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



Bệnh tả heo châu Phi (ASF) là thách 
thức lớn nhất đối với ngành thịt heo 
toàn cầu trong năm 2019. 
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Áp lực bệnh dịch ảnh hưởng đến nguồn protein 
động vật toàn cầu theo hai hướng.

Thứ nhất, dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng 
có thể dẫn đến thiệt hại sản xuất tại địa phương, 
đặc biệt là trong trường hợp không có thuốc 
chữa, không có vacxin hoặc dự trữ vacxin hạn 
chế cho dịch bệnh. Tác động này có thể kéo dài 
trong một thời gian - trong trường hợp dịch ASF 
ở Trung Quốc, các khu vực bị nhiễm bệnh bị 
cấm lưu trữ động vật trong ít nhất 6 tháng.

Tác động thứ hai là thương mại. Điều này 
được cho là quan trọng hơn nhiều so với thiệt 
hại sản xuất. Sự bùng phát của dịch bệnh dẫn 
tới những hạn chế đối với thương mại tại quốc 
gia bị nhiễm dịch, nhằm quản lý các rủi ro lây 
lan của dịch bệnh.

Hạn chế
Thương mại

Dịch bệnh
bùng phát

nghiêm trọng

rong năm 2019, thị trường thịt heo toàn cầu 
vẫn chịu tác động bởi dịch bệnh và thương 
mại diễn biến phức tạp, theo Rabobank.

Những thay đổi liên quan đến dịch ASF sẽ 
mang lại cơ hội cho một số người, và là mối đe 
dọa cho người khác", theo Chenjun Pan, 
chuyên gia phân tích protein động vật cao cấp 
của Rabobank.

Nhu cầu của Trung Quốc làm gia tăng nhập 
khẩu và sẽ khuyến khích tăng trưởng liên tục ở 
các nước xuất khẩu chính, nhưng nền kinh tế 
lớn thứ hai thế giới sẽ nhập khẩu bao nhiêu thịt 
heo vẫn là một điều không chắc chắn.

T



tháng 1 năm 2019
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a.Tình hình sản xuất

tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới

triệu con, nhưng vẫn dưới mức dự báo của 
chuyên gia là tăng 2,6%. 

Mỹ đã sản xuất một núi thịt heo, thậm chí còn 
nhiều hơn trong thời gian tới, với sản lượng 
thịt heo dự kiến đạt kỉ lục trong năm 2019. 
Khi thời kì bùng nổ của giá ngũ cốc chậm lại sau 
năm 2013, các nhà sản xuất thịt heo đã ghi 
nhận sự sụt giảm về chi phí thức ăn chăn nuôi vì 
giá ngũ cốc đi xuống.

Kể từ đó, sản xuất tăng trưởng ổn định với các 
nhà sản xuất tăng công suất.

Với 23,3 triệu con heo, bang Iowa tiếp tục là khu 
vực sản xuất thịt heo lớn nhất của nền Mỹ, 
chiếm gần một phần ba số heo tại quốc gia này. 
Bắc Carolina và Minnesota theo sau với sản 
lượng lần lượt đạt 9,1 triệu và 8,9 triệu con heo. 

Là những nhà sản xuất thịt heo hàng đầu đã 
cho phép ba bang này có ảnh hưởng đáng kể 
đến xu hướng trên thị trường Mỹ. 

Trong số 1,4 triệu con heo tăng so với năm 
2017, Iowa, Bắc Carolina và Minnesota chiếm 1 
triệu con. 20 tiểu bang khác ghi nhận tồn kho 
heo giảm 595.000 con so với 2017. Chỉ riêng 
lượng gia tăng tại Iowa đã bù đắp cho sự sụt 
giảm này, với mức tăng so với tháng 12/2017 là 
500.000 con.

6,33 triệu
con

lượng heo tồn kho

2,4%

Biểu đồ 1:
Lượng heo tồn kho tại Mỹ

(Nguồn: USDA NASS, đơn vị: triệu con)

ản lượng thịt heo 2019 dự kiến tăng 4%, 
được thúc đẩy bởi đàn heo lớn và kì 
vọng nhu cầu mạnh mẽ hơn từ Trung 

Quốc, Rabobank cho hay.

Trong báo cáo hàng quí công bố ngày 
20/12/2018 của Dịch vụ Thống kê Nông nghiệp 
Quốc gia, thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 
tổng lượng heo tồn trong tháng 12 ghi nhận cao 
kỉ lục 74,6 triệu con, tăng 1,9% so với cùng kì 
năm trước đó và giảm nhẹ so với báo cáo công 
bố vào tháng 9/2018.

Mức tăng 1,9% so với tháng 12/2017 gần với 
ước tính 2,7% của các chuyên gia phân tích, 
không khiến thị trường bất ngờ.

USDA công bố lượng heo nái tồn kho đạt 
6,33 triệu con, tăng 2,4% so với cùng kì năm 
ngoái nhưng thấp hơn mức dự báo từ thị 
trường là tăng 2,8%. Lượng heo đưa ra thị 
trường ước tăng 2% so với năm 2017 lên 68,2 

S

>20
5 - 20
2 - 5
<2

Minnesota

Nebraska

Kansas

Oklahoma

Missouri

Iowa

Illinois

Indiana
Ohio

Virginia

8,9

3,5

2,0

2,2

3,6
5,3 4,2 2,6

9,1

23,3



PHILIPPINES

Luzon Calabarzon Tây Visayas
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chiếm 44,2% tổng sản lượng heo trên cả nước

0,55% 0,5%
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Trong khi đó, xuất khẩu thịt heo Mỹ trong tháng 
11/2018 giảm so với cùng kì năm trước, theo 
thống kê từ USDA và Liên đoàn xuất khẩu thịt 
heo Mỹ. 

Cụ thể, tháng 11/2018 Mỹ xuất khẩu 206.852 
tấn thịt heo, giảm 8% so với năm trước đó, với 
giá trị xuất khẩu giảm 12% xuống 538,7 triệu 
USD vì thuế quan trả đũa tại các thị trường 
chính tiếp tục gây áp lực lên mặt hàng này. 

Lũy kế đến tháng 11/2018, xuất khẩu thịt heo 
của Mỹ ổn định so với năm 2017 ở mức 2,23 
triệu tấn, nhưng giá trị xuất khẩu giảm 1% 
xuống 5,86 triệu tấn. 

tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới

b.Tình hình tiêu thụ

Trên khắp châu Âu tổng sản lượng thịt 
heo tăng 2% (tương đương 410.000 

tấn) lên 17,7 triệu tấn.

Đã có một số thay đổi trên thị trường Liên minh 
châu Âu (EU) trong năm qua, với sản lượng tại 
Đức giảm mạnh (97.000 tấn); trong khi Hà Lan, 
Ba Lan và Romania đều tăng trưởng mạnh.

Sự gia tăng sản lượng này đã được phản ánh 
vào khối lượng xuất khẩu thịt heo tươi/ đông 
lạnh. Xuất khẩu tăng gần 8% so với năm trước - 
tính đến tháng 10, theo dữ liệu từ Agencia 
Tributaria.

Xuất khẩu sang Pháp phản ánh nhu cầu cao 
trong vài năm qua chậm lại, tuy nhiên sự gia 
tăng xuất khẩu sang Italy đã bù đắp lớn hơn 
phần thiệt hại này. Xuất khẩu sang Trung Quốc, 
thị trường lớn thứ hai của thịt heo Tây Ban Nha, 
vẫn ổn định trong suốt 10 tháng đầu năm.

Dữ liệu từ Eurostat cho thấy, sản lượng 
thịt heo tại Tây Ban Nha tăng trưởng 

mạnh mẽ trong suốt năm 2018. Lũy kế 9 tháng 
đầu năm 2018 tăng 6% so với cùng kì năm 
trước lên 3,3 triệu tấn.

Báo cáo từ Genesus cho biết, sản 
lượng heo tại Mexico đang gia tăng, 

nhờ bộ gen và việc kiểm soát dịch bệnh cũng 
được cải thiện mặc dù đây vẫn là một thách 
thức lớn. Những thay đổi về mặt cấu trúc cũng 
đang thúc đẩy sản xuất với các đơn vị quy mô 
lớn hơn và tích hợp xuyên suốt từ việc cung cấp 
trí tuệ nhân tạo đến bán lẻ. Ngoài ra, thức ăn 
chăn nuôi và chi phí nhân công tương đối rẻ.

Tại Brazil, theo Rabobank, sau khi trải 
qua một năm 2018 gập ghềnh và đầy 

thách thức, ngành thịt heo của quốc gia này có 
nhiều triển vọng trong 2019.

Trung Quốc dự kiến thúc đẩy tăng 
trưởng xuất khẩu. Sự trở lại gần đây 

của thị trường Nga, thông qua việc chứng nhận 
lại một số nhà máy bị hạn chế, cũng góp phần 
làm tăng xuất khẩu.

Nhu cầu địa phương có tiềm năng cải thiện hơn 
nữa trong bối cảnh kinh tế lạc quan hơn.

Dữ liệu trên trang Genesus cho hay sản 
xuất heo của Philippines tăng trong 

trong giai đoạn tháng 7 – 9/2018.

Quí III/2018, sản lượng heo lên tới 541.030 tấn, 
tăng 2,55% so với mức 2017 là 527.600 tấn

Tất cả khu vực ngoại trừ Mimaropa báo cáo sản 
xuất tăng. Trung tâm Luzon, Calabarzon và Tây 
Visayas là ba khu vực sản xuất hàng đầu, ghi 
nhận tăng trưởng tích cực lần lượt 4,87 %; 
0,55% và 0,5%. Ba khu vực này chiếm 44,2% 
tổng sản lượng heo trên cả nước.

Lưu ý: Báo cáo xuất khẩu tháng 11 phát 
hành muộn một tháng so với thông 
thường vì đợt đóng cửa chính phủ Mỹ gần 
đây, và dữ liệu cuối năm 2018 dự kiến 
được công bố vào đầu hoặc giữa tháng 3.

USDA cho biết, 2018 là một năm kỉ lục đối với 
xuất khẩu thịt heo Mỹ sang Nam Mỹ, phần lớn 



tình hình sản xuất và tiêu thụ chung của thế giới năm 2018
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nhờ sự gia tăng mạnh mẽ trong xuất khẩu phần 
thịt vai sang Colombia và Peria, tăng khoảng 
40% so với năm trước nữa.

Mặc dù dữ liệu tháng 12 vẫn chưa được công 
bố, xuất khẩu thịt heo và các loại thịt heo của 
Mỹ đã vượt qua mức cao của năm 2017, với 
khối lượng xuất khẩu tăng 24% lên 120.059 tấn 
và giá trị tăng 17% lên 292,3 triệu tấn.

Chỉ tính riêng phần thịt vai, xuất khẩu sang 
Colombia đã tăng 39% lên hơn 83.000 tấn, 
trong khi khối lượng bán sang thị trường Peru 
tăng 40% lên 5.240 tấn. 

Theo bà Jessica Julca, đại diện của Liên đoàn 
xuất khẩu thịt Mỹ tại Nam Mỹ, giải thích mức độ 
phổ biến của thịt heo Mỹ đối với các nhà chế 
biến Colombia là yếu tố chính giúp nền kinh tế 
lớn thứ hai thế giới trở thành nhà cung cấp thịt 
heo hàng đầu của quốc gia Nam Mỹ. Ngoài ra, 

thịt heo Mỹ cũng được các ngành bán lẻ và dịch 
vụ thức ăn của Colombia ưa chuộng.

Tại Mexico, tăng trưởng tiêu thụ thịt heo giai 
đoạn 2005 – 2016 đạt bình quân 4% mỗi năm. 
Tuy nhiên, ngành chăn nuôi nội địa không thể 
đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng khi tăng 
trưởng sản xuất chỉ đạt trung bình 2% mối năm, 
theo USDA. Vì vậy, khối lượng nhập khẩu đã gia 
tăng để cân bằng sự thiếu hụt về sản xuất. 

Mexico là một thị trường tiêu dùng lớn với dân 
số hơn 120 triệu người. Tiêu thụ bình quân đầu 
người đạt 19 kg và thịt heo được tiêu thụ hàng 
ngày trong nhiều món ăn khác nhau, đối với cả 
loại thịt tươi hoặc chế biến, đặc biệt là thịt nguội. 

Thịt heo vẫn là một thực phẩm thay thế với chi 
phí thấp hơn so với thịt bò trong khi cạnh tranh 
về giá với thịt gà. Thịt heo tiếp tục có được niềm 
tin của người tiêu dùng như một nguồn protein 
tốt cho sức khỏe.

Mexico là nhà nhập khẩu thịt heo mát và đông 
lạnh lớn thứ 4 thế giới sau Trung Quốc, Nhật 
Bản và Italy. Kể từ năm 2005, khối lượng nhập 
khẩu của quốc gia này tăng 9% mỗi năm và có 
tiếp tục tăng trưởng tới 19% trong quí đầu tiên 
của năm 2017. 

Thương mại thịt heo bị chi phối bởi Mỹ chiếm 
85% tổng khối lượng giao dịch trong hai năm 
qua. Một nhà cung cấp quan trọng duy nhất 
khác ngoài Mỹ là Canada

120.059 tấn
(   24%)

Khối lượng xuất khẩu

292,3triệu tấn
(   17%)

Giá trị xuất khẩu

Biểu đồ 2: Xuất khẩu thịt heo của Mỹ năm 2018



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



Tháng 1, thị trường heo hơi biến 
động mạnh trái chiều trên cả nước, 
miền Bắc có xu hướng phục hồi trong 
khi hai miền Trung – Nam giảm nhẹ.

tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt heo trong nước

a. Tình hình sản xuất
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số địa phương khác như Tuyên Quang, 
Chương Mỹ, Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình giá 
heo đang dao động trong khoảng 47.000 - 
48.000 đồng/kg.

Tại miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi 
giảm từ cuối năm 2018 cho đến giữa tháng 1, 
sau đó đảo chiều tăng trở lại.

Cụ thể, ngày 25/1, giá heo hơi tại các tỉnh Bắc 
Trung Bộ báo ở mức 44.000 - 50.000 đồng/kg, 
giá cao nhất được ghi nhận tại Nghệ An. Từ 
Quảng Nam tới Bình Thuận, heo hơi giao dịch 
trong khoảng 40.000 - 50.000 đồng, giá thấp 
nhất là ở Bình Định.

Khu vực Tây Nguyên, giá heo hơi đạt 47.000 - 
50.000 đồng/kg, với một số nơi như Kon Tum có 
giá khoảng 44.000 đồng/kg.

Trong khi đó, xu hướng giảm giá tại miền Nam 
xuyên suốt tháng 1, nhưng chỉ giảm 1.000 
đồng/kg và đến cuối tháng tăng nhẹ trở lại. 

Ghi nhận trong ngày 25/1, giá heo hơi tại Bình 
Dương, Cần Thơ đạt 49.000 đồng/kg. Bình 
Phước, TP HCM, Bến Tre, Tiền Ging, Cà Mau, 
Bạc Liêu, Long An ... giá heo hơi được thu mua 
ở mức tốt 49.000 - 51.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, diễn biến phức tạp của dịch lở 
mồm long móng khiến giá heo nơi đây giảm còn 
47.000 đồng/kg. Mặc dù vậy, tại Gia Kiệm (Đồng 
Nai) có nơi heo vẫn được thu mua giá 50.500 
đồng/kg với trọng lượng bình quân 120 kg/con.

b. Biến động về giá

Cụ thể, giá heo hơi miền Bắc có dấu hiệu 
tăng kể từ đầu tháng, trở lại trên ngưỡng 
48.500 đồng/kg sau khi xuống còn khoảng 
43.500 vào từ cuối tháng 12/2018. So với đầu 
tháng 1, giá heo hơi trung bình tại khu vực 
tăng tới 5.000 đồng/kg. 

Tính đến ngày 25/1, giá heo hơi tại Thái 
Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Nam, Thái 
Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội đạt 49.000 đồng/kg. 

Hưng Yên, Sơn La, Hải Dương, Nam Định báo 
heo hơi giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg. Một 

áo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết, tình 
hình sản xuất chăn nuôi heo trong tháng 1 
ổn định, đảm bảo nguồn cung đáp ứng 

nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết Kỷ Hợi.

Trong tuần cuối cùng của tháng 1, lượng heo về 
chợ đầu mối TP HCM ở mức cao, dao động 
trong khoảng 5.700 – 6.900 con. Điều này khiến 
tình hình buôn bán của thương lái giai đoạn 
trước Tết Nguyên đán không được thuận lợi.

B
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43.000

26/12
31/12

01/01
05/01

10/01
15/01

20/01
25/01

44.000

45.000

46.000

47.000

48.000

49.000

50.000

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam

Biểu đồ 3: Biến động giá thịt heo 3 miền trên cả nước trong tháng 1 (Nguồn: Tổng hợp thị trường)
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Biểu đồ 4: Giá thịt heo tại một số tỉnh thành trên cả nước trong tháng 1 (Nguồn: Tổng hợp thị trường)

Tuyên Quang 47 - 48.000 đồng/kg

Lào Cai
47 - 48.000 đồng/kg

Yên Bái
47 - 48.000 đồng/kg

Phú Thọ
49.000 đồng/kg

Sơn La
50.000 đồng/kg

Hà Nội49.000 đồng/kg

Hà Nam49.000 đồng/kg

Nghệ An50.000 đồng/kg

Kon Tum44.000 đồng/kg

Bình Phước44.000 đồng/kg

Bình Dương44.000 đồng/kg

Cần Thơ44.000 đồng/kg

Cà Mau44.000 đồng/kg

Tiền Giang44.000 đồng/kg

Vĩnh Phúc 49.000 đồng/kg

Thái Nguyên 49.000 đồng/kg

Bắc Giang 49.000 đồng/kg

Hải Dương 50.000 đồng/kg

Hưng Yên 50.000 đồng/kg

Thái Bình 49.000 đồng/kg

Nam Định 50.000 đồng/kg

Ninh Bình 47 - 48.000 đồng/kg

Bình Định 40.000 đồng/kg

Đồng Nai 40.000 đồng/kg

TP Hồ Chí Minh 40.000 đồng/kg

Bến Tre 40.000 đồng/kg

Bạc Liêu 40.000 đồng/kg
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c. Tình hình tiêu thụ

Vì chuẩn bị dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu thịt 
heo tăng vọt khoảng 25%, ông Nguyễn Xuân 
Dương, Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) trả lời 
báo Tin tức.

Tuy nhiên, với sức sản xuất như hiện nay thì 
nguồn cung thịt lợn cho dịp cao điểm cuối năm 
không thiếu. Nguồn cung dồi dào thể hiện qua 
chỉ số: Thịt heo tăng 2% đạt 3,8 triệu tấn; thịt gia 
cầm tăng 6,5% đạt 115 triệu tấn; trứng gia cầm 
11% đạt 11,8 tỉ quả

tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt heo trong nước tháng 1 năm 2019

NGUỒN CUNG DỊP CUỐI NĂM

Thịt heo Thịt gia cầm Trứng gà

3,8 115 11,8

2% 6,5% 11%
triệu tấn triệu tấn tỉ quả



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



ể từ khi dịch tả heo châu Phi bùng phát 
vào tháng 8, lượng heo bị nhiễm virus tính 
đến tháng 1 đã lên tới 1 triệu con, theo Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PT-
NT) Trung Quốc. Mặc dù con số này chỉ chiếm 
phần nhỏ trong tổng sản lượng đàn heo 600 
triệu con mỗi năm của quốc gia này, nhưng nó 
vẫn tác động lớn tới thị trường heo hơi.

Theo Bộ NN&PTNT Trung Quốc, việc thanh lý 
đàn heo của các hộ chăn nuôi qui mổ nhỏ, trong 
khi những trang trại lớn chậm chạp mua thêm 
và mở rộng có thể làm đàn heo Trung Quốc 
giảm khoảng 20% vào năm 2019. Trung Quốc 
giết mổ gần 700 triệu con heo trong 2017. 

Các chuyên gia khuyến nghị người nông dân 
phải luôn chú ý, cảnh giác và điều chỉnh chiến 
lược chăn nuôi bất cứ lúc nào.

Dịch ASF đã xuất hiện ở 24 tỉnh và khu vực với 
khoảng 100 trường hợp nhiễm dịch bệnh kể từ 
đợt bùng phát đầu tiên vào tháng 8, và khiến 
Trung Quốc phải tiêu hủy 916.000 con heo, theo 
Bộ NN&PTNT Trung Quốc. Các ổ dịch vẫn xuất 
hiện nhưng không dày đặc như thời gian trước. 

Hôm 18/1 và 20/1, cơ quan này thông báo một 
ổ dịch tại Cam Túc và Ninh Hạ - khu vực lần đầu 
xuất hiện dịch bệnh. 

Tuy nhiên, vì bước vào dịp Tết Nguyên đán, lễ 
hội quan trọng nhất tại quốc gia châu Á, Bộ 
NN&PTNT Trung Quốc đã ra lệnh gỡ bỏ hạn 
chế vận chuyển tại nhiều nơi. 

Văn phòng thông tin của Bộ NN&PTNT Trung 
Quốc hôm 20/1 cho biết đã gỡ bỏ lệnh phong 
tỏa tại quận Thuận Nghĩa (Bắc Kinh). Sau khi 
nhiều khu vực nhiễm bệnh được gỡ phong tỏa, 
sự lưu thông của heo hơi và sản phẩm từ heo 
trở nên thuận lợi hơn.

K
a.Tình hình sản xuất

tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt heo tại trung quốc
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Ngoài ra, sau khi một ổ dịch mới được phát hiện 
tại một trang trại với 73.000 con heo tại thành 
phố Suihua, phía đông bắc tỉnh Hắc Long Giang, 
trong đó 4.686 con heo nhiễm bệnh và 3.766 
con tử vong, Bắc Kinh đã triển khai qui định mới 
trong việc thực hiện các thủ tục mới nhằm nỗ 
lực ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch.

Hôm 29/1, cơ quan này cũng đã ban hành Kế 
hoạch thực hiện khẩn cấp đối với dịch ASF 
(Phiên bản 2019). Theo kế hoạch dự phòng mới, 
các khu vực dịch bệnh sẽ kéo dài 3 km từ rìa 
của ổ dịch.

Sau khi dịch bệnh bùng phát, các trang trại, hộ 
gia đình trong vùng dịch bệnh phải được cách li 
nghiêm ngặt. Nếu xét nghiệm mầm bệnh âm 
tính, heo sống có thể tiếp tục được giữ lại hoặc 
giết mổ ở gần đó. Còn đối với các hộ chăn nuôi 
phát hiện mầm bệnh dương tính, tất cả heo nên 
được loại bỏ, làm sạch chuồng trại và khử trùng.

tháng 1 năm 2019

Biểu đồ 5: Giá thịt heo hơi TQ trong 2 tháng gần đây
(Đơn vị: NDT/kg)

Đông Bắc Phía Bắc Phía Đông Phía Nam

Miền Trung Tây Bắc Tây Nam

Các biện pháp khẩn cấp triển khai 
sau khi dịch bệnh bùng phát đã ảnh 
hưởng đến xu hướng thị trường và 
tương lai của người chăn nuôi heo.

Theo chính sách mới, các công ty giết 
mổ Trung Quốc sẽ được yêu cầu thực 
hiện xét nghiệm sản phẩm để xác 
định dịch bệnh trước khi bán ra thị 
trường. Nếu một ổ dịch được phát 
hiện, cơ sở sẽ phải tiêu hủy toàn bộ 
heo và tạm ngừng hoạt động trong 48 
giờ. Những thay đổi này sẽ có hiệu 
lực vào đầu tháng 2.
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b. Biến động về giá

c. Tình hình tiêu thụ

Xu hướng giá heo giảm bao trùm Trung 
Quốc trong tháng 1, với sự sụt giảm tại phía 
nam tương đối rõ ràng. Đặc biệt phía tây nam vì 
chính sách vận chuyển được nới lỏng, và việc 
vận chuyển heo từ những nơi khác, ảnh hưởng 
tới giá heo tại địa phương. Tại Tứ Xuyên, giá 
heo hơi từ 10 nhân dân tệ xuống còn 8 nhân 
dân tệ/kg.

Theo các chuyên gia tại Zhujiage, thị trường 
thiếu cơ sở tăng giá và xu hướng giảm chiếm 
ưu thế. Mặc dù vậy, trước Tết Nguyên đán, 
nhiều người vẫn cho rằng giá heo còn cơ hội 
tăng nhẹ.

Tuy nhiên, trước Tết, các doanh nghiệp gia tăng 
giết mổ và người chăn nuôi cũng tích cực xuất 
heo. Hiện tượng giết mổ tập trung vẫn rất nổi 
bật. Cùng với đó, các lệnh cấm vận chuyển đã 
được gỡ bỏ tại nhiều nơi, theo đó làm tăng 
nguồn cung heo tại địa phương, điều này tác 
động không nhỏ tới giá heo.

Tại một số khu vực bán, giá heo đã giảm hơn 2 
nhân dân tệ/kg trong vòng một tuần, theo 
zhujiage.

Giá heo hơi tại Trung Quốc ghi nhận trong ngày 
31/1 đạt 11,25 nhân dân tệ/kg (tương đương 
38.943 đồng/kg).

Trung Quốc là một trong những người 
mua chân heo lớn của thế giới, cùng 
các mặt hàng khác như tai, chân giò, 
lòng heo, mang lại một nguồn thu 
nhập cho các nhà chế biến Mỹ, vốn 
hiếm khi có thể bán các mặt hàng này 
tại quê nhà.

Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc từ Mỹ giảm 
hơn một nửa xuống khoảng 263.000 tấn trong 
năm 2018, sau khi Bắc Kinh áp lệnh trừng phạt 
nặng đối với mặt hàng này như một phần của 
cuộc chiến thương mại, dữ liệu hải quan Trung 
Quốc cho biết hôm 25/1.

Mức giảm 55% được ghi nhận ở cả thịt cắt và 
nội tạng, với nước Mỹ trước đó chiếm khoảng 
1/3 nhập khẩu của Trung Quốc. Xuất khẩu nội 
tạng Mỹ giảm 58% xuống 177.041 tấn, theo tính 
toán của Reuters dựa trên dữ liệu từ Tổng cục 
Hải Quan Trung Quốc.

1,19triệu tấn
(   1,4%)

nhập thịt heo giá trị cao

d. Dự báo

9 trong 10 chân heo bán ra thị trường nước 
ngoài của Mỹ vào năm 2017 được đưa đến 
Trung Quốc, với tổng xuất khẩu nội tạng sang 
Trung Quốc tạo ra khoảng 874 triệu USD trong 
năm đó, theo dữ liệu ngành và hải quan.

Trung Quốc thúc đẩy nguồn cung nội tạng từ 
một số nhà cung cấp nhỏ khác, trong khi nhập 
khẩu thịt heo giá trị cao từ Brazil lên tới 150.116 
tấn, tăng hơn ba lần so với năm 2017, theo đữ 
liệu hải quan.

Đức và Tây Ban Nha cũng là nhà cung cấp 
hàng đầu mặt hàng này, với xuất khẩu của cả 
hai quốc gia đạt hơn 200.000 tấn, trong khi 
nhập khẩu từ Mỹ giảm 48% xuống 85.650 tấn.

Tổng lượng thịt heo giá trị cao được nhập khẩu 
vào Trung Quốc trong năm 2018 giảm 2% so với 
năm trước xuống 1,19 triệu tấn.

Ngày giáp Tết, người lao động trở về nhà theo 
qui mô lớn, theo đó tiêu thụ thịt heo tại các 
thành phố lớn giảm mạnh. Điều này tác động tới 
dòng chảy và sản lượng giết mổ tại các khu vực 
sản xuất.
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Chuyên gia phân tích tin nhu cầu của Trung 
Quốc đối với nhập khẩu thịt heo có thể tăng 
trong nửa sau năm 2019, vì dịch tả heo châu 
Phi lây lan tại các trang trại của quốc gia này dự 
kiến sẽ làm đàn heo giảm mạnh.

Hôm 16/1, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc dự báo 
trước Tết Nguyên đán, giá heo ổn định và 
nguồn cung đầy đủ. Vào nửa cuối năm nay, 
lượng heo giảm dưới tác động của dịch bệnh 
có thể kéo giá heo tăng lên.
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Bộ khuyến cáo người chăn nuôi nên làm tốt 
công tác phòng chống và kiểm soát tình hình 
dịch bệnh.

Nhìn nhận về giá heo hơi trong năm 2019, các 
nhà phân tích từ Zhujiage dự báo giá heo sẽ 
tăng trở lại vào nửa cuối năm nay. 4 nguyên 
nhân được đưa ra là:

Tất cả yếu tố này gợi ý giá heo hơi sẽ tăng trở lại và chi phí chăn nuôi sẽ giảm đáng kể.

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

Chiến dịch bảo vệ môi trường 
tăng trường và một lượng lớn các 
hộ chăn nuôi tự do, manh mún sẽ 
bị đóng cửa.

Dịch tả heo châu Phi mang lại sự 
thay đổi lớn về nguồn cung trên 

thị trường.

Việc dùng rác thải nhà bếp làm thức ăn 
chăn nuôi heo sẽ bị cấm.

Heo nái có thể giảm xuống dưới 30 
triệu con.
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Tổng cục Thống kê
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Báo cáo từ Rabobank
Bộ Nông nghiệp Mỹ
Trang web zhujiage.com

danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường heo hơi tháng 1/2019 ” 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 1/2019” 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.

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
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