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1.1. Tình hình sản xuất

Với số liệu tiếp tục được công bố, và 
ảnh hưởng của dịch ASF đang được 
nhận thức một cách đầy đủ, đây có thể 
là một câu chuyên nhu cầu lạc quan 
cho toàn bộ protein khi nền công 
nghiệp có thể đối mặt với tình trạng 
thiếu hụt trong năm nay.  

Quí I, thị trường heo thế giới vẫn bị ảnh hưởng 
bởi sự lây lan của dịch tả heo châu Phi (ASF) tại 
Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực 
gồm Mông Cổ và Việt Nam, gia tăng lo ngại về 
vấn đề an toàn thực phẩm, có thể gây ra tình 
trạng thiếu thịt toàn cầu. 

Các thành phần trong ngành lo ngại sự bùng 
phát của dịch bệnh sẽ khiến giá heo leo thang vì 
thị trường quốc tế đã bắt đầu cảm nhận được 
sự ảnh hưởng đó.

Theo ông Arlan Suderman, người đứng đầu 
công ty INTL FCStone, sản lượng heo lớn của 
tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã bị dịch ASF tác 
động mạnh, với đàn heo nái giảm 42% ngay cả 
khi chỉ mới có một trường hợp báo cáo nhiễm 
virus tại tỉnh này.

INTL FCStone dự đoán đàn heo tại Trung Quốc 
đang giảm ít nhất 30%. Con số này tương 
đương với lượng heo nuôi tại Canada, Mỹ, 
Mexico và Brazil theo cơ sở năm. 
 

2019 cũng có vẻ là một năm đầy hứa hẹn hơn 
2018 đối với ngành chăn nuôi heo Brazil. Sự bất 
ổn về giá thức ăn chăn nuôi có thể sẽ suy yếu 
trong những tuần tới, khi vụ thu hoạch mùa hè 
bắt đầu ở quốc gia Nam Mỹ. 

Rabobank vẫn cho rằng thách thức dịch bệnh 
đã khiến đàn heo duy trì ở mức thấp, trong khi 
các hạn chế của chính phủ về việc mở rộng sản 
xuất đã kìm hãm tăng trưởng trong khu vực. 
Việc phát hiện bệnh tiêu chảy cấp (PED) ở heo 
vào đầu năm 2019 tại Alberta, trong khi không 
đưa ra cảnh báo, có khả năng phát triển thành 
một thử thách khác cho hoạt động sản xuất 
trong khu vực. 

“Dịch ASF thực sự tạo ra sự thiếu hụt thịt trên 
toàn cầu vào khoảng 12,3 triệu tấn, và nếu 
chúng tôi đúng về mức giảm 30% - sản lượng 
thiếu có thể còn nhiều hơn”, ông Suderman nói

Mỹ: Mặc dù vậy, tại Mỹ, Rabobank 
tiếp tục dự báo sản lương thịt heo 
tăng trưởng gần 4% trong năm 

2019, ngay cả khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 
điều chỉnh lượng heo trong đàn và số heo nái ở 
mức thấp hơn. Lượng heo nái ghi nhận mức 
cao kỉ lục (6,3 triệu con) và dự báo nhu cầu 
xuất khẩu tăng vào cuối năm đã thúc đẩy duy trì 
tăng trưởng. 

Mexico: Tương tự, sản lượng thịt 
heo tại Mexico trong năm nay ước 
tăng 2,8 – 4% lên khoảng 1,36 triệu 

tấn.

Canada: Trong khi đó, sản lượng 
heo của Canada dự kiến giảm nhẹ 
vào cuối năm nhưng duy trì ổn định 

trong cả năm ở mức 2 triệu tấn. Tỉ lệ giết mổ 
giảm vào cuối năm (khoảng 1,5 – 2% trong quí 
IV), vì lượng heo tiếp tục thấp bất chấp công 
suất đóng gói dồi dào. 



0,5% tổng đàn heo của quốc gia này) trong nỗ 
lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

5 tỉnh này đều nằm ở trung tâm của Nhật Bản 
và chiếm tổng cộng khoảng 6% đàn heo của đất 
nước mặt trời mọc.
 
Vì dịch CSF xuất hiện vào cuối năm 2018, Dịch 
vụ Nông nghiệp Quốc tế (FAS) thuộc USDA tại 
Tokyo không tính tới tác động đáng kể của virus 
ASF đối với lượng giết mổ trong năm ngoái. Tuy 
nhiên, với lượng heo bị tiêu hủy và số heo giết 
mổ nhìn chung gia tăng, FAS/Tokyo hạ dự trữ 
heo cuối cùng trong 2018 xuống 9,16 triệu 
con, giảm 1,3% so với năm trước đó. 

Số heo đã giảm vì mùa hè nóng hơn bình 
thường của năm 2018 đã giữ lượng heo giống 
ở mức thấp. Ngoài ra, ngành chăn nuôi heo đã 
ghi nhận tổng cộng 178 trường hợp PED trong 
9 tháng đầu năm ngoái, so với 77 trường hợp 
của cả năm 2017.
 
Số trường hợp bùng phát PED và những trận 
sóng nhiệt rất nóng đã kéo dài trong hơn một 
tháng của giai đoạn tháng 7 – 8/2018 làm tăng tỉ 
lệ heo giống tử vong. Hiện dịch ASF bùng phát 
tại Trung Quốc và những quốc gia khác vẫn 
chưa xâm nhiễm vào Hàn Quốc. Hai trường 
hợp lở mồm long móng trong năm 2019 được 
báo cáo tại trang trại nuôi bò, kiểm soát trong 
vòng vài tuần, và chưa ghi nhận trường hợp 
nào ở trang trại heo. 

Nhiệt độ cao kéo dài, số trường hợp nhiễm PED 
tăng cao khiến tổng lượng heo giết mổ trong 
năm ngoái tại Hàn Quốc giảm nhẹ so với dự 
báo trước đó. 

Với lượng dự trữ và heo nái lớn từ đầu 2019, 
sản lượng heo giống dự báo tăng cao trong 
năm nay. Nếu Hàn Quốc có thể duy trì kiểm soát 
tốt dịch PED trong năm nay, lượng heo giống tử 
vong sẽ giảm. Heo tồn kho tăng sẽ khiến lượng 
giết mổ tăng trong 2019, theo đó gia tăng cạnh 
tranh đối với thịt heo nhập khẩu. 

Về diễn biến dịch ASF, theo OIE, trong giai 
đoạn ngày 15 - 28/3, tổng cộng có 1.351 ổ dịch 
vẫn đang bùng phát và 265 trường hợp mới 
được báo cáo. Trong báo cáo trước đó có 1.320 
trường hợp đang lây lan và 289 ổ dịch mới. 
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Nhật Bản: Tại Nhật Bản, ngành 
chăn nuôi của quốc gia này bị tác 
động của hàng loạt đợt bùng phát 

dịch tả heo cổ điển (CSF) vào nửa cuối năm 
2018 nhưng không được kiểm soát một cách 
hiệu quả. Tính đến ngày 25/2, Bộ Nông nghiệp, 
Lâm Nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) xác 
nhận tổng cộng 10 trường hợp bùng phát dịch 
CSF trên khắp 5 tỉnh Gifu, Aichi, Nagano, Shiga 
và Osaka và tiêu hủy 47.344 con heo (khoảng 

Hàn Quốc: Lượng heo nái tại Hàn 
Quốc tiếp tục tăng trong năm 2018 
do nông dân mở rộng qui mô đàn 

nhằm phản ứng với mức giá thịt heo cao. Dù giá 
bán lẻ trung bình đã dưới mức 4.000 won/kg, kể 
từ tháng 10/2018, tổng hàng tồn kho tiếp tục 
tăng. 
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Biểu đồ 1: Lây lan dịch ASF trên thế giới trong giai đoạn ngày 15 – 28/3. Nguồn: OIE



Trong giai đoạn này, 97% thiệt hại (2.877 
trong tổng số 2.963 con heo) được ghi 
nhận tại châu Á, nơi Việt Nam công bố phần 
lớn thiệt hại (2.876 trong 2.963 con heo bị 
nhiễm bệnh). Ngược lại, Trung Quốc chỉ 
tuyên bố thiệt hại 91 con heo từ một ổ dịch. 
Điều này cho thấy sự lây lan của dịch bệnh đã 
giảm tại quốc gia với thiệt hại 3.322 con trong 
đợt báo cáo trước.

Tại châu Âu, chỉ có 86 con heo bị tiêu hủy tại 
Moldova, Romania và Nga. Trong khi châu Phi 
không có báo cáo mới về thiệt hại.

Trên thế giới, virus ASF được công bố tại 9 
quốc gia châu Âu gồm Bỉ, Bulgaria, Hungary, 
Latvia, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga và 
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1.2. Tình hình xuất khẩu

Campuchia: Ngoài ra, OIE trích dẫn 
báo cáo từ Bộ Nông nghiệp 
Campuchia hôm 3/4 cho biết dịch 

ASF đã xuất hiện tại một trang trại hộ gia đình 
gần biên giới Việt Nam. Theo đó, khoảng 400 
con heo đã bị giết vì virus ASF ở Soamkanign, 
tỉnh Rattanakiri tại một ổ dịch bắt đầu từ ngày 
22/3, theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp 
Campuchia. Ngoài ra, có thêm 100 con heo đã 
bị giết và tiêu hủy.

Ukraine; 3 ổ dịch tại châu Á gồm Trung Quốc, 
Mông Cổ và Việt Nam. Zimbabwe là quốc gia 
duy nhất tại châu Phi vẫn báo cáo dịch bệnh lây 
lan. Không có trường hợp nào được phát hiện 
tại heo nuôi. 

 

Theo báo cáo công bố ngày 21/2 của USDA, 
xuất khẩu thịt heo của Mỹ trong 2019 được dự 
báo tăng 200 triệu USD lên 5,4 tỉ USD, chủ yếu 
nhờ giá trị đơn vị xuất khẩu tăng nhiều hơn ước 
tính. 

Tuy nhiên, với việc Nhật Bản triển khai đợt giảm 
thuế quan lần hai cho hàng hóa nhập khẩu từ 
các thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện 
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và 
Thỏa thuận Đối tác Kinh tế Nhật Bản – EU 
(EPA), sẽ khiến xuất khẩu thịt heo Mỹ vào thị 
trường châu Á vấp phải sự cạnh tranh lớn.

Cụ thể, thuế quan của Nhật Bản đối với thịt 
heo nhập khẩu sẽ giảm từ 2,2% xuống 1,9% 
vào ngày 1/4 và sẽ tiếp tục giảm mỗi năm 

trước khi xuống còn 0 vào 2027. Thuế thay 
đổi lớn nhất đối với các sản phẩm này sẽ 
duy trì ở mức 125 yen/kg cho tới năm 2022, 
sau đó giảm còn 70 yen và cuối cùng 50 
yen vào 2027.

Các quốc gia không có thỏa thuận thương 
mại với Nhật Bản, trong đó có Mỹ, sẽ tiếp 
tục trả 4,3% hay 482 yen/kg. 

Jim Monroe, phát ngôn viên của Hội đồng sản 
xuất thịt heo Mỹ, cho biết xuất khẩu thịt heo Mỹ 
sang Nhật Bản trị giá 1,6 tỉ USD vào năm ngoái, 
giảm 35% về lượng trong năm nay. Hôm 1/4, 
ông nói thêm vào đầu năm tài chính của Nhật 
Bản, việc giảm thuế quan bổ sung sẽ có hiệu 
lực. Điều này sẽ khiến Mỹ gặp bất lợi.
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Theo dữ liệu từ USDA và Liên đoàn Xuất khẩu 
Thịt heo Mỹ, xuất khẩu thịt heo của nền kinh tế 
lớn nhất thế giới đã giảm 1% so với năm ngoái 
xuống 201.835 tấn trong tháng 1, với giá trị 
xuất khẩu giảm 9% xuống 494,1 triệu USD.

Tại EU, tiềm năng xuất khẩu của khu vực sang 
Trung Quốc đang cho thấy những dấu hiệu tích 
cực trong năm 2019 dù tình hình xuất khẩu theo 
tháng ít thay đổi trong 2018 và mặc dù có tăng 
trong nửa sau của năm ngoái, khối lượng 
thương mại chưa cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ 
quốc gia châu Á như thị trường dự đoán. 
Nguyên nhân là giá heo tại Trung Quốc duy trì ở 
mức thấp, cùng với lượng dự trữ đông lạnh.

Theo Rabobank, thương mại của EU cũng sẽ bị 
tác động vì Brexit. Với việc Anh là nhà nhập 
khẩu thịt heo lớn nhất EU, một Brexit “cứng rắn” 
có thể khiến xuất khẩu từ 27 thành viên EU 
sang Anh bị gián đoạn trong quí II/2019 và sau 
đó.

Còn tại Canada, dù tăng trưởng sản lượng 
chậm chạp, nhưng xuất khẩu đã bắt đầu khởi 
sắc (tăng 3% về khối lượng trong tháng 
10/2018 so với cùng kì năm trước, và 5% về giá 
trị), hưởng lợi từ hạn chế đối với xuất khẩu thịt 
heo của Mỹ, theo Rabobank.

Cụ thể, tháng 10/2018, xuất khẩu thịt heo từ 
Canada sang Trung Quốc tăng 13% so với năm 
trước đó. Cùng kì, xuất khẩu sang Mexico, dù 
nhỏ, nhưng cũng tăng 39% về khối lượng và 
54% về giá trị. 
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Biểu đồ 2: Xuất khẩu thịt heo chậm lại trong quý I - Thịt heo Mỹ xuất khẩu sang Nhật Bản
(Đơn vị: tấn; Nguồn: USDA)

Biểu đồ 3: Xuất khẩu của EU trong 2018 không 
biến động nhiều theo tháng 
(Nguồn: Eurostat, Rabobank 2019)
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Xuất khẩu heo sống sang Mỹ được dự báo duy 
trì tương đối ổn định so với năm 2018. Việc mở 
rộng qui mô đàn heo tại Mỹ sẽ khiến cơ hội xuất 
khẩu từ Canada giảm, theo FAS. Ngoài ra, 
nguồn cung hạn chế tại quốc gia này sẽ khiến 
lượng heo giống được giữ lại trong nước tăng 
lên.

Các nguồn thương mại địa phương tự tin xuất 
khẩu thịt heo có thể tăng 10% trong năm nay 
nhờ những thị trường này, với giả thiết Trung 
Quốc tiếp tục phải đối mặt với sự bùng phát của 
dịch ASF.

Nga đã mở cửa thị trường trở lại cho thịt heo 
Brazil vào tháng 11/2018 nhưng số lượng nhà 
máy được thịt heo và thịt bò được phép xuất 

khẩu sang thị trường này rất ít. Trước lệnh cấm 
vào năm 2017, có 48 nhà máy được phép xuất 
khẩu sang Nga, trong đó có 18 nhà máy xuất 
khẩu thịt heo và 30 nhà máy xuất khẩu thịt bò. 
Hiện tại, con số này xuống còn 9, với 6 nhà máy 
xuất khẩu thịt heo và sản phẩm từ heo.
 
Tuy nhiên, bất chấp sự sụt giảm về số lượng 
nhà máy, xuất khẩu thịt heo sang thị trường Nga 
vẫn lạc quan, khi chính quyền nước này đã báo 
cáo một trường hợp nhiễm CSF lên Tổ chức 
Thú y Thế giới (OIE) hôm 25/2. 

Bên cạnh đó, các nguồn tin trong ngành tiếp tục 
dự báo xu hướng đi lên đối với xuất khẩu sang 
Angola, Nhật Bản, Mexico và Singapore trong 
năm tới vì sản phẩm của Brazil rất cạnh tranh 
trên những thị trường này. 

Sau 10 năm đàm phán, Hàn Quốc đã mở 
cửa thị trường cho thịt heo Brazil, theo các 
quan chức quốc gia Nam Mỹ, tiềm năng 
xuất khẩu sang Hàn Quốc có thể đạt 35.000 
tấn/năm. Brazil cũng đã mở cửa thị trường đối 
với thịt heo tại Nam Phi. 
  

Biểu đồ 4: Xuất khẩu heo của Canada sang Mỹ (đơn vị: nghìn con)
Nguồn: Atlas thương mại toàn cầu/FAS/Ottawa, **: dự báo
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Brazil: Tại Brazil, xuất khẩu heo 
trong năm 2019 được dự báo tăng 
5% nhờ thị trường Trung Quốc/Hong 

Kong ổn định.  Năm 2018, thị phần của Brazil 
tăng đáng kể tại thị trường này, phần nào cân 
bằng sự sụt giảm vì sự đóng cửa của Nga trong 
năm ngoái, theo USDA. 



Biểu đồ 6: Giá thịt heo tại các quốc gia xuất - nhập khẩu giai đoạn tháng 1/2016 - 12/2018

Biểu đồ 5: Giá heo hơi trên thế giới tính đến ngày 11/3 

1.3. Biến động về giá
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USA (Iowa-Minnesota)

Canada (Ontario)
Mexico City
Brazil (South Region)
Russia
China
Spain
France
United Kingdom

Vietnam
South Korea (national average)

[Weighted Avg.]

[Base Price]

46.73
124.91
27.44

3.74
108.00

12.68
1.155
1.183

137.43

45,000
3,939

USD/100 lb. carcass
CAD/100 kg carcass
MXN/kg liveweight
BRL/kg liveweight
RUB/kg liveweight
CNY/kg liveweight
EUR/kg liveweight

VND/kg liveweight
KRW/kg carcass

EUR/kg carcass
GBP/100 kg carcass

34.58
33.83
64.19
44.19
74.25
85.53
58.92
52.36
65.56

87.99
1.22$

US dollars
(Liveweight/lb.)

Nga và Mexico xếp thứ 5 và thứ 6, với giá heo 
hơi lần lượt ở 38.000 đồng/kg và 33.000 
đồng/kg.

Nhìn lại diễn biến giá thịt heo trên thế giới trong 
năm 2018, báo cáo quí I/2019 từ Rabobank cho 
thấy giá tại hầu hết thị trường xuất khẩu biến 
động mạnh. Theo đó, ngoại trừ thị trường Brazil 
ghi nhận giá thịt heo tăng vào những tháng cuối 
năm, ba thị trường còn lại gồm Mỹ, EU và 
Canada đều có xu hướng giảm.

Nhìn sang thị trường các nước nhập khẩu, giá 
thịt heo tại Nhật Bản và Mexico có xu hướng 
giảm mạnh trong năm vừa 2018, trong khi 
Mexico có dấu hiệu phục hồi vào cuối năm. Giá 
thịt heo tại Trung Quốc phục hồi sau khi giảm 
mạnh hồi đầu năm.Giá thịt heo tại Hàn Quốc 
tương đối ổn định trong suốt năm 2018.

Theo trang Genesus, tính đến ngày 
11/3, Hàn Quốc vẫn là quốc gia có giá 
heo hơi cao nhất thế giới, trung bình 
đạt hơn 80.100 đồng/kg. Theo sau là 
Việt Nam và Trung Quốc, bình quân ghi 
nhận lần lượt ở mức 45.000 đồng/kg và 
43.700 đồng/kg.

Nguồn: Thomson Reuters Eikon, Porcimexx, ALIC, Rabobank 2019. *: chỉ mang tính tượng trưng.



1.4. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu
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USDA dự báo giá trị nhập khẩu sản phẩm gia 
súc, gia cầm và sữa của Mỹ tăng 100 triệu USD 
lên 17,1 tỉ USD vì sự gia tăng của thịt đỏ và bò 
sống, trong đó nhập khẩu thịt bò ước tăng 100 
triệu USD vì giá cao hơn dự đoán. 

Một xu hướng đáng chú ý trong tiêu thụ thịt heo 
tại Hàn Quốc đã được tạo ra từ  sự thay đổi 
nhân khẩu học tại quốc gia này. Số hộ gia đình 
độc thân nhiều vượt trội so với các hộ gia đình 
truyền thống gồm 3 - 4 thành viên, có xu hướng 
chuẩn bị thức ăn tại nhà.

Trong khi các gia đình độc thân có xu hướng tìm 
đến sự thuận tiện trong việc chuẩn bị thức ăn và 
không muốn chuẩn bị thức ăn vì sẽ có thức ăn 
thừa. Do đó, sự thay đổi về nhân khẩu học này 
đã làm tăng nhu cầu về các món ăn thay thế 
bữa ăn gia đình (HMR). Hộp cơm trưa đã trở 
nên ngày càng phổ biến trong các hộ gia đình 
độc thân này. Tuy nhiên, vì thịt bò không phải là 
một thành phần giúp cạnh tranh cao về giá cho 
HMR, việc sử dụng thịt heo, đặc biệt là thịt heo 
chế biến, đã tăng cao trong thị trường này. 

Tiêu thụ thịt heo nói chung tại Hàn Quốc năm 
2017 tăng 2,3% so với mức 2016, sản lượng 
thịt chế biến tăng 5,2% trong cùng kì. Mặc dù 
dữ liệu cho sản xuất thịt chế biến chỉ có sẵn cho 
đến năm 2017, xu hướng tăng sản lượng thịt 
chế biến vẫn tiếp tục trong năm 2018 và dự kiến 
tăng thêm vào năm 2019.

17,1tỉ USD

100 triệu USD 100 triệu USD

Canada: Tại Canada, tiêu thụ nội địa 
dự báo tăng trong 2019 vì mức giá 
cạnh tranh so với thịt bò và gia cầm. 

Nhập khẩu thịt heo sẽ tăng 3% trong năm nay 
để đáp ứng nhu cầu trong nước, theo USDA. Và 
Mỹ vẫn là thị trường cung cấp chính cho 
Canada, nhưng nhập khẩu từ EU sẽ tiếp tục gia 
tăng. 
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Biểu đồ 7: : Thị trường nhập khẩu thịt heo của 
Canada trong 2017 – 2018 (đơn vị: %)
Nguồn: Atlas thương mại toàn cầu/USDA.

Hàn Quốc: Nguồn cung thịt heo nội 
địa tăng tại Hàn Quốc trong 2018 đã 
giúp giá thịt heo trong nước cạnh 

tranh hơn so với thịt bò Hanwoo và các loại 
protein khác trong năm ngoái. 

Thịt chế biến: 

2,3%
5,2%

85%
3%
2%
2%
3%
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Báo cáo từ FAS/Tokyo công bố hôm 1/3 dự báo 
tiêu thụ nội địa tiếp tục tăng trưởng đều, tăng 
0,4% lên gần 2,8 triệu tấn; đồng thời duy trì dự 
báo nhập khẩu thịt heo của Nhật Bản đạt 1,51 
triệu tấn trong 2019, tăng 2% so với năm 
ngoái. 

Nhật Bản đã nhập khẩu gần 1,5 triệu tấn thịt 
heo (mát, đông lạnh và chế biến) trong 2018, 
giảm nhẹ so với ước tính trước đó của 
FAS/Tokyo và chỉ tăng nhẹ 0,4% so với năm 
2017. Tăng trưởng nhập khẩu chậm lại một 
phần vì sản lượng nội địa tăng cao hơn dự báo, 
làm giảm nhu cầu đối với sản phẩm nhập khẩu. 

Năm 2018, tiêu thụ thịt heo của Nhật Bản ước 
đạt gần 2,8 triệu tấn, hầu như không thay đổi 
so với dự báo trước đó và tăng 1,6% so với 
năm 2017. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông 
Nhật Bản, tiêu thụ thịt heo hộ gia đình đã tăng 
3,7% lên 7.232 g trên đầu người trong 2018. 
Hộ gia đình tăng chi tiêu cho thịt heo thêm 2% 
lên 10.283 yen trên đầu người (Xem biểu đồ 8).

Biểu đồ 8: Tiêu thị thịt heo trên đầu người tại Nhật Bản qua các năm
Nguồn: Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản. 
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Biểu đồ 9: Nhập khẩu thịt heo mát của Nhật Bản
Nguồn: Atlas thương mại toàn cầu
(Đơn vị: tấn)
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Đối với sản phẩm thịt heo mát, đông lạnh và 
chế biến, Mỹ chiếm khoảng 34% tổng nhập 
khẩu của Nhật Bản trong 2018. Riêng về thị héo 
mát, năm qua Nhật Bản đã nhập khẩu 528.780 
tấn thịt heo mát trong năm ngoái, trong đó 
Mỹ chiếm tỉ trọng lớn nhất, 273.377 tấn 
(52%), theo sau là Canada với 240.292 tấn 
(45%). 

So với năm 2017, thị phần của Mỹ đã giảm 1,4 
điểm % trong khi Canada tăng 6,1 điểm %. 

Đối với thịt heo đông lạnh, Nhật Bản đã thu mua 
673.723 tấn từ thị trường nước ngoài trong 
2018, giảm 2,8% so với năm trước đó. EU duy 
trì là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm 421.207 
tấn (63%), Mexico là nhà cung cấp lớn thứ 
hai với 100.948 tấn (15%), theo sau là Mỹ 
với 67.717 tấn (10%).

Tại Brazil, USDA dự báo tiêu thụ thịt heo nội địa 
có thể tăng đều trong 2019, và đạt gần 3,1 
triệu tấn với giả thiết nền kinh tế Nam Mỹ sẽ 
tăng 2,5% trong năm nay.  
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Biểu đồ 10: Nhập khẩu thịt heo đông lạnh của Nhật Bản (đơn vị: tấn) 
Nguồn: Atlas thương mại toàn cầu
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1.5. Dự báo, triển vọng

Theo Rabobank, áp lực dịch bệnh trên toàn cầu 
sẽ tác động lên nguồn protein động vật toàn cầu 
theo hai hướng. Đầu tiên, sự bùng phát của các 
dịch bệnh nguy hiểm dẫn tới sự sụt giảm sản 
xuất tại địa phương, đặc biệt trong trường hợp 
không có thuốc, vacxin hoặc bị hạn chế về 
lượng vacxin. Tác động này có thể duy trì trong 
một thời gian, như trường hợp dịch ASF tại 
Trung Quốc, khu vực nhiễm dịch bị cấm tái đàn 
trong ít nhất 6 tháng. 

Khu vực bị tác động thứ hai là thương mại, và 
điều này còn quan trọng hơn thiệt hại về sản 
xuất. Bùng phát dịch bệnh khiến hàng loạt hạn 
chế được triển khai tại các quốc gia bị ảnh 
hưởng, nhằm kiểm soát rủi ro lây lan dịch bệnh. 

Dịch tả heo châu 
Phi đang diễn ra

Dịch tả heo châu 
Phi, tháng 8/2018 Dịch tả heo cổ điển

tháng 9/2018

Dịch tả heo cổ điển
tháng 9/2018

Dịch lở mồm long
móng, tháng 12/2018

Dịch lở mồm long
móng, tháng 10/2018

Hội chứng rối loạn
sinh sản và hô hấp
đang diễn ra

Biểu đồ 11: Áp lực dịch bệnh gia tăng trên toàn cầu. Nguồn: OIE, Rabobank 2019.



Phần 2
THỊ TRƯỜNG THỊT HEO 
TRUNG QUỐC



Giá heo thấp trong nửa đầu năm 2018 đã khiến 
người chăn nuôi loại bỏ heo nái với số lượng 
lớn, từ đó ảnh hưởng tới nguồn cung heo một 
năm sau.Theo dữ liệu thu thập từ 400 quận của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(NN&PTNT) Trung Quốc, trong tháng 1 và tháng 
2, lượng heo sống giảm lần lượt 5,7% và 5,4% 
theo tháng, và giảm 12,6% và 16,6% theo năm. 

Trong đó, lượng heo nái có khả năng giảm lần 
lượt 3,6% và 5% theo tháng, và 14,8% và 
19,1% theo năm. 

Hôm 15/4, Bộ NN&PTNT Trung Quốc đã công 
bố số liệu về heo hơi trong tháng 3, với lượng 
heo giống giảm 1,2% so với tháng trước, và 
18,8% so với cùng kì năm trước; số heo bố mẹ 
cũng giảm 2,3% so với tháng trước, và 21% so 
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2.1. Tình hình sản xuất, xuất khẩu

5,7% 5,4% 12,6% 16,6%
Tháng 1 Tháng 2 Năm 2017 Năm 2018

3,6% 5% 14,8% 19,1%
Tháng 1 Tháng 2 Năm 2017 Năm 2018

với cùng kì năm ngoái. Đây là mức thấp nhất 
trong lịch sử được ghi nhận.

Theo trang zhujiage, vì dịch tả heo châu Phi, số 
lượng heo sống đã giảm 30% ở hầu hết khu 
vực. Đàn heo trong nước đã giảm đáng kể, và 
thậm chí còn giảm nhiều hơn so với năm 2014.
Báo cáo quí I từ Rabobank dự báo, sản lượng 
thịt heo tại Trung Quốc trong năm nay sẽ giảm 
10 – 20% so với năm trước, với số heo giết mổ 
giảm nhiều hơn, nhưng trọng lượng giết mổ 
tăng. Ngân hàng này cũng ước tính đàn heo tại 
phía bắc và đông bắc giảm khoảng 30% vào 
cuối năm 2018, và lần lượt 10% và 20% tại mỗi 
khu vực. Điều đó nghĩa là tổng đàn heo giảm 
khoảng 15% trên cả nước.
 
Lo ngại dịch ASF tiếp tục bùng phát đã khiến 
nhiều nhà sản xuất thực hiện chiến lược chờ 
đợi và theo dõi trong việc tái đàn và mở rộng. 
Mới đây, Bộ NN&PTNT Trung Quốc đã công bố 
một kế hoạch khu vực mới, theo đó hạn chế 
vận chuyển heo sống tới một trong 5 khu vực, 
đặc biệt khiến chuỗi cung ứng thịt heo bị gián 
đoạn lớn vì bị cô lập.

Biểu đồ 12: Phân bổ heo tồn kho tại
Trung Quốc

Khu sản xuất
chính

Miền Đông Bắc
10%

25,87%

25,37%

13,19%

20,62%

Chiếm % tổng
sản lượng của
Trung Quốc

Miền Bắc

Miền Đông

Miền Nam

Miền Tây Nam
Nguồn: Tổng cục thống kê Trung Quốc. Khu vực 
Đông Bắc gồm các tỉnh Liêu Ninh, Hắc Long Giang, 
Cát Lâm, Nội Mông Cổ. 



2.2. Biến động về giá 

Ngoài ra, nhiều đối tác thương mại của Trung 
Quốc đã phản ứng với sự bùng phát của dịch 
ASF bằng cách hạn chế nhập khẩu các sản 
phẩm thịt heo được chế biến. Theo đó, xuất 
khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dự báo 
giảm còn 170.000 tấn, tương đương giảm 11%. 

Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc 
là Hong Kong, vốn chủ yếu phụ thuộc vào Trung 
Quốc đại lục cho nguồn heo hơi và thịt heo. 
Trong khi Hong Kong vẫn chưa triển khai lệnh 
cấm trực tiếp đối với toàn bộ thịt heo và heo có 
nguồn gốc Trung Quốc, chính quyền tại đây đã 
tạm ngừng một số cơ sở tại đại lục, nhưng cũng 
đã gỡ bỏ một số đình trỉ, cho phép cung cấp 
gần như phục hồi hoàn toàn, theo USDA.

vào tháng 11 và 12 năm ngoái nhưng giảm dần 
sau đó, và chỉ có 7 trường hợp được báo cáo 
trong tháng 3. 

Trong khi dữ liệu chính thức cho thấy lượng heo 
tiêu hủy chỉ chiếm một phần nhỏ tổng nguồn 
cung heo của Trung Quốc, các báo cáo không 
chính thức từ Trung Quốc gợi ý thiệt hại lớn hơn 
rất nhiều. Sự lây lan về địa lý một cách nhanh 
chóng và rộng khắp, cùng mật độ sản xuất heo 
dày đặc, và thiếu an ninh sinh học tại nhiều 
trang trại là nguyên nhân khiến virus lây lan với 
tốc độ chóng mặt. 

Về tình hình thời tiết, đợt lạnh ở phía đông bắc 
sắp qua, nhiệt độ sẽ tăng dần và thời tiết ngày 
càng nóng hơn ở miền Nam. Nguy cơ mắc các 
bệnh khác nhau ở heo cần được chú ý nhiều 
hơn.
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123
trường hợp

30 tỉnh

Về diễn biến dịch ASF, 
theo USDA, tính đến 
ngày 8/4, Trung Quốc đã 
báo cáo 123 trường hợp 
bùng phát dịch ASF tại 
30 tỉnh, bao phủ gần như 
toàn bộ lục địa quốc gia 
này. Số trường hợp bùng 
phát ghi nhận nhiều nhất 
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Biểu đồ 13: Giá heo hơi tại Trung Quốc trong tháng 3 (Nguồn: Zhujiage; Đơn vị: NDT/ kg) 



Kể từ khi bước vào tháng 3, xu hướng giá heo 
hơi không ổn định. Giá heo hơi đã trải qua nhiều 
biến động trong 20 ngày qua, nhưng kết quả 
cuối cùng tăng đáng kể so với cuối tháng 2, 
theo zhujiage.

Cụ thể, trong 10 ngày đầu tháng, giá heo trung 
bình báo tăng hơn 3 nhân dân tệ/kg lên 15 nhân 
dân tệ/kg. Vài ngày sau đó, giá heo hơi quay 
đầu giảm nhưng phục hồi ngay sau đó, rồi dao 
động quanh 15 nhân dân tệ/kg. 

Dữ liệu tổng hợp từ trang zhujiage cho biết biên 
độ tăng của giá heo hơi đạt 0,01 -  0,2 nhân dân 
tệ/kg; còn biên độ giảm khoảng 0,01 - 0,22 nhân 
dân tệ/kg. Giá heo hơi cao nhất cả nước vẫn tại 

Chiết Giang, trung bình 17,42 nhân dân tệ/kg 
(khoảng 60.221,64 đồng/kg); mức giá thấp nhất 
tại Tân Cương, bình quân 12,63 nhân dân tệ/kg 
(tương đương 43.662,42 đồng/kg).

Về diễn biến giá trong quí I, giá heo hơi có xu 
hướng tăng trong giai đoạn này dù vẫn ở mức 
thấp so với hai năm 2016 và 2017. Cụ thể, sau 
khi lao dốc trong 4 đầu tiên của năm xuống còn 
khoảng 11 nhân dân tệ/kg, giá heo hơi đã phục 
hồi từ tuần thứ 5 và duy trì xu hướng tăng giá. 

Chính sách cấm vận chuyển heo liên tỉnh, cùng 
với nhiều doanh nghiệp chăn nuôi heo qui mô 
lớn hạn chế vận chuyển heo và heo giống trong 
khu vực, dẫn đến tình trạng tồn động nghiêm 
trọng. Trong khi dịch ASF khiến nhiều trang trại 
rơi vào tình trạng bất lực, không thể tái đàn làm 
giảm năng suất và nguồn cung trên thị trường 
ngày càng thắt chặt, theo đó kéo giá heo đi lên.  
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Ngày 30/3, giá heo hơi bình quân duy trì 
ổn định ở 15,1 nhân dân tệ/kg (khoảng 
hơn 52.000 đồng/kg), số tỉnh giảm giá 
vẫn nhiều hơn tăng giá. 

Biểu đồ 14: Giá heo hơi tại Trung Quốc trong quí I, giai đoạn 2014 – 2019. 
Nguồn: zhujiage. Đơn vị: NDT/kg
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Biểu đồ 15: Tỉ trọng các sản phẩm thịt heo
của Trung Quốc.
Nguồn: Ngành chăn nuôi Trung Quốc, USDA. 

Theo USDA, lo ngại về dịch ASF đã thúc đẩy 
người tiêu dùng tiêu thụ ít thịt heo hơn và thay 
thế bằng các loại protein khác, nhưng sự thay 
đổi là hạn chế.
 
Cơ quan này dự báo tiêu thụ thịt heo của Trung 
Quốc giảm còn 53,2 triệu tấn, chủ yếu là liên 
quan đến vấn đề ASF, tương đương với mức 
giảm 4% so với năm ngoái. Lo ngại về an toàn 
thực phẩm đang gia tăng nhanh chóng tại Trung 
Quốc và nhiều người cho biết đã không ăn thịt 
heo vì vấn đề an toàn thực phẩm dưới tác động 
của dịch ASF, bất chấp sự trấn an từ chính 
quyền địa phương rằng thịt heo vẫn an toàn. 

Trong nửa cuối năm 2018, nhiều doanh nghiệp 
và trường học đã thông báo tới nhân viên và 
phụ huynh học sinh sẽ không sử dụng thịt heo 
trong bữa ăn vì lo ngại dịch ASF. 

Nhu cầu cũng đã tăng đối với các loại protein 
thay thế cho dự kiến 2 triệu tấn thịt heo sụt 
giảm. Mặc dù vậy, thịt heo vẫn là nguồn protein 
được ưa chuộng đối với phần lớn người tiêu 
dùng Trung Quốc trong 2019. 

Vì các thành phố tại nền kinh tế lớn thứ hai thế 
giới tiếp tục gia tăng, sự thành công của chuỗi 
siêu thị lớn đã được ghi nhận. Người tiêu dùng 
tầng lớp trung lưu, đang ngày càng gia tăng, ưa 
thích mua thịt heo từ các siêu thị. Thịt heo có 
thương hiệu có giá cao và các công ty chăn 
nuôi gia súc lớn đã đầu tư đáng kể vào việc truy 
xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm để đáp 
ứng nhu cầu ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hơn 60% thịt heo 
tiêu thụ tại Trung Quốc vẫn được tiếp thị qua 
các chợ buôn bán truyền thống, nơi thịt được 
quảng cáo là thịt ấm được tiêu thụ ngay khi giết 
mổ. Hoạt động bán “thịt nóng” được dự báo sẽ 
giảm dần vì việc phấn phối heo sống trên khắp 
Trung Quốc và bán hàng trở nên khó khăn hơn. 

Về nhập khẩu, hoạt động thu mua từ nước 
ngoài dự kiến tăng 30%, với Brazil trở thành 
nhà cung cấp hàng đầu.

Năm 2019, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc 
ước tăng 33% so với năm trước lên 2 triệu tấn. 
Mức tăng này là do sản lượng thịt heo nội địa 
giảm tạm thời. Trong khi khối lượng thịt heo 
nhập khẩu thực tế trong năm nay phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố, hai nguyên nhân chính là diễn biến 
dịch ASF tại châu Âu và mối quan hệ thương 
mại Mỹ - Trung Quốc. 

Mặt khác, châu Âu đang trải qua khủng hoảng 
dịch ASF, với các trường hợp nhiễm dịch được 
báo cáo tại các thành viên của Liên minh châu 
Âu (EU) gồm Ba Lan, Latvia, Hungary, và mới 
đây nhất là Bỉ. Ở miền Đông, Romania, Moldo-
va, Ukraine và Nga cũng đã báo cáo bùng phát 
dịch bệnh. Vì chỉ riêng EU đã chiếm 76% tổng 
khối lượng thịt heo nhập khẩu năm 2018 của 
Trung Quốc, việc dịch bệnh tiếp tục lây lan là 
vấn đề nghiêm trọng đối với các nhà xuất khẩu 
trên khắp châu Âu. 

Nhập khẩu thịt heo Mỹ của Trung Quốc đã giảm 
gần một nửa trong 2018 vì chính quyền Bắc 
Kinh đánh thuế quan trả đũa lên hầu hết sản 
phẩm nông nghiệp Mỹ, gồm cả thịt heo. Với hai 
mức thuế quan bổ sung, hầu hết thịt heo Mỹ đối 
mặt với mức thuế 65%, với thuế suất nhập khẩu 
ưu đãi thông thường (thuế suất MFN) là 2%.
Trong khi Mỹ có nguồn đủ nguồn cung cho thị 
trường Trung Quốc, thuế quan bổ sung sẽ tiếp 
tục hạn chế cơ hội xuất khẩu. 

2.3. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu
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Trong năm 2018, Brazil vượt qua Đức, Tây Ban 
Nha và Canada trở thành nhà xuất khẩu thịt heo 
lớn nhất sang Trung Quốc. 

Giai đoạn 2017 – 2018, xuất khẩu thịt heo Brazil 
sang Trung Quốc tăng hơn 200%.

Theo trang Zhujiage, bước vào tháng 4, các 
chuyên gia nhận định giá heo có khả năng tăng. 
Nguyên nhân là lượng heo xuất trong tháng 4 
được nuôi từ tháng 10 năm ngoái, tuy nhiên 
trong giai đoạn này bệnh dịch tả heo châu Phi 
diễn biến phức tạp khiến nhiều hộ không dám 
tái đàn. Điều này đã khiến nguồn cung heo suy 
giảm, theo đó có thể kéo giá heo tăng cao trong 
thời gian tới.

Và nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc sẽ tăng 
dần sau quí đầu tiên, vì sự bùng phát của dịch 
bệnh tội tệ nhất trong nhiều năm ảnh hưởng tới 
sản lượng heo tại thị trường hàng đầu thế giới, 
theo Rabobank.

2.4. Thị trường nhập khẩu chính 2.5. Dự báo, triển vọng
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Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê cho hay đàn heo 
cả nước trong tháng 3 tăng 2,5% so với cùng kì 
năm ngoái; sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 
quí I đạt 1,01 triệu tấn, tăng 3,2%. 

Ngành chăn nuôi đang phải đối mặt với diễn 
biến phức tạp của dịch ASF, đã xâm nhập vào 
23 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Tính đến ngày 2/4, các tỉnh báo cáo bùng phát 
dịch bệnh gồm Hưng Yên, Thái Bình, Hải 
Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà 
Nam, Hòa Bình, Điện Biên, Thái Nguyên, 
Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Lạng Sơn, 
Bắc Kạn, Sơn La, Nghệ An, Bắc Ninh, Thừa 
Thiên Huế, Lai Châu, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, 
Quảng Trị.

Theo Cục Thú y, thuộc Bộ NN&PTNT, tổng 
số heo bị tiêu hủy đã lên tới 73.000 con tính 
đến ngày 5/4.

3.1. Tình hình sản xuất
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Nguồn: Cục Thú y (Bộ NN&PTNT)
Biểu đồ 16: Biểu đồ diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam tính đến ngày 14/3  
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Dịch ASF tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số 
địa phương. Cụ thể, Chi cục chăn nuôi và thú y 
tỉnh Lai Châu cho biết sau ổ dịch ASF đầu tiên 
xảy ra ngày 19/3 tại xã Thèn Sin, huyện Tam 
Đường, đến nay dịch đã lan rộng trên địa bàn 
và cơ quan chức năng địa phương đang gặp 
khó khăn trong việc kiểm soát.

Đến hết ngày 7/4, dịch ASF trên địa bàn tỉnh 
biên giới Lai Châu đã xuất hiện tại 613 hộ, 119 
bản, ở 28 xã, thuộc 4 huyện là Tam Đường, Sìn 
Hồ, Nậm Nhùn. Số heo mắc bệnh phải tiêu hủy 
là hơn 2.000 con, trong đó có hơn 1.300 con 
mắc bệnh, gần 600 con chết và trọng lượng heo 
buộc phải tiêu hủy tại các huyện là hơn 68 tấn.

Mặc dù vậy, ngày 9/4, Ủy ban Nhân dân huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị 
công bố hết dịch trên địa bàn tỉnh, theo 
Vietnamplus/TTXVN. Hòa Bình là tỉnh đầu tiên 
trong số 23 tỉnh, thành phố công bố hết dịch. 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho 
biết theo quy định sau 30 ngày kể từ khi tiêu hủy 
động vật cuối cùng mắc bệnh và không phát 
hiện thêm dịch bệnh, thì đủ điều kiện để công 
bố hết dịch.

Trưởng phòng chăn nuôi, Chi cục Thú y tỉnh 
Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết, trong 
thời gian tới, các cơ quan chức năng tỉnh Hòa 
Bình vẫn tiếp tục duy trì và chủ động phòng 
chống dịch bệnh.

Còn tại khu vực phía Nam, dịch ASF vẫn chưa 
xuất hiện. 

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT TP HCM Nguyễn 
Phước Trung, điều này cho thấy tốc độ lây lan 
có vẻ chậm lại. Tuy hiện tượng heo từ phía bắc 
đi vào miền Nam đã giảm nhưng vẫn còn heo từ 
các tỉnh miền trung đi về miền tây với số lượng 
ước khoảng 1.300 - 1.500 con mỗi ngày. Tình 
hình này khiến Sở NN&PTNT TP HCM e ngại 
dịch tả heo châu Phi (ASF) có thể "quá cảnh" 
khu vực này để thâm nhập vào TP HCM.

Về tình hình xuất khẩu, báo cáo từ Bộ 
NN&PTNT cho hay trong tháng 3, giá trị xuất 
khẩu các sản phẩm chăn nuôi tháng 3 ước đạt 
47 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu các sản 
phẩm chăn nuôi 3 tháng đầu năm dự kiến tăng 
1,4% so với cùng kì năm 2018 lên 129 triệu 
USD. 

Tính trong hai tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu 
các sản phẩm từ gia cầm đạt 4,4 triệu USD, 
giảm 1,3% so với cùng kì năm ngoái; trong khi 
giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ heo tăng 
37,7% lên 10 triệu USD.

Ngoài ra, vì hiện tại dịch ASF vẫn chưa có 
vacxin phòng và chữa bệnh, xuất khẩu heo và 
sản phẩm từ heo của Việt Nam trong thời gian 
tới dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn khi một số 
quốc gia cấm nhập khẩu thịt heo tại nơi đang 
bùng phát dịch ASF.

Hôm 18/2, Philippines đã cấm thịt heo và sản 
phẩm thịt heo Việt Nam được đưa vào thị 
trường nội địa quốc gia này. Trước đó, quốc gia 
Đông Nam Á cũng đã cấm nhập khẩu thịt heo và 
sản phẩm thịt heo từ những quốc gia có sự bùng 
phát của dịch ASF như Trung Quốc, Hungary, Bỉ, 
Latvia, Romania, Nga, Ukraine, Bulgaria, Cộng 
hòa Séc, Moldova, Nam Phi và Zambia.

Nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ cũng cấm nhập 
cảnh thịt heo từ Việt Nam gồm Đài Loan, Mỹ, 
Nhật và Australia. Mọi hành vi vi phạm điều này 
có thể khiến hành khách ngồi tù và bị phạt hàng 
tỉ đồng nếu bị phát hiện. 

Trong đó, từ ngày 20/2, tất cả du khách xuất 
cảnh từ Việt Nam khi nhập cảnh Đài Loan (Trung 
Quốc), nếu bị phát hiện mang theo các chế 
phẩm từ thịt lợn sẽ bị phạt hành chính lần đầu là 
200.000 đài tệ (tương đương 6.500 USD). Hành 
khách vi phạm lần hai sẽ bị nâng mức phạt lên 1 
triệu đài tệ (tương đương 33.000 USD). Nếu 
không nộp đủ tiền phạt sẽ bị cơ quan di trú Đài 
Loan từ chối cho phép nhập cảnh.
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3.2. Thị trường thức ăn chăn nuôi:

Còn hành khách khi nhập cảnh vào Nhật Bản 
mang thực phẩm tươi sống, thực phẩm qua chế 
biến, rau củ quả phải tuân thủ các thủ tục về 
kiểm dịch. Nếu không có giấy chứng nhận sẽ 
chịu phạt tối đa 3 năm tù hoặc phạt tiền tới một 
triệu Yên Nhật (tương đương khoảng 200 triệu 
đồng).

Tại Australia, hành khách phải khai báo hàng 
hóa có nguy cơ rủi ro gồm các thực phẩm, 
nguyên liệu thực vật và các sản phẩm từ động 
vật dù là một lượng nhỏ đồ ăn nhẹ hay các 
nguyên liệu để nấu ăn. Nếu không kê khai hoặc 
kê khai sai, khách sẽ có thể bị bắt giam và chịu 
hình phạt dân sự lên tới 420.000 đô la Australia 
(tương đương khoảng 7 tỉ đồng).

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong 
tháng 3, Việt Nam nhập khẩu gần 345 triệu 
USD giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 
5,4% so với cùng kì năm ngoái. 

Về các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khối 
lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 3 giảm 
57,6% so với năm 2018 xuống 138.242 tấn, với 
giá trị nhập khẩu cũng giảm 51,1% xuống gần 
38 triệu USD. 

Trong khi đó, nhập khẩu đậu nành tăng cả về 
khối lượng và giá trị, theo đó, tăng 11,9% về 
khối lượng và 4,1% về giá trị. Nhập khẩu ngô 
cũng ghi nhận tăng 5,9% về khối lượng lên 
435.025 tấn, và tăng 16,9% về giá trị lên hơn 
93 triệu USD.

Giá trị nhập khẩu dầu mỡ động thực vật giảm 
10,6% so với năm ngoái xuống hơn 65 triệu 
USD.

Chốt phiên giao dịch ngày 11/4, trên sàn giao 
dịch Chicago, giá lúa mì giao tháng 5 tăng trở 
lại sau 5 phiên giảm liên tiếp, tăng 0,6% lên 4,6 
– 1/2 USD/giạ. Giá đậu nành giao sau cũng 
tăng nhẹ 0,1% lên 9,02 – 1/2 USD/giạ.
 
Còn giá ngô giao sau hầu như không đổi ở 
3,61 – 3/4 USD/giạ.
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Mặt hàng

Lúa mì 138.242 37.786 Giảm 57,6 Giảm 51,1

Giảm 10,6

Tăng 16,9

Tăng 5,4

Tăng 4,1
Giảm 5,9
Giảm 11,9

93.122
45.289
65.432
345.024

435.025
112.163

Ngô
Đậu tương

Dầu mỡ động thực vật
Thức ăn gia súc và nguyên liệu

Tháng 3/2019 Thay đổi theo năm

Lượng
(tấn)

Lượng (%) Trị giá (%)Trị giá
(1.000 USD)



3.3. Biền động về giá

Tháng 3, giá heo hơi lao dốc trên cả nước dưới 
tác động của dịch ASF, khiến người chăn nuôi 
bán tháo để tránh heo bị nhiễm bệnh và nhu cầu 
của người tiêu dùng giảm, vì lo ngại về an toàn 
thực phẩm. So với đầu tháng, giá heo hơi đã 
giảm trung bình tới 10.000 đồng/kg trên cả 
nước.

Tính đến ngày 25/3, giá heo hơi tại các tỉnh 
miền Bắc dao động trong khoảng 30.000 - 
38.000 đồng/kg.

Tại Hưng Yên, Phú Thọ giá heo dao động trong 
khoảng 30.000 - 33.000 đồng/kg; Tuyên Quang 
báo đạt 32.000 đồng; Hải Phòng, Phú Thọ, Thái 
Bình báo heo hơi được thu mua ở mức 34.000 
đồng/kg.

Giá heo hơi tại Thái Nguyên, Hà Nội, Yên Bái, 
Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang ghi nhận ở 
mức 35.000 - 36.000 đồng/kg; Lào Cai, Sơn La 
đạt 38.000 đồng/kg. Tại Hà Nam, giá heo hơi 
cũng báo ở mức 37.000 - 38.000 đồng/kg.

Tại miền Trung – Tây Nguyên, heo hơi được 
thu mua trong khoảng 31.000 - 42.000 đồng/kg.

Trong đó, các tỉnh Bắc Trung Bộ ghi nhận giá 
heo hơi dao động trong khoảng 31.000 - 38.000 
đồng/kg. Còn từ Quảng Nam trở vào tới Bình 
Thuận, heo hơi giao dịch ở mức 31.000 - 

42.000 đồng/kg, với Bình Định là địa phương 
duy nhất có giá đạt 31.000 đồng.

Một số tỉnh, thành Tây Nguyên như Đắk Lắk, 
Lâm Đồng có giá 38.000 - 40.000 đồng/kg.

Trong khi đó, dù liên tục giảm sâu, miền Nam 
vẫn là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước.

Cụ thể, giá heo hơi tại Đồng Nai, TP HCM, Bình 
Dương, Tây Ninh, Bến Tre, Vũng Tàu, Tiền 
Giang ... đạt khoảng 37.000 - 42.000 đồng/kg. 
Tại An Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Cà Mau, 
Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Vĩnh Long heo 
hơi được thu mua trong mức 44.000 - 46.000 
đồng/kg.
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35.000
26/2 10/3

Miền Bắc

15/3 20/3 25/31/3 5/3

36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
41.000
42.000
43.000
44.000
45.000
46.000
47.000
48.000
49.000
50.000
51.000
52.000
53.000

Miền Trung Miền Nam

Biểu đồ 17: Biểu đồ giá heo hơi tháng 3 (đơn vị: đồng/kg)  
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 Giá thịt heo tại một số tỉnh thành trên cả nước trong tháng 3 (Nguồn: Tổng hợp thị trường)

Tuyên Quang
32.000 đồng/kg

Yên Bái
35 - 36.000 đồng/kg

Sơn La
38.000 đồng/kg

Lào Cai38.000 đồng/kg

Hà Nội35 - 36.000 đồng/kg

Thái Nguyên 35 - 36.000 đồng/kg

Ninh Bình 35 - 36.000 đồng/kg

Hà Nam37 - 38.000 đồng/kg

Kiên Giang44 - 46.000 đồng/kg

Cà Mau

An Giang44 - 46.000 đồng/kg

44 - 46.000 đồng/kg

Sóc Trăng44 - 46.000 đồng/kg

Tây Ninh37 - 42.000 đồng/kg

Bình Dương37 - 42.000 đồng/kg

Long An44 - 46.000 đồng/kg

Vĩnh Phúc 35 - 36.000 đồng/kg

Bắc Giang 35 - 36.000 đồng/kg

Hưng Yên 30 - 33.000 đồng/kg

Phú Thọ 34.000 đồng/kg

Hải Phòng 34.000 đồng/kg

Thái Bình 34.000 đồng/kg

Bình Thuận 31 - 42.000 đồng/kg

TP Hồ Chí Minh 37 - 42.000 đồng/kg

Đồng Nai 37 - 42.000 đồng/kg

Tiền Giang 37 - 42.000 đồng/kg

Vũng Tàu 37 - 42.000 đồng/kg

Bến Tre 37 - 42.000 đồng/kg

Trà Vinh 44 - 46.000 đồng/kg

Vĩnh Long 44 - 46.000 đồng/kg

Bạc Liêu 44 - 46.000 đồng/kg

Quảng Nam 31 - 42.000 đồng/kg

Bình Định 31.000 đồng/kg



35.000
30/1 1/2

Miền Bắc

15/25/2 1/3 5/3 15/325/2 25/310/1 20/1

36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
41.000
42.000
43.000
44.000
45.000
46.000
47.000
48.000
49.000
50.000
51.000
52.000
53.000

Miền Trung Miền Nam

Nhìn chung, giá heo hơi trung bình toàn khu vực đạt khoảng 42.000 đồng/kg.

Theo Rabobank, nhu cầu thịt heo trong năm nay 
của Việt Nam dự báo tăng 2% lên 2,8 triệu tấn, 
với tiêu thụ trên đầu người tăng lên khoảng 46 
kg. 

Vì các hộ chăn nuôi đã bán tháo heo thời gian 
trước đó, khi dịch ASF mới bùng phát, và chưa 
dám tái đàn nguồn cung heo dự kiến sẽ thắt 
chặt cùng với nhu cầu tiêu thụ đang chuyển 
biến tích cực, giá heo hơi dự báo sẽ tăng 
trở lại trong tháng 4.

Mặc dù vậy, sự bùng phát của dịch tả heo khiến 
người tiêu dùng có xu hướng hạn chế sử dụng 
thịt heo. Theo ghi nhận, tiêu thụ thịt heo tại các 
siêu thị tăng vọt trong giai đoạn đầu dịch ASF 
được báo cáo. Tuy nhiên, vì thịt heo vẫn là 
nguồn protein truyền thống và phổ biến tại Việt 
Nam, cuối tháng 3, các hộ chăn nuôi cho biết 
nhu cầu thịt heo trên thị trường đã có dấu hiệu 
khởi sắc, thương lái gọi điện bắt heo nhiều hơn.
Bên cạnh đó, sự bùng phát dịch ASF có thể 
khiến nhập khẩu thịt heo trong năm nay tăng 
cao vì nguồn cung thắt chặt và người chăn nuôi 
còn dè dặt trong việc tái đàn. 

Theo Bộ Công Thương, trường hợp nguồn 
cung không đủ, Bộ sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp 
thương mại nhập khẩu từ các nước không bị 
ảnh hưởng bởi bệnh dịch này như Mỹ, Austra-
lia, Hàn Quốc, Ấn Độ...
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Xét trong quí I/2019, giá heo hơi tăng 
nhẹ trong tháng 1, ổn định trong tháng 
2 và giảm mạnh trong tháng 3. Nguyên 
nhân dẫn đến sự biến động của giá heo 
hơi trong giai đoạn này là sự bùng phát 
của dịch ASF. 

3.4. Tình hình tiêu thụ

3.5. Dự báo, triển vọng

2%
triệu tấn2,8

46 kg

Nguồn: Tổng hợp thị trường. Đơn vị: đồng/kgBiểu đồ 18: Biểu đồ giá heo hơi quí I.



Phần 4
chính sách
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4.2. Chính sách của Việt Nam

4.1. Chính sách của các nước trên thế giới

Tại Canada, chính phủ quốc gia này vẫn tiếp tục 
nhập khẩu thịt heo từ Ba Lan, mặc dù thành 
viên của EU đã ghi nhận hàng trăm trường hợp 
nhiễm virus ASF.

Cụ thể, Canada sẽ chỉ cho phép nhập khẩu thịt 
heo Ba Lan từ một số khu địa lý không nhiễm 
dịch ASF, theo ông Gary Stordy, thuộc Hội đồng 
Thịt heo Canada.

Với việc tiếp tục nhập khẩu thịt heo từ Ba Lan, 
Canada hi vọng các đối tác trên toàn cầu của họ 
cũng thực hiện quá trình tương tự nếu dịch ASF 
xuất hiện tại Canada, ông Stordy cho biết.

Sau khi dịch ASF bùng phát, các địa phương đã 
áp dụng nghị định 02 của Chính phủ để hỗ trợ 
cho người dân bị tiêu hủy heo là 38.000 
đồng/kg hơi. Tuy nhiên, mức gia nsyaf chưa phù 
hợp với heo nái, heo bố mẹ và heo giống.
 
Vì vậy, tại Hội nghị trực tuyến triển khai các giải 
pháp cấp bách khống chế bệnh dịch ASF, Bộ 
NN&PTNT đã đề xuất hỗ trợ 80% giá thị trường 
đối với heo con, heo thịt và tăng gấp 1,5 – 1,8 
lần đối với heo nái và heo đực giống buộc phải 
tiêu hủy. 

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng siết kiểm soát 
nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước. 

Cuối tháng 1, Bộ đề xuất Danh mục sản phẩm 
thức ăn chăn nuôi theo tập quán gồm 19 sản 
phẩm là ngô; thóc; lúa mì; gluten; đậu tương; 

khô dầu; sắn; nguyên liệu có nguồn gốc thủy 
sản; nguyên liệu có nguồn gốc động vật; dầu 
thực vật và mỡ động vật; hạt ngũ cốc các loại; 
dầu cá; thức ăn thô; phụ phẩm công nghệ chế 
biến các loại ngũ cốc DDGS (Distillers Dried 
Grains Solubles); sữa và sản phẩm từ sữa; mía, 
rỉ mật; khoai; các loại bã; ure.

Ure chỉ dùng làm thức ăn bổ sung cho gia súc 
nhai lại.

Bộ NN&PTNT cũng đề xuất Danh mục sản 
phẩm nguyên liệu đơn thức ăn chăn nuôi được 
phép lưu hành tại Việt Nam gồm 15 axit amin bổ 
sung trong thức ăn chăn nuôi, 27 vitamin bổ 
sung trong thức ăn chăn nuôi và 4 hợp chất hóa 
học bổ sung trong thức ăn chăn nuôi.

Theo Bộ NN&PTNT, sản phẩm thức ăn chăn 
nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn đề xuất 
tại Thông tư này phải đáp ứng các quy định của 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và 
được công bố tiêu chuẩn áp dụng trước khi lưu 
thông trên thị trường.

Cơ sở trong nước sản xuất sản phẩm thức ăn 
chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn với 
mục đích thương mại phải đáp ứng các quy 
định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều 
kiện sản xuất quy định về quản lý thức ăn chăn 
nuôi, thủy sản và về điều kiện đầu tư, kinh 
doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cơ sở tại nước ngoài sản xuất sản phẩm thức 
ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn 
để xuất khẩu vào Việt Nam phải có một trong 
trong các giấy chứng nhận ISO, GMP, HACCP 
hoặc tương đương được quy định về quản lý 
thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
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4.3 Công nghệ mới trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến, xuất khẩu thịt heo trên thế giới, 
Việt Nam

Tại Quảng Tây, Trung Quốc, một công ty chăn 
nuôi tư nhân đã xây dựng mô hình “khách sạn 
cho heo” cao tới 11 - 13 tầng. Mô hình này cho 
thấy sự sẵn sàng đột phá của các công ty khi 
Trung Quốc đang tiến hành điều chỉnh mô hình 
chăn nuôi heo.

"Có những lợi thế lớn đối với việc nuôi heo 
trong một tòa nhà cao tầng. Tiết kiệm năng 
lượng và tài nguyên. Diện tích đất không nhiều 
nhưng có thể nuôi nhiều heo", ông Xu Jiajing, 
quản lý trang trại Yangxiang trên đỉnh núi Yaji, 
miền Nam Trung Quốc, cho biết.

Tuy nhiên, các khoản chi phí khác như nhập 
khẩu vật liệu, hệ thống thông gió, xử lý chất thải, 
cũng tăng cao.

Ngày 7/3, Tổng lãnh sự quán Vương quốc Anh 
và Cục Thực thi quy định quốc tế thuộc Bộ Kinh 
doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp 
Anh Quốc đã ký kết bản ghi nhớ với Sở Công 
Thương TP. Hồ Chí Minh về việc phối hợp thực 

hiện xây dựng Sàn giao dịch heo.

Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ hợp tác thực hiện 
từ ngày 31/3 và kết thúc ngày 31/3. Vương 
quốc Anh sẽ hỗ trợ Sở Công Thương TP HCM 
về kỹ thuật, cung cấp thông tin, kinh nghiệm 
pháp lý, chuyên gia… trong việc nghiên cứu, 
khảo sát thực tế, xây dựng mô hình và thí điểm 
triển khai, đưa vào hoạt động Sàn giao dịch heo 
và thịt heo, tìm hiểu những quy định thành lập, 
hoạt động sàn giao dịch, công tác quản lý, đào 
tạo chuyên môn trong lĩnh vực này.

“Trong chuỗi kinh doanh thịt heo tại thị trường 
TP HCM, 40 thương lái hiện nay đủ sức chi 
phối số lượng tiêu thụ và giá cả thị trường thịt 
heo; người chăn nuôi, người tiêu dùng đóng vai 
trò thứ yếu. Khi sàn giao dịch heo đi vào hoạt 
động, mọi thông tin về hàng hóa sẽ minh bạch 
và thị trường không còn bị “làm giá” như trước”, 
ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công 
Thương TP HCM đánh giá.
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danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường heo hơi quí I/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 quí I/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. 
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