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Năm 2022, ngành chăn nuôi heo toàn cầu đối mặt với 
một loạt thách thức từ giá thức ăn chăn nuôi leo thang, 
tới dịch bệnh và nhu cầu sụt giảm do dịch COVID-19.

Giá thịt heo tại nhiều nơi do đó đã sụt giảm mạnh, gây 
ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của người chăn nuôi.

Tại Trung Quốc, sản lượng thịt heo năm 2022 tăng 4,6% 
so với năm trước lên mức cao nhất kể từ năm 2014 nhờ 
sản lượng lớn trong quý IV.  Tuy nhiên, giá heo hơi có xu 
hướng giảm trong giai đoạn cuối năm, dù sắp bước vào 
dịp Tết Nguyên Đán, vì diễn biến dịch COVID-19 phức 
tạp khi số ca mắc vẫn tăng cao.

Trong khi tại Việt Nam, giá heo hơi dù đã giảm vào đầu 
tháng 12, nhưng đã chững lại vào cuối tháng. Điều này 
cho thấy thị trường đang có sự điều tiết chờ tín hiệu để 
điều chỉnh tăng giá trở lại từ dịp Tết Dương lịch nhờ nhu 
cầu tăng lên.

Hoạt động sản xuất của các hộ chăn nuôi và doanh 
nghiệp Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn trong năm 
2022 khi nguồn thức ăn và con giống phụ thuộc vào 
nhập khẩu, chưa kể những hạn chế trong hoạt động giết 
mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi cũng như việc kiểm 
soát dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi vẫn 
nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần 
ổn định thị trường. Năm 2022, tăng trưởng sản xuất của 
ngành chăn nuôi khoảng 5 - 6%, sản lượng thịt các loại 
ước đạt 6,98 triệu tấn. Trong đó sản lượng thịt heo đạt là 
4,3 triệu tấn. 

Các công ty chứng khoán nhận định các công ty chăn 
nuôi sẽ bắt đầu phục hồi vào năm 2023 khi chi phí chăn 
nuôi sẽ giảm, trong khi giá heo hơi dự kiến sẽ tăng chậm.



THỊ TRƯỜNG HEO
THẾ GIỚI



Tại Mỹ, trong tuần cuối năm, lượng heo giết mổ đạt gần 1,77 triệu con, giảm 8,1% so với 
đầu năm. Mặc dù trọng lượng heo móc hàm giảm 0,5% xuống 217 pound, sản lượng thịt 
heo tại quốc gia Bắc Mỹ này vẫn tăng 1% lên 474 triệu pound. 

Tính từ đầu năm đến ngày 31/12/2022, lượng heo giết mổ của Mỹ giảm 2,9% xuống gần 
122,5 triệu con, theo đó khiến sản lượng thịt heo trong năm 2022 giảm 2,4% xuống gần 
26,9 triệu pound, theo CPC.

Uỷ ban Phát triển Nông nghiệp và Trồng trọt Anh (AHDB) dẫn dữ liệu mới nhất của Defra 
cho biết, tổng sản lượng thịt heo của Anh đạt 80.100 tấn trong tháng 12, giảm 13% (tương 
đương 11.8000 tấn) so với tháng 11 do các ngày lễ hội làm gián đoạn quá trình giết mổ. 
Mặc dù khối lượng này thấp hơn đáng kể so với một năm trước (giảm 11%, tương đương 
9.800 tấn) nhưng vẫn cao hơn một chút (0,6%, tương đương 400 tấn) so với mức trung 
bình 5 năm trong tháng 12. Điều này đưa sản lượng thịt heo hàng năm trong năm ngoái 
tăng 1,2% (tương đương 12.600 tấn) so với năm 2021 lên 1,05 triệu tấn.

Theo Defra, số lượng heo sạch bị giết mổ đạt 884.700 con trong tháng 12, giảm 11% 
(110.600 con) so với tháng 11, do hoạt động giết mổ bị gián đoạn trong dịp Giáng sinh. 
Như vậy, lượng heo sạch giết mổ trong năm 2022 đạt 11,2 triệu con, giảm nhẹ 0,6% 
(tương đương 62.000 con) so với năm 2021. 

Số liệu của Defra cũng cho thấy số heo nái và heo đực giết mổ trong tháng 12 đã giảm 
xuống mức thấp nhất hàng tháng kể từ tháng 10/2021 ở 18.000 con. Số lượng heo nái và 
heo đực thường giảm vào tháng 12, với năm 2021 là ngoại lệ. Điều này nâng tổng số 
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Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Thịt heo Canada (CPC) cho biết trong tuần tính đến ngày 
31/12/2022, lượng heo giết mổ của Canada hầu như không đổi so với đầu năm, đạt 
233.805 con. Trọng lượng heo móc hàm trong giai đoạn này giảm 1,2% xuống 109,26 kg, 
theo đó sản lượng thịt heo cũng giảm 1,2% so với đầu năm xuống 25.546 tấn. 

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 31/12/2022, lượng heo giết mổ của quốc gia này chỉ giảm 
nhẹ 0,5% so với đầu năm xuống gần 20,8 triệu con. Vì trọng lượng thịt heo cũng hầu như 
không đổi so với đầu năm, sản lượng thịt heo tại nước này giảm nhẹ 0,5% xuống hơn 2,26 
triệu tấn.

1. Sản xuất

Từ đầu năm đếnTrong tuần kết thúc vào
Thay đổi Thay đổi

31/12/2022 1/1/2022 31/12/2022 1/1/2022
Đơn vị: con

Miền Tây

Miền Đông

Trọng lượng heo móc hàm (kg)

Cả nước

Sản lượng thịt heo (tấn)

108.443

125.362

233.805

109,26

25.546

109.562

124.155

233.717

110,63

25.857

1,0%

1,0%

0,0%

1,2%

1,2%

8.903.722

11.891.294

20.795.016

108,73

2.261.110

9.098.368

11.799.143

20.897.511

108,70

2.271.461

2,1%

0,8%

0,5%

0,0%

0,5%

Bảng 1: Sản lượng heo giết mổ tại Canada trong tuần tính đến ngày 31/12/2022
(Nguồn: Cơ quan điều tra thực phẩm Canada (CFIA)/CPC).



lượng trong năm lên 257.000 con, tăng 5% so với năm ngoái và so với mức trung bình 
hàng năm trong 5 năm. 

Trọng lượng heo giết mổ tiếp tục giảm trong tháng 12 với mức trung bình là 87,6kg trong 
tháng. Có sự chênh lệch giữa trọng lượng hiện tại và trọng lượng được ghi nhận vào 
tháng 12/2021 là 3,3kg khi heo được đưa về trang trại, tuy nhiên trọng lượng vẫn duy trì 
trên mức trung bình 5 năm là 1,7kg. 

Trọng lượng heo móc hàm là động lực chính để tăng sản lượng vào năm 2022. Trọng 
lượng trung bình đạt đỉnh vào đầu năm trong thời kỳ tồn kho nhiều nhất và giảm dần cho 
đến mùa thu, sau đó lại giảm xuống khi mùa đông đến. Trọng lượng heo móc hàm cả năm 
bình quân đạt 90,1kg, tăng gần 5kg so với mức trung bình hàng năm trong 5 năm và tăng 
2% so với năm 2021.

Về tình hình dịch tả heo châu Phi (ASF), Penang (Malaysia) đã tuyên bố đợt bùng phát 
ASF tại bang này là một thảm họa sau khi các ca bệnh được báo cáo tại 5 trang trại heo 
thương phẩm khác nhau ở 2 quận.

Điều này nâng tổng số trang trại heo thương phẩm có ca bệnh ASF lên 7, với tổng số heo 
lên đến 25.000 con. 5 trong số các trang trại bị ảnh hưởng nằm ở huyện Seberang Prai 
Selatan và hai trang trại ở huyện Seberang Prai Tengah.

Bộ trưởng Chow Kon Yeow cho biết 929 con heo từ trang trại báo cáo các trường hợp ASF 
đầu tiên đã bị tiêu hủy và xác của chúng được chôn tại chỗ, theo New Straits Times.
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10.862 10.923 11.269 11.207

244,6 241,5 243,7 257,0

957,4 984,3 1.033,6 1.046,3

2019 2020 2021 2022

Lượng heo sạch giết mổ (x1.000 con) Tổng sản lượng thịt heo (x1.000 tấn)
Lượng heo nái và heo nuôi ngoài trời bị giết mổ (x1.000 con)

Biểu đồ 1: Sản lượng thịt heo tại Anh theo năm (Nguồn: Defra/AHDB).



Theo trang Genesus, tính tới ngày 11/1/2023, giá heo hơi tại Philippines đã vượt qua 
Trung Quốc và vươn lên vị trí dẫn dầu, đạt gần 75.000 đồng/kg. Theo sau là Trung 
Quốc, với giá heo báo ở mức hơn 52.500 đồng/kg. 

Mexico và Việt Nam lần lượt giữ vị trí thứ ba và thứ 4, với giá trung bình đạt lần lượt hơn 
54.700 đồng và 52.000 đồng/kg. 

Đối với thịt heo móc hàm, Hàn Quốc vẫn là quốc gia có mức giá cao nhất, với giá trung 
bình đạt hơn 96.650 đồng/kg, trong khi Anh giữ vị trí á quân với giá trung bình là gần 
57.700 đồng/kg.

Giá heo tại Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 12 (5 tuần kết thúc vào ngày 1/ 1) trung 
bình đạt 177,54 bảng Anh/kg, tăng 3,1% (tương đương 5,35 bảng/kg) so với tháng 11 (4 
tuần kết thúc vào ngày 27/11).

Dù vậy có sự thay đổi về giá giữa các khu vực sản xuất chính. Đức, Hà Lan và Đan Mạch 
báo cáo giá tăng, trong khi Pháp và Tây Ban Nha báo cáo giá giảm. Đức ghi nhận mức 
tăng giá mạnh nhất trong khoảng thời gian 5 tuần, tăng trung bình 7,7 bảng/kg (tương 
đương 4,4%). Ngược lại, Pháp có mức giảm lớn nhất, giảm trung bình 4 bảng (2,3%).

Giá khu liên minh tiếp tục duy trì dưới giá của Anh trong khoảng thời gian 5 tuần, với giá 
heo ở Anh trung bình cao hơn 25,36 bảng/kg so với giá trung bình của EU-27.

2. Diễn biến giá
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Bảng 2: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới
(Đơn vị: tính theo đơn vị tiền tệ mỗi quốc gia. Nguồn: Genesus).



Biểu đồ 2: Giá heo móc hàm tại một số quốc gia thuộc EU (Nguồn: AHDB/Eurostat).

Trên thị trường thế giới, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO) cho 
biết chỉ số giá lương thực (FAO) đạt 132,4 điểm trong tháng 12, giảm 1,9% so với tháng 11 
và đánh dầu tháng giảm thứ 9 liên tiếp, và giảm 1% so với cùng kỳ năm trước đó. 

Chỉ số giá thịt toàn cầu giảm 1,2% so với tháng 11 xuống 113,8 điểm, giảm tháng thứ 6 
liên tiếp, nhưng vẫn tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá thịt heo thế giới 
tăng, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa vững chắc trước Giáng sinh, đặc biệt là ở châu Âu.
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Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ 
(USMEF), xuất khẩu thịt heo tháng 11 đạt mức lớn nhất trong năm 2022, cả về khối lượng 
và giá trị.

Cụ thể, xuất khẩu thịt heo đạt 245.663 tấn trong tháng 11 năm ngoái, tăng 3% so với một 
năm trước, trong khi giá trị xuất khẩu tăng 10% lên 725,1 triệu USD. USMEF cho biết đây 
là mức cao nhất kể từ tháng 5/2021.

Luỹ kế 11 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thịt heo giảm 10% so với năm trước ở mức 2,43 
triệu tấn, trị giá dưới 7 tỷ USD (giảm 7%).

Xuất khẩu thịt heo sang Mexico và Cộng hòa Dominica đã lập kỷ lục trong tháng 11, với 
giá trị xuất khẩu sang Mexico đạt 200 triệu USD tháng thứ 2 liên tiếp. Xuất khẩu cũng có xu 
hướng cao hơn so với năm trước sang Trung Quốc, Hàn Quốc và Philippines.

Kết quả tháng 11 cũng được hỗ trợ nhờ tăng trưởng xuất khẩu thịt các loại thịt heo, tăng 
hơn 25% so với năm 2022.

3. Xuất khẩu



Ông Dan Halstrom, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của USMEF, nhận định Mexico là 
một thị trường quan trọng đối với ngành thịt heo của Mỹ. 

“Thịt heo Mỹ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng cao ở Mexico, đặc biệt là với 
việc miễn thuế nhập khẩu gần đây. Nhưng những nỗ lực của ngành công nghiệp Mỹ nhằm 
định hướng thương mại và người tiêu dùng về chất lượng vượt trội, tính nhất quán và giá 
trị của thịt heo Mỹ tiếp tục mang lại hiệu quả và nâng cao nhu cầu tổng thể.

Sự phục hồi trong xuất khẩu các loại thịt heo cũng là một tin tuyệt vời cho ngành thịt heo 
của Mỹ, phản ánh sự tăng trưởng nhu cầu trên diện rộng và tình hình lao động được cải 
thiện”, ông nói thêm.

Theo CPC, Canada đã xuất khẩu 104.045 con heo trong tháng 11, giảm 9,6% so với    
cùng kỳ năm trước đó, với Trung Quốc, Colombia và EU là 3 thị trường ghi nhận tăng 
trưởng dương. 

Luỹ kế đến tháng 11, tổng cộng hơn 1,28 triệu con heo đã được xuất khẩu từ Canada 
sang các thị trường khác, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2021. 

Quốc gia này cũng đã xuất khẩu 26.255 con heo (gồm cả heo nái và heo nuôi ngoài trời) 
sang Mỹ trong tuần tính đến ngày 24/12, tăng 17,7 so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế từ đầu 
năm đến ngày 25/12, lượng heo sống được xuất Mỹ giảm 1% xuống hơn 1,5 triệu con.

Tại Anh, xuất khẩu thịt heo đạt tổng cộng 28.400 tấn trong tháng 10, giảm 2% so với  
tháng 9, nhưng tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu nội tạng đã vượt qua xuất 
khẩu thịt heo tươi/đông lạnh để trở thành sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất về khối lượng 
xuất khẩu.

Theo năm, xuất khẩu các loại thịt heo cho kết quả trái chiều. Trong đó, xuất khẩu nội tạng 
cũng như thịt heo muối xông khói và các loại chế biến ghi nhận tăng trưởng mạnh, mặc dù 
xuất phát điểm thấp hơn. Trong khi đó, các mặt hàng tươi/đông lạnh và xúc xích lại ghi 
nhận sự sụt giảm.
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Biểu đồ 3: Xuất khẩu heo sống (gồm cả heo nái, heo nuôi ngoài trời) của Canada sang Mỹ
(Đơn vị: con. Nguồn: CPC/USDA).



Điều này đưa khối lượng xuất khẩu của Anh trong 10 tháng đầu năm lên 312.700 tấn, tăng 
9% vào năm 2021. Mặc dù tất cả các danh mục sản phẩm đều ghi nhận mức tăng trưởng 
hàng năm.

Cũng theo báo cáo từ CPC, nhập khẩu thịt heo tươi và đông lạnh của Canada trong tuần 
tính đến ngày 17/12 đã tăng 2,6% lên 3.573 tấn mét. Trong đó, nhập khẩu từ Đức giảm sâu 
nhất, giảm 94,2%, theo sau là Mexico với lượng nhập khẩu giảm 58%. 

Luỹ kế đến ngày 17/12, nhập khẩu thịt heo tươi và đông lạnh của Canada giảm 3,9% so 
với cùng kỳ năm trước đó xuống 134.556 tấn.

4. Nhập khẩu
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Tươi/ đông lạnh Thịt lợn muối xông khói Xúc xích Đã chế biến Nội tạng
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Biểu đồ 4: Xuất khẩu thịt heo của Anh trong 10 tháng (Đơn vị: tấn. Nguồn: AHDB).

Từ đầu năm đếnTrong tuần kết thúc vào
Thay đổi Thay đổi

17/12/2022 18/12/2021 17/12/2022 18/12/2021
Đơn vị: tấn

Mỹ

Đức

Tây Ban Nha

Đan Mạch

Mexico

Khác

Tổng

2.932

20

172

103

44

302

3.573

2.885

345

0

75

105

72

3.481

1,6%

94,2%

-

37,7%

58,0%

322,5%

2,6%

100.266

14.024

5.623

5.009

3.193

6.443

134.556

122.276

18.010

3.473

3.864

4.166

6.702

158.491

18,0%

22,1%

61,9%

29,6%

23,4%

3,9%

15,1%

Bảng 3: Nhập khẩu thịt heo tươi và đông lạnh của Canada trong tuần tính đến ngày 17/12/2022
(Nguồn: CPC).



Đối với thịt heo chế biến, trong cùng kỳ, quốc gia Bắc Mỹ đã nhập khẩu 6.516 tấn mét, 
tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước đó. Tính từ đầu năm đến ngày 18/12, lượng thịt heo 
chế biến nhập khẩu của nước này giảm 11,3% xuống 205.607 tấn mét.

Tại Mỹ, nhập khẩu thị heo trong tuần tính đến ngày 30/11 giảm 24,3% so với cùng kỳ năm 
2021 xuống 45.315 tấn. Trong đó, ngoại trừ nhập khẩu từ Italy tăng 14,4% lên 2.135 tấn 
trong giai đoạn này, thu mua từ các thị trường khác đều giảm, với sự sụt giảm mạnh nhất 
là từ Đan Mạch, giảm 53,5% so với năm trước đó, theo báo cáo từ CPC.

Tuy nhiên, luỹ kế từ đầu năm đến ngày 30/11, lượng thịt heo nhập khẩu của nền kinh tế 
hàng đầu thế giới lại tăng 17,4% lên 566.078 tấn.
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Từ đầu năm đếnTrong tuần kết thúc vào
Thay đổi Thay đổi

17/12/2022 18/12/2021 17/12/2022 18/12/2021
Đơn vị: tấn

Mỹ

Italia

Khác

Đan Mạch

Tổng thịt chế biến

Tổng lượng mỡ

Tổng

876

124

20

1.215

2.235

0

6.516

1.122

368

34

721

2.245

1

5.726

21,9%

66,2%

42,2%

68,6%

0,4%

-

13,8%

63.613

4.484

872

1.894

70.863

188

205.607

66.004

3.823

864

2.167

72.858

434

231.783

3,6%

17,3%

1,0%

12,6%

2,7%

56,7%

11,3%

Bảng 4: Nhập khẩu thịt heo chế biến của Canada trong tuần tính đến ngày 17/12/2022
(Nguồn: CPC).

Theo Rabobank, sản lượng thịt heo thấp hơn ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á đã khiến 
nguồn cung toàn cầu giảm. Tăng trưởng sản xuất đã bị hạn chế do sự kết hợp của chi phí 
cao và những hạn chế do nhu cầu không chắc chắn gây ra, ngân hàng giải thích trong báo 
cáo quý IV/2022 về thịt heo toàn cầu.

Rabobank cũng dự báo tồn kho thịt heo toàn cầu thấp hơn và nguồn cung hạn chế sẽ hỗ 
trợ thương mại trong quý cuối cùng của năm 2022 và đầu năm 2023.

Christine McCracken, nhà phân tích cấp cao tại Rabobank, cho biết nỗ lực ổn định sản 
xuất ở một số khu vực diễn ra chậm do những thách thức về năng suất và sự không chắc 
chắn của người tiêu dùng, dẫn đến triển vọng thương mại tốt hơn vào năm 2023.

 “Hơn nữa, những đợt giảm giá gần đây và sự can thiệp của chính phủ nhằm ổn định giá 
lương thực có thể có tác dụng thúc đẩy nhu cầu”, bà nói thêm. 

Lạm phát cũng có một số tác động đến thương mại. Thông thường, thịt heo được lưu 

5. Dự báo
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thông tốt hơn các loại protein khác trong một thị trường yếu hơn, tuy nhiên, Rabobank 
cảnh báo rằng niềm tin của người tiêu dùng giảm có thể ảnh hưởng đến giá thịt heo toàn 
cầu.

Trong khi đó, về triển vọng trung hạn của EU, giá thịt heo dự báo vẫn bị kìm hãm sau khi 
tăng đột biến vào năm 2022, theo AHDB. Tiêu thụ tại khu vực được dự đoán sẽ giảm 4% 
trong 10 năm tới và sản lượng sẽ giảm 1% mỗi năm. Với những điều chỉnh trong sản xuất 
và khả năng bùng phát dịch ASF hơn nữa ở châu Á



THỊ TRƯỜNG THỊT HEO
TRUNG QUỐC



Dữ liệu chính thức cho thấy sản lượng thịt heo năm 2022 của Trung Quốc tăng 4,6% so với 
năm trước lên mức cao nhất kể từ năm 2014. Cụ thể, sản lượng thịt heo tại nước sản xuất 
thịt hàng đầu thế giới đạt 55,41 triệu tấn, cao nhất kể từ mức 56,71 triệu tấn được ghi 
nhận 8 năm trước.

Sản lượng cao được hỗ trợ bởi sản lượng lớn trong quý IV là 13,91 triệu tấn, theo tính 
toán của Reuters từ dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tăng 0,87% so với 
cùng kỳ năm trước.

Sản lượng cao nhờ nhờ người chăn nuôi bán bớt heo đã được nuôi với trọng lượng lớn 
hơn trong nửa cuối năm để hưởng lợi từ sự phục hồi như dự đoán về nhu cầu và giá cả 
tăng. 

Tuy nhiên, nhu cầu vẫn ở mức thấp do số ca nhiễm COVID-19 gia tăng ở Trung Quốc khiến 
hầu hết mọi người phải ở nhà, khiến giá giảm mạnh.

Tổng đàn heo của Trung Quốc tăng 0,7% trong năm 2022 lên 452,56 triệu con, Cục Thống 
kê Quốc gia Trung Quốc cũng cho biết. 

Giá heo hơi trung bình tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 12, vì số ca mắc 
COVID-19 gia tăng sau khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới gỡ bỏ các hạn chế chống dịch 
và mở cửa trở lại biên giới. Theo đó, giá heo tại nước này đã giảm khoảng 26% trong 
tháng 12 xuống 17 nhân dân tệ/kg (NDT/kg).

1. Sản xuất

2. Biến động về giá
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Biểu đồ 5: Biến động giá heo hơi tại Trung Quốc trong tháng 12/2022 (Nguồn: zhuwang.cc).



Biểu đồ 6: Biến động giá heo hơi tại Trung Quốc trong năm 2022 (Nguồn: zhuwang.cc).

Dù vậy, so với đầu năm 2022, giá heo hơi tại quốc gia châu Á vẫn ghi nhận tăng nhẹ, từ 
hơn 16 NDT/kg lên khoảng 17 NDT. Giá đã biến động mạnh trong suốt năm 2022, với giá 
heo hơi tăng mạnh trong 11 tháng đầu năm sau những nỗ lực từ chính phủ nhằm phục hồi 
giá bị ảnh hưởng bởi dịch ASF và COVID-19, rồi lao dốc trở lại.

Giá tăng khoảng 78% từ tháng 6 lên 28,5 NDT/kg vào ngày 19/10, mức cao nhất kể từ 
tháng 3/2021 và mặc dù giá giảm kể từ đó nhưng chúng vẫn ở trên mức trung bình lịch sử, 
theo công ty Shanghai JC Intelligence.

15

Cục Xuất – Nhập khẩu, Bộ Công Thương, dẫn số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 
cho biết nhập khẩu thịt heo của quốc gia này có xu hướng giảm trong tháng 11 so với cùng 
kỳ năm 2021. Luỹ kế 11 tháng đầu năm, Trung Quốc nhập khẩu 1,56 triệu tấn thịt heo (HS 
0203), trị giá 3,39 tỷ USD, giảm 55,9% về lượng và giảm 65,4% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2021, chủ yếu nhập khẩu từ Tây Ban Nha, Brazil, Đan Mạch, Hà Lan, Mỹ, và Chile.

Kim ngạch nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc từ các thị trường này đều giảm mạnh so với 
cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Tây Ban Nha là thị trường cung cấp thịt heo lớn nhất cho 
Trung Quốc trong 10 tháng năm 2022, chiếm 27,4% trong tổng trị giá nhập khẩu thịt heo 
của quốc gia châu Á, với 930,87 triệu USD, giảm 69,2% so với cùng kỳ năm 2021.

3. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu

Theo USDA, sản lượng heo năm 2023 của Trung Quốc dự kiến đạt 675 triệu con, với sản 
lượng thịt heo dự kiến sẽ tăng và đạt 52 triệu tấn, thấp hơn mức trước khi bùng dịch ASF 
nhưng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng và triển vọng kinh tế kém lạc quan hơn. 
Chi phí thức ăn cao dự kiến sẽ làm giảm trọng lượng heo heo trung bình vào năm sau. 

4. Dự báo và triển vọng
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Năm 2023, dự đoán nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc sẽ tăng trở lại khi các biện pháp 
kiểm soát COVID được nới lỏng làm gia tăng nhu cầu, mặc dù khối lượng dự kiến sẽ 
không bằng với năm 2021. Các báo cáo ước tính rằng tổng nhập khẩu thịt heo của Trung 
Quốc (gồm cả nội tạng) sẽ ổn định trong vài năm tới khoảng 2 triệu tấn/năm. Điều này có 
nghĩa là Trung Quốc sẽ tự túc khoảng 95%, đáp ứng mục tiêu an ninh lương thực của họ. 
Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn sẽ là nhà nhập khẩu thịt heo lớn nhất thế giới



THỊ TRƯỜNG HEO HƠI
VIỆT NAM



Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, uớc tính tổng số heo của cả nước tính đến thời điểm 
cuối tháng 12/2022 tăng 11,4% so với cùng thời điểm năm 2021. Chăn nuôi giá súc phát 
triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. 

Theo số liệu của Cục Chăn nuôi, tại thời điểm tháng 12, tổng đàn heo khoảng 28,6 triệu 
con, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, ngành chăn nuôi phải đối mặt với không ít khó khăn khi nguồn thức ăn và con 
giống phụ thuộc vào nhập khẩu, chưa kể những hạn chế trong hoạt động giết mổ, chế biến 
sản phẩm chăn nuôi cũng như việc kiểm soát dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, góp phần ổn định thị trường. Năm 2022, tăng trưởng sản xuất của ngành chăn 
nuôi khoảng 5 - 6%, sản lượng thịt các loại ước đạt 6,98 triệu tấn. Trong đó sản lượng thịt 
heo đạt là 4,3 triệu tấn.

Mặc dù đợt bùng phát dịch tả heo châu Phi (ASF) chưa được kiểm soát hoàn toàn giữa 
các trang trại hộ gia đình nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến tổng nguồn 
cung. Theo đó, trong năm 2022, số lượng heo chết vì dịch ASF chỉ khoảng 57.000 con.

Về tình hình dịch ASF, theo VOV, từ ngày 9 - 15/12 vừa qua, 1 hộ dân ở ấp Nguyễn Huế, 
xã Tân Bằng và 1 hộ dân ở ấp 10, xã Trí Phải trình báo chính quyền địa phương về việc 
heo nuôi bị chết. Tổng số heo chết là 43 con.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh dịch ASF huyện Thới Bình phối hợp với UBND xã Tân 
Bằng và xã Trí Phải tiến hành kiểm tra, phát hiện đàn heo của 2 hộ dân có triệu chứng của 
bệnh dịch ASF nên lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy đàn heo của 2 hộ dân dương 
tính với virus ASF. Chủ tịch UBND huyện Thới Bình đã ban hành quyết định công bố dịch 
trên địa bàn xã Tân Bằng và xã Trí Phải huyện Thới Bình.

Còn theo báo Bình Dương, trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra dịch ASF ở 16 hộ, 
trại chăn nuôi tại 6 xã, thị trấn với tổng số heo mắc bệnh và nghi mắc bệnh là 275 con, 
tổng số heo chết và buộc phải tiêu hủy là 248 con, với tổng trọng lượng tiêu hủy đạt gần 
13,3 tấn. 

Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia cầm, dại trên chó, mèo và bệnh trên 
thủy sản không xảy ra. 

Dịch ASF đã xảy ra trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm, đến nay đã được khống 
chế, nhưng do tình hình thời tiết bất lợi, thời gian tới nguy cơ phát sinh dịch bệnh là rất 
cao. Chính vì vậy, thời gian tới ngành thú y sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động 
phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong 
công tác phòng, chống dịch ASF và một số bệnh khác trên đàn gia súc, gia cầm.

1. Sản xuất
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Theo trang nhachannuoi.vn, tiếp đà tăng giá từ tháng 10/2020, giá nguyên liệu thức ăn 
chăn nuôi (TACN) tăng cao nhất vào tháng 3 năm ngoái. Cụ thể, giá ngô và bã ngô tăng 
80-95% so với thời điểm chưa tăng giá (năm 2019); khô dầu đậu tương tăng khoảng 71%, 
thức ăn bổ sung tăng 46-50%. Theo đó giá TACN thành phẩm tăng 33-40% so với thời 
điểm chưa tăng giá. 

Tính bình quân 11 tháng năm 2022, giá các loại nguyên liệu TACN đều tăng so với cùng kỳ 
năm 2021, trong đó tăng mạnh nhất là các nguyên liệu thuộc nhóm ngũ cốc, cụ thể: ngô 
hạt 8.867 đồng/kg (tăng 14,5 %), khô dầu đậu tương 14.513 đồng/kg (tăng 14,2%), DDGS 
9.850 đồng/kg (tăng 16,8%), cám gạo chiết ly 6.508 đồng (tăng 20,5%), Lysine 40.480 
đồng/kg (tăng 15,7%), Methionine 68.645 đồng/kg (tăng 7,2%). Giá bình quân các nguyên 
liệu thức ăn chăn nuôi đều tăng so với năm 2021, tăng từ 7 - 27%, trong đó tăng mạnh 
nhất là các nguyên liệu thuộc nhóm ngũ cốc (cám gạo tăng 27,2%).

Mặt hàng
Tháng 12/2022 Thay đổi theo năm

Lượng (tấn) Trị giá (nghìn USD)

Lúa mì

Ngô

Dầu mỡ động thực vật

Đậu nành

Thức ăn gia súc và
nguyên liệu

82.544

386.198

137.827

159.970

584.700

218.937

1.157.940

203.471

Lượng Trị giá

0,27%

138,40%

13,36%

2,27%

35,80%

10,40%

127,20%

0,10%

Bảng 5: Tình hình nhập khẩu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Nguồn: Tổng cục Hải quan).
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Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 12/2022, Việt Nam nhập khẩu hơn 
584,7 triệu USD giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 35,8% so với cùng kì năm 
2021.

Về các nguyên liệu sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, khối lượng nhập khẩu lúa 
mì giảm 10,4% so với năm ngoái xuống 218.937 tấn, với giá trị nhập khẩu giảm nhẹ 
0,27% xuống hơn 82,5 triệu USD. 

Khối lượng nhập khẩu ngô tăng vọt 127,2% lên 1.157.940 tấn, với giá trị nhập khẩu cũng 
tăng mạnh 138,4% lên gần 386,2 triệu USD. 

Trong khi khối lượng nhập khẩu đậu nành giảm 0,1% xuống 203.471 tấn, giá trị nhập khẩu 
tăng 13,36% lên hơn 137,8 triệu USD. 

Nhập khẩu dầu mỡ động thực vật giảm 2,27% xuống gần 160 triệu USD. 

2. Thị trường thức ăn chăn nuôi



Biểu đồ 7: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 12/2022
(Đơn vị: đồng/kg. Nguồn:Tổng hợp thị trường).
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3. Diễn biến giá

Giá heo hơi trung bình cả nước tiếp tục giảm trong nửa đầu tháng 12 và chững lại 
trong thời gian còn lại, dao động trong khoảng 51.000 – 54.000 đồng/kg. Như vậy, 
giá tại ba miền giảm khoảng 1,8 – 3.5% trong giai đoạn này.

Ghi nhận trong ngày 25/12, tại miền Bắc, giá heo hơi dao động trong khoảng 51.000 – 
54.000 đồng/kg, với mức giá phổ biến là 52.000 – 53.000 đồng/kg. Hưng Yên và Bắc 
Giang là các địa phương có giá tốt nhất, đạt trung bình 54.000 đồng/kg, trong khi mức giá 
thấp nhất là tại Yên Bái và Lào Cai. 

Tại miền Trung – Tây Nguyên, heo hơi được giao dịch ở 51.000 – 52.000 đồng/kg.  

Tại miền Nam, heo hơi được thu mua với giá 51.000 – 53.000 đồng, với mức giá phổ biến 
là 52.000 – 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi biến động mạnh trong năm 2022, đạt đỉnh vào cuối tháng 7 trước khi sụt giảm 
vì nhu cầu chững lại. Giá heo hơi giảm khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đối mặt với nguy 
cơ thua lỗ.

Việc giá có dấu hiệu chững lại vào cuối năm, không còn giảm thêm nữa cho thấy thị 
trường đang có sự điều tiết chờ tín hiệu để điều chỉnh tăng giá trở lại từ dịp Tết Dương lịch 
nhờ nhu cầu tăng lên, theo Cục Xuất nhập khẩu.

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam
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Tiêu thụ thịt heo đang có xu hướng giảm từ. Dữ liệu từ OECD cho thấy mức tiêu thụ thịt 
heo bình quân đầu người của Việt Nam đã giảm so với mức tiêu thụ bình quân trước đại 
dịch, cụ thể giảm từ 31,4kg/người/năm vào năm 2018 xuống còn 26,8kg/người/năm vào 
năm 2022

Cục Xuất nhập khẩu dẫn số liệu Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 11, nhập khẩu thịt 
heo của Việt Nam tiếp tục giảm do nhu cầu thấp. Cụ thể, Việt Nam nhập khẩu 100.520 tấn 
thịt lợn (HS 0203), trị giá 214,85 triệu USD, giảm 32,4% về lượng và giảm 37,4% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2021. 

Thịt heo được nhập khẩu từ 31 thị trường trên thế giới. Trong đó, Brazil, Nga, Đức, 
Canada và Hà Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp thịt heo cho Việt Nam. Trừ Brazil, nhập 
khẩu thịt heo từ các thị trường này đều giảm so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong 11 tháng năm 2022, Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp thịt heo cho Việt Nam với 
37.610 tấn, trị giá 82,57 triệu USD, tăng 26% về lượng và tăng 15,7% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2021.

4. Tiêu thụ và nhập khẩu

Bước sang năm 2023, ngành chăn nuôi được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về 
mặt giá thức ăn chăn nuôi. 

5. Dự báo

Biểu đồ 8: Biến động giá heo hơi trong nước năm 2022
(Đơn vị: đồng/kg. Nguồn:Tổng hợp thị trường).

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam
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Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Chăn nuôi, Nguyên Cục 
trưởng Cục Chăn nuôi, cho biết vẫn chưa có tín hiệu giá thức ăn chăn nuôi có thể giảm 
mạnh mà hiện vẫn cao. 

“Tôi chưa kỳ vọng gì nhiều về thị trường thức ăn chăn nuôi. Tình hình vẫn còn khó khăn, 
giá nguyên liệu vẫn cao; dù có xuống cũng không đáng kể bởi giá nông sản đã thiết lập ở 
mặt bằng mới, khó xuống được. Chỉ hy vọng nhỏ là nguồn lúa mì của Ukraine sẽ được nối 
lại nếu xung đột địa chính trị được kiểm soát”, ông Dương nói. 

Còn về giá heo hơi, ông Dương cho rằng sẽ không tăng quá mạnh chỉ 3 - 5% với điều kiện 
sức mua cải thiện khi kinh tế phục hồi. 

SSI Research dự báo giá heo hơi sẽ không tăng đột biến trong năm 2023, đạt khoảng 
60.000 đồng/kg tăng 10% so với 2022. Mặc dù vậy, việc Trung Quốc chuẩn bị mở cửa trở 
lại được cho là sẽ là chất xúc tác, hỗ trợ giá heo hơi trong thời gian tới.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, giá heo hơi dự kiến tăng trở lại nhưng mức tăng sẽ không đột 
biến như dịp Tết của các năm trước.

Nhu cầu tiêu thụ thịt sẽ không giảm nhờ lượng khách du lịch quốc tế dự kiến sẽ phục hồi 
kể từ quý II/2023, kéo theo nhu cầu ăn uống tăng
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1. “Khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất thịt sẽ giảm bớt trong 2023”

Tính tới hết năm 2022, các doanh nghiệp nuôi heo vẫn chưa công bố báo cáo tài chính 
quý IV. Trong báo cáo chiến lược đầu tư 2023, CTCP Chứng khoán VNDirect ước tính, 
tổng doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất thịt niêm yết giảm 31% so với cùng kỳ và 
lợi nhuận ròng giảm 6,2% trong 9 tháng đầu năm 2022.

Nhóm phân tích cho rằng Nông nghiệp BaF Việt Nam (BaF, Mã: BAF) chủ động cắt giảm 
doanh thu từ mảng kinh doanh nông sản và Masan MEATLife (Mã: MML) không còn ghi 
nhận doanh thu từ mảng thức ăn chăn nuôi đã góp phần lớn làm sụt giảm tổng doanh thu.

Trong khi đó, tổng lợi nhuận gộp cũng giảm 31% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 
2022 do giá nguyên liệu đầu thức ăn chăn nuôi tăng cao và giá bán heo thấp hơn. Giá lúa 
mì, ngô và khô đậu tương đã tăng mạnh 37,9%/19,8%/10,7% so với cùng kỳ.

Bước sang năm 2023, VNDirect kỳ vọng giá heo tăng 5% nhờ nhu cầu ăn uống bên ngoài 
phục hồi, cùng với tình trạng thiếu hụt nguồn cung khi hộ chăn nuôi vẫn ngần ngại trong 
việc tái đàn do giá heo giảm trong thời gian gần đây trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở 
mức cao.

Hiện nay, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung thịt heo tại Việt 
Nam. Nhóm phân tích cho rằng giá hàng hóa có khả năng giảm trong 2023 do (1) lo ngại 
ban đầu về tình trạng thiếu lương thực do xung đột đã lắng xuống khi các nước xuất khẩu 
khác tăng nguồn cung, (2) ngũ cốc của Ukraine đã được vận chuyển trở lại sau thỏa thuận 
chấm dứt việc phong tỏa các cảng của nước này, và (3) giá phân bón hạ nhiệt, góp phần 
thúc đẩy sản lượng thu hoạch nhờ tăng năng suất cây trồng.

Theo quan điểm của VNDirect, giá thức ăn chăn nuôi trong nước có độ trễ hơn so với giá 
nông sản thế giới. Vì vậy, chi phí thức ăn chăn nuôi sẽ giảm dần vào năm 2023.
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Bảng 6: Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022 của các doanh nghiệp sản xuất thịt
(Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: VNDirect Research).
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Nhu cầu tiêu thụ thịt tăng 10 - 15% trong quý IV/2022 do đây là mùa tiêu thụ cao điểm khi 
Tết Nguyên đán đến gần. Trong năm 2023, nhu cầu tiêu thụ thịt được dự báo sẽ không 
giảm nhờ tăng trưởng thu nhập thực tế nhờ kế hoạch tăng lương cơ bản của chính phủ 
lên khoảng 20,8% vào năm 2023.

Bên cạnh đó, lượng khách du lịch quốc tế dự kiến sẽ phục hồi 84% trong quý II/23 và 
100% trong quý IV/2023, kéo theo sự phục hồi mạnh mẽ của dịch vụ giải trí, lưu trú và ăn 
uống. Do đó, các nhà sản xuất thịt sẽ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tích cực trong 
2023.

Trong đó, VNDirect dự phóng doanh thu thuần của Tập đoàn Dabaco Việt Nam và BaF sẽ 
tăng lần lượt 3,5% và 18% trong năm 2023. Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi đầu vào 
giảm và giá bán heo hơi tăng nhẹ, biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp sản xuất thịt 
như Dabaco, Masan MEATLife, Hoàng Anh Gia Lai và BAF sẽ cải thiện trong năm 2023.

Tuy nhiên nhóm phân tích cũng lưu ý các rủi ro về ngành, bao gồm căng thẳng kéo dài 
giữa Nga và Ukraine ảnh hưởng đến hoạt động vận tải trên Biển Đen có thể gây áp lực 
tăng giá ngũ cốc toàn cầu; khoảng 80% nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi 
được nhập khẩu nên tỷ giá USD/VND tăng sẽ kéo theo giá nhập khẩu nguyên liệu đầu vào 
trong sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng; dịch tả heo châu Phi có thể ảnh hưởng đến nguồn 
cung thịt heo vào năm 2023.

Đồng quan điểm, báo cáo cập nhật ngành chăn nuôi mới đây của SSI Research cũng cho 
rằng công ty chăn nuôi sẽ bắt đầu phục hồi vào năm 2023 với điểm nhấn là chi phí chăn 
nuôi sẽ giảm, trong khi giá heo hơi dự kiến sẽ tăng chậm.

Cụ thể, Dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy mức tiêu thụ thịt 
heo bình quân đầu người đã giảm so với mức tiêu thụ bình quân trước đại dịch, cụ thể 
giảm từ 31,4 kg/người/năm vào năm 2018 xuống còn 26,8 kg/người/năm vào năm 2022.

Điều này cũng cho thấy khả năng con số này sẽ tăng khoảng 3% so với cùng kỳ vào năm 
2023. Với sản lượng chăn nuôi tăng mạnh trong những tháng gần đây (tăng 12,4% so với 
cùng kỳ trong 11 tháng đầu năm 2022), nguồn cung heo hơi khó có thể thiếu hụt trong 
năm 2023, với điều kiện dịch bệnh được kiểm soát tốt. Do đó, giá heo hơi được dự báo sẽ 
không tăng đột biến, đạt khoảng 60.000 đồng/kg vào năm 2023, tăng 10% so với cùng kỳ.

Về mặt chi phí, các nhà phân tích dự báo chi phí thức ăn chăn nuôi sẽ ổn định và bắt đầu 
giảm trong quý II/2023.

SSI Research lưu ý, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là chất xúc tác cần theo dõi trong 
lĩnh vực này, vì hoạt động thương mại qua biên giới được dự báo sẽ hỗ trợ giá heo hơi 
vào năm 2023.

Việc xuất khẩu heo hơi chính thức sang Trung Quốc cũng có thể là yếu tố xúc tác. Tuy 
nhiên, điều này khó có thể xảy ra do còn nhiều quy định liên quan đến nguồn gốc xuất xứ 
và an toàn thực phẩm. Các trang trại thương mại với 'mô hình 3F' được tích hợp đầy đủ sẽ 
là đối tượng hưởng lợi chính nếu điều này được thông qua.
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Biểu đồ 9: Mức tiêu thụ thịt bình quân đầu người của Việt Nam
(Nguồn: SSI Research. (*) dự báo).

2. Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành

Dabaco đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 hơn 1 tỷ USD

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Dabaco (Mã: DBC) đã thông qua kế 
hoạch sản xuất năm 2023 với tổng doanh thu 24.562 tỷ đồng, lợi nhuận sau 

thuế 569 tỷ. So với kế hoạch năm 2022, hai chỉ tiêu trên lần lượt tăng 9% về doanh thu và 
giảm 38% về lợi nhuận sau thuế. Hiện tại công ty chưa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh 
năm 2022.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, SSI Research dự phóng doanh thu và lợi nhuận ròng 
năm 2022 của Dabaco lần lượt đạt 12.000 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ) và 324 tỷ 
đồng (giảm 61% so với cùng kỳ), do năm 2020 và 2021 ghi nhận mức nền so sánh cao. 

Trong năm 2023, SSI Research dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của Dabaco lần 
lượt đạt 12.800 tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ) và 500 tỷ đồng (tăng 47% so với cùng 
kỳ), với giả định giá heo hơi trung bình sẽ đạt 60.000 đồng/kg vào năm 2023.

Liên quan đến tình hình hoạt động, mới đây HĐQT Dabaco đã thông qua phương án sáp 
nhập Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Dabaco vào Công ty TNHH Đầu tư và 
Phát triển Chăn nuôi gia công. Qua đó vốn điều lệ của Công ty Đầu tư và Phát triển Chăn 
nuôi gia công sẽ tăng từ 25 tỷ đồng lên 45 tỷ sau sáp nhập.

HĐQT cũng thông qua việc thành lập Công ty TNHH Dược và Thú y Dacovet với vốn điều 
lệ 50 tỷ đồng, do Dabaco sở hữu 100% vốn.

Theo công bố tại báo cáo soát xét bán niên 2022, Dabaco có 28 công ty con với tỷ lệ nắm 
giữ 99% hoặc 100%, hầu hết đều hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi.



'Heo ăn chuối' đem về hơn 1.600 tỷ đồng doanh thu năm 2022 cho 
HAGL

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) cho biết trong bối cảnh giá thịt 
heo tháng 12/2022 thấp hơn so với tháng 11, kết quả kinh doanh tháng cuối 

năm chỉ bằng 58% so với tháng 11.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 4.574 tỷ đồng, gấp 2,2 lần kết quả 
kiểm toán năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.181 tỷ đồng, gấp 9,2 lần năm 2021.

Trong năm vừa qua, ngành chăn nuôi đem về cho HAGL 1.620 tỷ đồng, tương ứng số 
lượng heo thịt tiêu thụ là 292.847 con. Ngành cây ăn trái tạo ra 2.277 tỷ đồng doanh thu 
với sản lượng 281.275 tấn, trong đó 57% sản lượng tiêu thụ là chuối xuất khẩu, chuối 
dùng cho sản xuất thức ăn gia súc chiếm 43%. 677 tỷ đồng doanh thu còn lại đến từ ngành 
phụ trợ.

Năm 2022, HAGL đặt kế hoạch tham vọng với doanh thu ở mức hơn 4.800 tỷ đồng và lợi 
nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng, lần lượt tăng 130% về doanh thu và gấp 8,8 lần về lợi 
nhuận so với năm 2021. Như vậy, tập đoàn đã thực hiện được 95% kế hoạch doanh thu và 
vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Ước tính trong tháng 12/2022, doanh thu thuần của HAGL khoảng 474 tỷ đồng và lãi sau 
thuế 66 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và giảm 42% so với tháng 11.

Siba Holdings mua hơn 4,5 triệu cổ phiếu BAF khi các 
lãnh đạo đồng loạt bán

CTCP Siba Holdings đã mua 4.530.050 cổ phiếu BAF trên tổng số 
4.557.250 cổ phiếu đăng ký, tương đương tỷ lệ thực hiện 99,4%. Giao dịch thỏa thuận 
được thực hiện từ ngày 27/12/2022 đến ngày 10/1/2023. Công ty cho biết lý do không 
hoàn tất giao dịch là do thị trường biến động không thuận lợi.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu BAF mà Siba Holdings nắm giữ tăng từ 53,56 triệu đơn 
vị lên 58,09 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu tăng tương ứng từ 37,32% lên 40,48%.

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT của CTCP Siba Holdings và CTCP Nông nghiệp BAF 
Việt Nam hiện không nắm giữ cổ phiếu BAF nào.

Ở chiều ngược lại, các lãnh đạo công ty Nông nghiệp BAF lại đồng loạt bán ra hàng triệu 
cổ phiếu trong thời gian vừa qua, cụ thể ông Phan Ngọc Ấn, Thành viên HĐQT kiêm Phó 
Tổng Giám đốc đã bán toàn bộ 2.477.500 đơn vị (tỷ lệ 1,73%) mà ông nắm giữ trong phiên 
27/12/2022.

Ông Lê Xuân Thọ, Thành viên HĐQT bán 795.000 đơn vị trong thời gian 28/12/2022 – 
10/1/2023. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu BAF của ông Thọ giảm từ 839.200 đơn vị 
xuống 44.200 đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 0,58% xuống 0,03%.
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Tương tự, bà Bùi Hương Giang, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã hoàn tất bán 
499.750 cổ phiếu trong thời gian 27/12/2022 – 9/1/2023. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu 
BAF của bà Giang giảm từ 5,16 triệu đơn vị xuống 4,66 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm 
tương ứng từ 3,6% xuống 3,25%.

Động thái mua vào hàng triệu cổ phiếu của Siba Holdings diễn ra trong bối cảnh giá cổ 
phiếu BAF đang có xu hướng đi ngang sau khi sụt giảm mạnh xuống đáy 13 tháng. Hiện 
thị giá cổ phiếu đang đi ngang trong khu vực 17.000 – 19.000 đồng/cp
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Tại Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn nước này hôm 18/1 đã kêu gọi người chăn 
nuôi thực hiện các biện pháp để giảm sản lượng thịt heo dư thừa và áp lực lên giá, sau khi 
giá đã giảm xuống dưới giá thành chăn nuôi do tiêu thụ yếu.

Trung Quốc là nhà sản xuất thịt heo hàng đầu thế giới và đã phải vật lộn trong nhiều năm 
với giá cả biến động và sản xuất heo theo chu kỳ, đặc biệt là kể từ khi dịch ASF bùng phát 
vào năm 2018.

Chính phủ sẽ tổ chức thu mua thịt heo dự trữ nhà nước để hỗ trợ giá, cơ quan này cho 
biết thêm. 

Một quan chức của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn cho biết Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục 
thúc đẩy sản xuất hạt có dầu nhiều hơn trong năm nay. Quốc gia châu Á cũng sẽ mở rộng 
trồng cây cải dầu trong mùa đông ở phía nam của đất nước và phát triển cây cải dầu mùa 
xuân ở phía tây bắc.

1. Chính sách các nước trên thế giới

Tại diễn đàn Kết nối tiêu thụ các nông sản chủ lực phía Nam phục vụ dịp Tết Nguyên đán 
2023 do Tổ diễn đàn Kết nối nông sản 970 của Bộ NN&PTNT tổ chức đầu tháng 12, ông 
Lê Viết Bình, phó chánh Văn phòng Bộ NN&PTNT cho biết trường hợp giá heo xuống 
dưới giá thành sản xuất thì Bộ NN&PTNT phối hợp Bộ Công Thương áp dụng các biện 
pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người chăn nuôi, gồm các biện pháp kiểm soát 
nhập heo đông lạnh theo quy định hoặc dự trữ heo vào kho lạnh. 

Tuy nhiên, biện pháp dự trữ heo vào kho lạnh thì chưa cần thiết. Do đó các địa phương 
khuyến cáo không bán tháo đàn, tránh tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong dịp Tết.

Ông Nguyễn Văn Thắng, phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, cho biết Đồng Nai là 
"thủ phủ" cung cấp heo, gà cho nhiều địa phương, tuy nhiên giá heo hơi tại địa phương 
hiện đang ở mức thấp, dao động 48.000 - 53.000 đồng/kg. Trong khi giá thức ăn chăn 
nuôi, vật tư chăm sóc đang neo ở mức rất cao, đây là điều rất khó cho người chăn nuôi 
duy trì đàn. 

Hiện địa phương đang chỉ đạo để cố gắng duy trì đàn heo, đảm bảo nguồn cung cho dịp 
Tết Nguyên đán

2. Chính sách của Việt Nam
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cục Xuất nhập khẩu
Tổng cục Thống kê
Tổng cục Hải quan
Hiệp hội Thịt heo Canada
New Straits Times 
Rabobank
Reuters
Bộ Nông nghiệp Mỹ
Trang web zhuwang.cc

Trang web Genesus
AHDB
VOV
Báo Bình Dương
nhachannuoi.vn
Báo cáo cập nhật ngành chăn nuôi và DBC 
(23/12/2022) của SSI Research
Báo cáo chiến lược đầu tư 2023 “Đầu tư có trách 
nhiệm – xây tương lai vững bền” (2/12/2022) của 
VNDirect Research.

Báo cáo “Thị trường heo hơi năm 2022” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình 
bày. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung 
cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh 
vực chuyên nghiệp khác.
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Biểu đồ 9: Mức tiêu thụ thịt bình quân đầu người của Việt Nam (Trang 26)

Bảng 1: Sản lượng heo giết mổ tại Canada trong tuần tính đến ngày 31/12/2022 (Trang 5)
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Mục “Báo cáo ngành hàng” 
- VietnamBiz

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

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.

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù 
trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những 
thiếu sót, sai sót.
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