ 
Rabobank. 

Trong tuần thứ ba của tháng 10, dịch ASF lần 
đầu tiên ghi nhận bùng phát tại phía nam Trung 
Quốc, khu vực tiêu thụ thịt heo lớn của quốc gia 
này.  Như vậy, dịch bệnh đã lây lan từ đông 
bắc tới tây nam tại Trung Quốc, cho thấy 
mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh gây tử 
vong cao ở heo tại quốc gia sản xuất lớn nhất 
thế giới.

tháng 10 năm 2018



Phần 1
tình hình sản xuất
và tiêu thụ chung
của thế giới



Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng 
thịt heo toàn cầu trong năm 2019 tăng 1,4% so 
với năm nay, tương đương với tăng 3,8% so với 
mức trung bình trong 5 năm trước.

Liên minh châu Âu (EU) với 28 quốc gia thành 
viên, chiếm 21% sản lượng thịt heo thế giới, 
trong khi Mỹ sản xuất 11% tổng sản lượng toàn 
cầu. Brazil là nhà sản xuất thịt heo lớn thứ tư 
thế giới, theo sau là Nga và Việt Nam.

Thịt heo Mỹ tăng trưởng với tốc độ chóng mặt 
những năm gần đây. USDA ước tính sản lượng thịt 

Áp lực từ sản lượng lên giá 
cả cũng đang là một vấn đề 
nghiêm trọng đang diễn ra tại 
Australia. Tuy nhiên, đây không 
phải là vấn đề duy nhất ngành 
thịt heo của quốc gia này phải 
đối mặt. Nguồn nguyên liệu thức 
ăn chăn nuôi khan hiếm đã kéo 
chi phí tăng cao và giá heo 
xuống thấp khiến nhiều hộ chăn 
nuôi phải rời khỏi ngành này.
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heo năm 2018 của Mỹ tăng 13,9% so với 5 năm 
trước. Còn trong số 10 quốc gia sản xuất thịt heo 
hàng đầu thế giới, chỉ có Nga và Philippines tăng 
với tốc độ nhanh trong 5 năm qua.

USDA dự báo sản lượng thịt heo Mỹ năm 2019 
tăng 5,2%, mức tăng mạnh nhất so với bất kì 10 
quốc gia sản xuất thịt heo hàng đầu nào.

Nguồn cung gia tăng sẽ tạo ra áp lực lớn đối với 
giá heo. Dự báo tháng 10 của USDA cho biết, 
giá heo trung bình trong năm 2019 giảm 8% 
so với năm nay.

a.Tình hình sản xuất

tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới tháng 10 năm 2018
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Biểu đồ 1: Sản lượng thịt heo thế giới qua các năm

Biểu đồ 2: Các quốc gia sản xuất thịt heo hàng đầu 2014 - 2019

(Nguồn: Dữ liệu thống kê Canada/FAS)

Nguồn: USDA/ Tháng 10/ Dữ liệu năm 2018, 2019 mang tính dự báo
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Biểu đồ 4: Các quốc gia xuất khẩu thịt heo hàng đầu 2014 - 2019
Nguồn: USDA/ Tháng 10/ Dữ liệu năm 2018, 2019 đều mang tính dự báo
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Mặt khác, lượng thịt heo trong giao dịch quốc tế 
tiếp tục tăng. Theo USDA, giao dịch thịt heo thế 
giới năm 2018 dự báo đạt kỉ lục 8,5 triệu tấn, 
tăng 21,8% so với 5 năm trước. Thương mại 
thịt heo thế giới dự đoán tăng 3% trong 
năm 2019.

Thương mại thịt heo thế giới đang mở rộng là 
một điều đặc biệt quan trọng đối với ngành thịt 
heo Mỹ. Kể từ khi sản lượng Mỹ tăng trưởng với 
tốc độ nhanh hơn tổng sản lượng thế giới, gia 
tăng xuất khẩu là cách tốt nhất để nguồn cung 
thịt heo Mỹ không trở thành gánh nặng đối với 
thị trường nội địa.

tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới tháng 10 năm 2018
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Biểu đồ 3: Tình hình thương mại thịt heo toàn cầu (Nguồn: USDA/ Tháng 10/ Dữ liệu năm 2019 mang tính dự báo)

28 quốc gia thành viên của EU là 
nhà xuất khẩu thịt heo lớn nhất 
thế giới kể từ năm 2014. Mỹ xếp 
thứ hai, và theo sau là Canada 
và Brazil. Mỗi quốc gia trong 6 
quốc gia xuất khẩu thịt heo hàng 
đầu dự kiến tăng xuất khẩu 
trong 2019.

Diễn biến tình hình lây lan dịch 
ASF tại Trung Quốc cũng buộc 
các hộ chăn nuôi heo tại Mỹ 
đang tăng cường biện pháp bảo 
hộ và bỏ những nguyên liệu 
thức ăn chăn nuôi nhập khẩu từ 
Trung Quốc vào kho, nhằm cố 
gắng ngăn chặn sự bùng phát 
của dịch bệnh lây lan nhanh 
chóng ở heo.

Quan chức chính phủ Mỹ cũng đang tăng cường khả năng thử nghiệm đối với dịch tả heo châu Phi, 
và lên kế hoạch phản ứng nhanh chóng nếu một trường hợp được xác định.



tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới

Sản lượng thịt heo Mỹ được dự báo tăng 5,2% 
trong năm 2019 với xuất khẩu tăng 3,5% và 
nhập khẩu giảm 0,4%. Sự kết hợp này khiến 
lượng thịt heo trên thị trường Mỹ tăng 5,3%, 
nghĩa là tiêu thụ thịt heo trên đầu người dự 
báo tăng hơn 4,4%.

USDA ước tính tiêu thụ thịt heo trên đầu người 
của Mỹ đạt 53,1 pound trong năm 2019. Con 
số này tăng 2,3 pound so với năm nay, 3 
pound so với năm 2017 và là mức tăng nhiều 
nhất kể từ 1981.
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Tại Philippines, tiêu thụ nội địa ước tăng 3% lên 
1,93 triệu tấn từ 1,87 triệu tấn của năm nay. 
Trong khi, sản lượng thịt heo nội địa sẽ chỉ tăng 
1,8% lên 1,63 triệu tấn trong năm 2019.

Về tình hình nhập khẩu, cho tới năm 2016, Nhật 
Bản vẫn luôn là quốc gia nhập khẩu thịt heo 
hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, kể từ đó, Trung 
Quốc đã vươn lên đoạt lấy vị trí này. Việc Trung 
Quốc phải chiến đấu với dịch tả heo châu Phi 
trong thời gian gần đây, có thể khiến nhập khẩu 
của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trong 
năm 2019.b. Tình hình tiêu thụ

Việc phát hiện ra virus tại Mỹ sẽ ngăn 
chặn 6,5 tỉ USD giá trị thịt heo xuất 
khẩu rời cảng sang các thị trường 
khác tại thời điểm ngành công nghiệp 
cũng đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ 
thuế quan trả đũa của Trung Quốc và 
Mexico.

tháng 10 năm 2018
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Biểu đồ 5: Tiêu thụ thịt heo trên đầu người tại Mỹ (Nguồn: USDA/ Tháng 10)
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Ghana. Nhu cầu tăng mạnh tại châu Á, đặc biệt 
từ Hồng Kông, Nhật Bản và Philippines sẽ mang 
lại lợi ích cho nhiều nhà xuất khẩu. Tiêu thụ tại 
các thị trường đang phát triển sẽ tiếp tục mạnh 
mẽ, nhờ đó thúc đẩy thương mại”, theo USDA.

Biểu đồ 6: Các quốc gia nhập khẩu thịt heo hàng đầu 2014 - 2019
Nguồn: USDA/ Tháng 10/ Dữ liệu năm 2019 mang tính dự báo
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USDA cũng cho biết, 
Philippines sẽ tiếp tục phụ 
thuộc vào các nông sản nhập 
khẩu để đáp ứng nhu cầu ngày 
càng gia tăng khi quốc gia này 
được dự báo mua thêm thịt 
heo và thịt gà từ bên ngoài. 
Theo đó, quốc gia Đông Nam Á 
được ước tính nhập khẩu 
300.000 tấn thịt heo vào năm 
2019, tăng 11% so với mức dự 
báo 270.000 tấn trong năm nay.

“Xuất khẩu của nhà giao dịch 
lớn được thúc đẩy chủ yếu 
nhờ tiêu thụ gia tăng tại những 
thị trường đang phát triển, như 
Philippines, Angola, Cuba và 

tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới tháng 10 năm 2018

Trong 10 quốc gia nhập khẩu thịt heo hàng đầu 
thế giới, chỉ có Mỹ và Hàn Quốc được dự báo 
giảm khối lượng nhập khẩu trong năm 2019



Phần 2
tình hình sản xuất
và tiêu thụ thịt heo
trong nước



tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt heo trong nước

Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong 
tháng 10, đàn heo trên cả nước tăng 2,1%. Sản 
lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước tăng 2,8% 
lên 834.200 tấn, theo Cục xuất nhập khẩu.

Báo cáo từ Bộ NN&PTNT cho biết 9 tháng đầu 
năm giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ heo đạt 
31,99 triêu USD giảm 51,4% so với cùng kì 
năm 2017. 

Bộ nhận định chăn nuôi heo chiếm khoảng hơn 
60% giá trị ngành chăn nuôi Việt Nam. Theo TS 
Võ Trọng Thành, đại diện Cục Chăn nuôi (Bộ 
NN& PTNT), mỗi năm Việt Nam sản xuất 3,5 - 
3,7 triệu tấn thịt heo, hiện có khoảng 2,6 triệu cơ 
sở chăn nuôi heo, giải quyết việc làm cho 
khoảng 7 triệu lao động.

Tuy nhiên, thịt heo chủ yếu phục vụ cho tiêu 
dùng nội địa trong khi sản lượng xuất khẩu còn 
rất nhỏ. Tại Việt Nam, thịt heo chiếm tỷ trọng 
cao nhất gần 70% giữa các loại thịt trong bữa 
ăn hàng ngày của người tiêu dùng, trong khi 
chất lượng thịt heo, an toàn thực phẩm vẫn 
chưa được kiểm soát tốt, hầu hết thịt heo chưa 
được truy xuất nguồn gốc.

Vì vậy, giải pháp duy nhất cho vấn đề này là cần 
xây dựng một mô hình sản xuất bền vững cho 

a. Tình hình sản xuất ngành chăn nuôi thông qua mô hình chuỗi hoặc 
hợp tác xã. Ví như  Dự án về Chuỗi thịt heo Việt 
Nam theo định hướng quốc tế (VIP) do Đại sứ 
quán Hà Lan và Cục Chăn nuôi xây dựng và 
thực hiện tại Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, TP 
HCM và Đồng Nai với tổng kinh phí gần 30 tỉ 
đồng, được triển khai từ năm 2014 - 2018.

Trong khi đó, dịch ASF bùng phát tại thành phố 
Zhaotong, phía đông bắc tỉnh Vân Nam, giáp 
với 4 tỉnh của Việt Nam, gồm Điện Biên, Lai 
Châu, Lào Cai và Hà Giang, đã dấy lên lo ngại 
về việc lây lan dịch bệnh qua biên giới sang 
Việt Nam.

Mặc dù vậy, ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch 
Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, nhận định dịch 
bệnh sẽ không thể vào đến Việt Nam và Đồng 
Nai, nếu nhà nước làm tốt khâu kiểm soát tại 
biên giới và người chăn nuôi thực hiện tốt các 
biện pháp an toàn sinh học. 

Ông Công nhấn mạnh vai trò của nhà nước 
trong việc ngăn chặn dịch ASF là kiểm soát 
nhập khẩu thịt heo và các sản phẩm thịt từ 
những nước có dịch bệnh, xây dựng hàng rào 
an ninh thương mại để ngăn ngừa nguồn lây 
nhiễm từ các nước.
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Đặc biệt, người chăn nuôi không thể 
ngồi chờ dịch bệnh đến mà phải phòng 
ngừa bằng các biện pháp có thể như an 
toàn sinh học, đóng cửa trại, ngăn 
ngừa khách thăm đến, không đưa thịt 
bẩn hay những sản phẩm mất ổn định 
ra thị trường.

tháng 10 năm 2018
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Trong tháng 10, dù giá heo hơi biến động liên 
tục nhưng xu hướng chính vẫn là sụt giảm, với 
đà giảm thể hiện rõ nét nhất tại miền Bắc.

Cụ thể, cuối tháng 9, giá heo hơi tại miền Bắc 
vẫn dao động trong khoảng 52.000 – 53.000 
đồng/kg, nhưng đến tuần thứ 3 của tháng 10, 
giá heo trung bình đã xuống còn 47.500 – 
48.000 đồng.  Như vậy, giá heo hơi đã giảm tới 
5.000 đồng/kg.  Tính đến ngày 25/10, giá heo 
hơi tại Phú Thọ, Hải Dương, Tuyên Quang, Thái 
Bình dao động trong khoảng 47.000 – 48.000 
đồng/kg; Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc có 
nơi xuống 45.000 - 46.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, sau khi duy trì khá ổn định trong 
hơn nửa tháng 10, giá heo hơi bắt đầu đi xuống 
dù không giảm sâu như tại miền Bắc. Mức giá 
trung bình tại khu vực xuống còn khoảng 49.000 
đồng/kg. Mặc dù vậy, chênh lệch về giá giữa 

tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt heo trong nước

khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ vẫn 
còn rõ rệt với dao động từ 45.000 – 52.000 
đồng/kg. Cụ thể, các tỉnh Thanh Hóa, Quảng 
Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh đạt khoảng 50.000 – 
52.000 đồng/kg; còn từ Quảng Ngãi tới Bình 
thuận báo giá heo hơi dao động trong khoảng 
45.000 – 47.000 đồng/kg.

Khác với hai khu vực trên, giá heo hơi tại miền 
Nam đã tăng mạnh từ cuối tháng 9 và lên đỉnh 
vào đầu tháng 10, với mức giá trung bình đạt 
gần 54.000 đồng/kg, ghi nhận mức giá cao nhất 
cả nước tại thời điểm đó. Tuy nhiên, đà tăng tại 
khu vực chỉ duy trì trong hơn nửa tháng rồi bắt 
đầu suy yếu theo xu hướng của miền Bắc. Giá 
heo hơi tại miền Nam được thu mua trong 
khoảng 50.000 – 54.000 đồng/kg.
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Biểu đồ 7: Biến động giá thịt heo trên 3 miền trên cả nước trong tháng 10 (nghìn đồng)

tháng 10 năm 2018

b. Biến động về giá

47.500
48.000

VNĐ/kg



d. Dự báo
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tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt heo trong nước

c. Tình hình tiêu thụ

Theo Cục xuất nhập khẩu, trong 
những tháng tới, giá heo hơi trên cả 
nước vẫn duy trì ở mức cao, do tác 
động của dịch ASF và nhu cầu tăng.

tháng 10 năm 2018

Sau đó, thịt được đem đi pha lọc và tiếp theo 
toàn bộ quá trình vận chuyển, bảo quản, phân 
phối sản phẩm đều đảm bảo tiến hành ở điều 
kiện nhiệt độ từ 0oC đến 4oC. Quá trình bảo 
quản này giúp ức chế hoạt động của hệ vi sinh 
vật trên miếng thịt trong khi đó vẫn đảm bảo các 
quá trình sinh hóa của thân thịt diễn ra và đảm 
bảo miếng thịt tới tay người tiêu dùng ở trạng 
thái sinh hóa tốt nhất mà vẫn đảm bảo an toàn 
thực phẩm.

Cuối tháng 9, một đoàn lãnh đạo của ngành thịt 
heo Mỹ, thành viên của Hội đồng Quảng bá 
Toàn cầu thuộc Hiệp hội chăn nuôi heo Mỹ 
(APBA), đã có chuyến thăm tới Việt Nam để tìm 
cơ hội xuất khẩu và nghiên cứu thị trường, theo 
AsiaAgribiz.

Năm 2017, Mỹ đã xuất khẩu thịt tươi sống, 
đông lạnh và thịt vai trị giá hơn 11 triệu USD 
sang Việt Nam, và 1 triệu USD thịt đỏ và sản 
phẩm thịt.

Thịt heo là loại thực phẩm được tiêu thụ phổ 
biến tại Việt Nam, cùng với giá bán đang ở mức 
hấp dẫn nên được coi là thị trường tiềm năng 
đối với thịt heo và các sản phẩm thịt heo Mỹ, vốn 
đang gặp khó khăn tại các thị trường chính là 
Trung Quốc và Mexico vì cuộc chiến thuế quan. 

Bên cạnh đó, xu hướng tiêu thụ thịt mát 
đang dần được hình thành tại thị trường 
Việt Nam, khi mới đây Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã chính thức công bố Tiêu chuẩn quốc 
gia về thịt mát. Bộ NN&PTNT nhận định thịt mát 
cũng là sản phẩm được tiêu thụ tại các quốc gia 
tiên tiến trên thế giới như EU, Mỹ. Trong tương 
lai, thịt mát cũng là xu hướng phát triển của nền 
công nghiệp giết mổ, chế biến thịt cũng như xu 
hướng tiêu dùng mới tại Việt Nam.

Thịt mát dựa trên các quy trình sản xuất phổ 
biến trên thế giới là thân thịt ngay sau khi giết 
mổ được qua quy trình làm mát để hạ nhiệt độ 
tâm thịt đến nhiệt độ từ 0 đến 4 độ C trong một 
thời gian nhất định (khoảng 16 đến 24 giờ đối 
với thịt heo) để cho trạng thái của thịt chuyển 
sang giai đoạn chín sinh hóa.

Trong thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục đẩy 
mạnh các biện pháp ngăn chặn ASF lây lan vào 
Việt Nam.

Mặc dù vậy, trong ngắn hạn giá heo hơi có thể 
tiếp tục giảm  xuống còn khoảng 40.000 – 
45.000 đồng/kg sau khi Bộ trưởng NN&PTNT 
Nguyễn Xuân Cường họp bàn với các doanh 
nghiệp chăn nuôi heo lớn trên cả nước về giải 
pháp ổn định giá heo hơi



Phần 3
tình hình sản xuất
và tiêu thụ thịt heo
tại trung quốc



Theo USDA, Trung Quốc có thể vẫn là quốc 
gia sản xuất thịt heo lớn nhất thế giới. Năm 
2018, Trung Quốc được dự báo chiếm 48% sản 
lượng thịt heo thế giới, nhưng ước giảm 1,4% 
so với năm 2013.

Cụ thể, hai trường hợp mới được báo cáo tại 
phía tây nam tỉnh Vân Nam hôm 21/10, khi 
Trung Quốc đang bước vào giai đoạn sản xuất 
heo cao nhất trước dịp Tết Nguyên đán, sẽ 
diễn ra vào đầu tháng 2/2019.

Những đợt bùng phát mới nhất được đài CCTV 
báo cáo đầu tiên tại hai trang trại nhỏ ở 
Zhaotong, một thành phố nằm ở phía đông bắc 
tỉnh Vân Nam. Hôm 22/10 một trường hợp khác 
được báo cáo tại phía đông tỉnh Chiết Giang.

Tổng cộng 545 con heo đã chết tại hai trang trại 
tại Zhaotong khi dịch bệnh được xác nhận. 
Theo một thông báo đăng tải trên trang web 
của cơ quan truyền thông quốc gia Yunnan 
Daily hôm 22/10, gần 7.000 con heo trong vòng 
3 km quanh trang trại nhiễm bệnh sẽ bị tiêu hủy 
ngay trong ngày.

a.Tình hình sản xuất

tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt heo tại trung quốc
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Hôm 31/10, văn phòng thông tin của Bộ Nông 
nghiệp Trung Quốc thông báo đã phát hiện 
thêm các trường hợp nhiễm dịch tả heo châu 
Phi mới tại huyện Dương Khúc, tỉnh Sơn Tây; 
huyên Nguyên Lăng, tỉnh Hồ Nam; và tại thành 
phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam.

Trường hợp bùng phát dịch bệnh tại phía tây 
nam có thể ảnh hưởng lớn tới thị trường thịt 
heo, khi khu vực vừa sản xuất và tiêu thụ thịt 
heo nhiều nhất Trung Quốc, các chuyên gia 
phân tích cảnh báo.

Tỉnh Tứ Xuyên, giáp với Vân Nam, là khu vực 
có trang trại chăn nuôi heo lớn nhất Trung 
Quốc, giết mổ 69 triệu con heo trong năm 
2016, theo dữ liệu chính thức từ chính phủ. Khu 
vực Quảng Tây, cũng giáp với Vân Nam, sản 
xuất 33 triệu con heo trong năm 2016 và đã mở 
rộng sản xuất.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng mất cân bằng 
cung cầu trên cả nước, Hà Nam, Sơn Đông, 
Cát Lâm, Thượng Hải, Chiết Giang và các tỉnh 
sản xuất heo chính có ý định sử dụng mô hình 
bán hàng liên kết. Hà Nam dự định cung cấp 
cho Thượng Hải 1.000 tấn thịt heo mỗi ngày; 
Sơn Đông và Chiết Giang cung cáp 600 tấn 
sản phẩm thịt heo hơi mỗi ngày. Cát Lâm thực 
hiện việc vận chuyển trực tiếp đến từng điểm 
trên địa bàn tỉnh.

Tính đến cuối tháng 10, cả nước đã tiêu hủy 
khoảng 470.000 con heo, theo zhujiage.

b. Biến động về giá

Biểu đồ 8: Diễn biến giá heo Trung Quốc giai đoạn tháng 6 đến tháng 10/2018

Dịch ASF đang diễn biến tại Trung 
Quốc khi ổ dịch lần đầu tiên lây lan 
xuống phía nam, khu vực tiêu thụ thịt 
heo lớn của quốc gia này.

tháng 10 năm 2018
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(Nguồn: zhujiage.com.cn)



Tình trạng lây lan của dịch bệnh khiến chính 
quyền Trung Quốc một lần nữa cấm vận 
chuyển heo sống tại các khu vực báo cáo ổ 
bệnh và khu vực lân cận, khiến giá heo tại các 
tỉnh nhập khẩu tăng cao vì thiếu cung. Do đó 
chênh lệch về giá giữa các vùng cũng lớn hơn.

Tính đến 26/10, giá heo tại Chiết Giang tăng 
1,12 nhân dân tệ lên gần 19 nhân dân tệ/kg; 
Trùng Khánh cũng đã vượt qua ngưỡng 17 
nhân dân tệ/kg. Trong khi giá heo tại Liêu Ninh 
tiếp tục giảm, do ảnh hưởng của dịch tả heo 
châu Phi, đưa chênh lệch giữa mức cao nhất 
và thấp nhất lên tới 9 nhân dân tệ/kg.

tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt heo tại trung quốc
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Trong tháng 10, giá heo hơi trung bình 
tại Trung Quốc có xu hướng giảm vì ảnh 
hưởng của dịch ASF lây lan.

tháng 10 năm 2018

Theo Rabobank, nhập khẩu thịt heo của Trung 
Quốc đã tăng 10% trong tháng 8 so với cùng kì 
năm ngoái, tính trong 8 tháng đầu năm đã giảm 
0,6% so với năm trước.

Tờ Caixin cho biết, năm 2026, mỗi người dân 
Trung Quốc được dự báo tiêu thụ 55 kg thịt mỗi 
năm, tăng 10% so với năm 2017. Trong đó, thịt 
heo được dự báo vẫn là loại thịt được tiêu 
thụ phổ biến những năm tới, chiếm 60% 
tổng lượng thịt tiêu thụ, theo sau là thịt gia 
cầm, thịt bò và thịt bê, và thịt cừu.

c. Tình hình tiêu thụ

USDA dự báo, sản lượng thịt heo của quốc gia 
này trong năm tới được dự đoán tăng 1,2% tuy 
nhiên vẫn thấp hơn so với năm 2014, thời điểm 
sản lượng thịt heo chạm đỉnh.

Báo cáo từ Rabobank cho hay, dịch ASF có 
thể gia tăng sự thay đổi trong sản xuất thịt 
heo và thúc đẩy nhập khẩu cần thiết cho 

d. Dự báo
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Biểu đồ 9: Tiêu thụ thịt tại Trung Quốc (Nguồn: Caixin)

năm 2019. Nguồn cung địa phương thiếu hụt vì 
lệnh cấm vận chuyển thịt heo sống nhằm ngăn 
chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

Ngoài ra, với thời tiết trở lạnh, các chuyên gia từ 
trang zhujiage nhận định, nhu cầu tiêu thụ thịt 
heo sẽ tăng lên trong thời gian tới
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danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường heo hơi Tháng 10/2018” được phóng viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Sử 
dụng thông tin và số liệu Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường heo hơi 
Tháng 10/2018” 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 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.

giới hạn trách nhiệm 

phụ lục
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Địa chỉ:   Lầu 3 - Compa Building - 293 Điện Biên Phủ - Bình Thạnh - TP.HCM

Chi nhánh:   Số 5 - Khu 38A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội

Hotline:  0938.189.222     Email:  info@vietnambiz.vn

Vận hành bởi


