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Xuất nhập khẩu giấy trong tuần này như sau:

Xuất khẩu: Giấy in, viết đạt lượng 208 tấn, tăng 85,7%, giấy tissue đạt lượng 3.817

tấn, tăng 8,9%, giấy lớp mặt (Testliner) và lớp sóng (Medium) đạt lượng 18737 tấn,

giảm 17,9%, giấy vàng mã đạt lượng 4.015 tấn, tăng 14,4% so với tuần trước.

Nhập khẩu: giấy in báo đạt lượng 782 tấn, tăng 306,3%%, giấy in & viết không

tráng đạt lượng 4.936 tấn, tăng 39,3%, giấy in & viết tráng đạt lượng 2.087 tấn, giảm

37,7%, giấy tissue đạt lượng 675 tấn, tăng 77,6%, giấy bao bì không tráng đạt lượng

11.663 tấn, tăng 37,3%, giấy bao bì tráng 13.039, tăng 28,7%, giấy khác 1.982 tấn,

giảm 26,4%.

Xuất khẩu & nhập khẩu giấy các loại
1. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Giá giấy xuất khẩu & nhập khẩu thị trường Việt Nam (tham khảo)
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Giá giấy xuất khẩu các loại (USD/tấn, CIF cảng châu Á), tháng 8/2019

Sản phẩm 20/T8 27/T8 % thay đổi

Testliner (120 - 150gsm) 360 - 380 350 - 370 -2.70%

Medium (100 - 130gsm) 340 - 360 330 - 360 -1.40%

Tissue (giấy vệ sinh) 850 - 980 850 - 980 0%

Tissue (giấy khăn lau) 1040 - 1150 1040 - 980 0%

In, viết (70gsm, ISO 95) 840 - 870 850 - 870 0%

Giá giấy nhập khẩu các loại (USD/tấn, CIF cảng Vietnam), tháng 8/2019

Sản phẩm 20/T8 27/T8 % thay đổi

Testliner (120 - 170gsm) 390 - 410 370 - 400 -2.50%

Medium (100 - 150gsm) 350 - 390 340 - 380 -2.70%

Tissue (giấy vệ sinh) 870 - 990 870 - 990 0%

Tissue (giấy khăn lau) 1.050 - 1.160 1050 - 1160 0%

Duplex grey back (Đông nam Á) 460 - 480 460 - 480 0%

Ivory Board (chất lượng cao) 990 - 1150 990 - 1150 0%

In, viết (70gsm, ISO> 90) 810 - 870 800 - 860 -1.20%



2. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VÀ GIẤY TRUNG QUỐC

Giá bột Kraft gỗ mềm tại nội địa Trung Quốc giảm nhẹ, so với tuần trước:

- Giá bột BSK Nga giảm 20 RMB/tấn, giảm 0,4%;

- Giá bột thông radiata giảm 15 RMB/tấn, giảm 0,3%;

- Giá bột gỗ mềm tẩy trắng (NBSK) bắc mỹ & bắc âu, giảm 10 RMB/tấn, giảm

0,2%.

Giá bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP) giảm nhẹ so với tuần

trước:

- Giá bột BHK Trung Quốc giảm 20 RMB/tấn, giảm 0,4%;

- Giá bột bạch đàn giảm 10 RMB/tấn, giảm 0,2%;

- Giá bột BHK Nga giảm 15 RMB/tấn, giảm 0,3%;

Giá bột giấy nội địa mức trung bình tại Trung Quốc, RMB/tấn, tại kho người bán, đã bao gồm 13% VAT
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Giá bột phi gỗ nội địa Trung Quốc khá ổn định trong

suốt 3 tuần ở cả 2 loại bột tre và bã mía.

Tuy nhiên, kể từ năm 2018, dưới chính sách về nhập khẩu giấy thu hồi ở

Trung Quốc, hạn ngạch nhập khẩu giấy thu hồi của Shanying đang bị

hạn chế đáng kể và có thể bị cắt giảm về 0 vào cuối năm tới. Shanying

đang cố gắng tăng nguồn cung trong nước, đồng thời hạn chế nhập khẩu

từ các nước khác ngoài Mỹ.

Ngoài ra, công ty này cũng đang nghiên cứu tính khả thi của việc xây

dựng các nhà máy bột giấy tại Đông Nam Á hoặc Châu Âu do chi phí

đất đai, vận chuyển rẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên các chính phủ ở khu vực

Đông Nam Á lại đang sử dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối

với nhập khẩu RCP do lo ngại ô nhiễm. Điều này khiến công ty sẽ phải

tìm một giải pháp phù hợp để có thể đáp ứng được nguồn RCP thiếu hụt

trong nước.
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Shanying xây dựng dây chuyền sản xuất bột giấy tái chế công 

suất 700,000 tấn/năm tại Mỹ

Vừa mới đây, tập đoàn Shanying International Holdings đã tiết lộ kế

hoạch đầu tư 200 triệu đô la cho một dây chuyền sản xuất bột giấy

tái chế tại nhà máy Wickliffe, tiểu bang Kentucky nước Mỹ.

Công ty cho biết dây chuyền này sẽ là nguồn cung cấp bột cho 3 nhà

máy sản xuấy giấy bìa tại Trung Quốc, với tổng công suất lên tới 4,1

triệu tấn/năm.

Dự kiến trong tháng tới, Shanying cũng sẽ cho 3 nhà máy sản xuất

thùng các tông hòm hộp tái chế với tổng công suất 1,45 triệu tấn/năm

đi vào vận hành tại thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc.
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Giá bột giấy trung bình nhập khẩu tại Trung Quốc -- Giá tịnh, USD/tấn, CIF
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Giá giấy thu hồi (RCP) mức trung bình nhập khẩu vào Trung Quốc, USD/tấn, CIF, tới các cảng chính ở Trung Quốc

Nhìn chung giá giấy thu hồi (RCP) trung

bình từ Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu nhập

khẩu vào Trung Quốc trong tuần này không

có biến động và giữ mức ổn định trong suốt

3 tuần qua
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Nhập khẩu từ Nhật Bản 

  Thùng sóng cũ   Báo cũ



2. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY TẠI MỸ

Giá bột giấy các loại giao dịch tại Mỹ trong tháng 8 năm 2019, USD/tấn
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➢ Bột giấy tẩy trắng gỗ mềm (NBSKP & SBSKP) trong tháng 8/2019 đã giảm 30USD/tấn so với tháng 7/2019, giảm 210 USD/tấn

so với cùng kỳ tháng 8/2018.

➢ Bột giấy tẩy trắng gỗ cứng (NBHK & SBHKP) trong tháng 8, đã giảm 40 USD/tấn (-3,9%) so với tháng 7/2019, giảm 225

USD/tấn (-18,8%) so với cùng kỳ tháng 8/2018.

➢ Bột giấy tẩy trắng gỗ bạch đàn (BEKP) trong tháng 8, đã giảm 40 USD/tấn (-3,9%) so với tháng 7/2019, giảm 255 USD/tấn (-

20,6%) so với cùng kỳ tháng 8/2018.

➢ Bột giấy gỗ mềm không tẩy (USKP), đã giảm 35 USD/tấn (-3,0%) so với tháng 7/2019, giảm 210 USD/tấn (-16,0%) so với cùng

kỳ tháng 8/2018.
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➢ Bột giấy tẩy trắng gỗ mềm phương Bắc (NBSKP) xuất khẩu trong tháng 8/2019, đã giảm 18 USD/tấn (-3,0%) so với tháng

7/2019, giảm 338 USD/tấn (-36,7%) so với cùng kỳ tháng 8/2018.

➢ Bột giấy tẩy trắng gỗ mềm phương Nam (SBSK) trong tháng 8/2019, đã giảm 10 USD/tấn (-1,8%) so với tháng 7/2019, giảm

290 USD/tấn (-34,1%) so với cùng kỳ tháng 8/2018.

➢ Bột giấy tẩy trắng gỗ cứng (NBHKP & SBHKP) trong tháng 8, đã giảm 20 USD/tấn (-3,6%) so với tháng 7/2019, giảm 255

USD/tấn (-32,5%) so với cùng kỳ tháng 8/2018.



4. TIN TỨC VỀ ĐẦU TƯ

BAN BIÊN TẬP:

Nguyễn Việt Đức, VPPA;
Hoàng Trung Sơn, VPPA;

Đặng Văn Sơn, VPPA;
Vũ Thị Hồng Mận, VPPA;

Cao Đức Bằng, VINAPACO;
Lê Huy Dư, VPPA;

Hoàng Tú Ngọc, VPPA Centre.

Tesco triển khai giai đoạn 2 của kế hoạch Xóa, Giảm, Tái sử dụng & Tái chế

Kể từ năm 2018, sau khi tuyên bố mong muốn loại bỏ các vật liệu khó tái chế, Tesco - Nhà bán lẻ hàng hóa có trụ sở tại Anh, sẽ loại bỏ hơn 4.000 tấn vật liệu khỏi 8.000 dây

chuyền.

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Tesco đã đưa ra giai đoạn hai của kế hoạch Xóa, Giảm, Tái sử dụng & Tái chế, gồm bốn bước chi phối thiết kế bao bì trên tất cả các loại sản phẩm:

1. Loại bỏ tất cả các vật liệu không thể tái chế và khó tái chế.

2. Trường hợp không thể loại bỏ, giảm đến mức tối thiểu, bao gồm cả bao bì thừa.

3. Tìm ra những cơ hội mới để tái sử dụng.

4. Nếu không thể tìm ra cơ hội, đảm bảo tất cả bao bì được tái chế như một phần của vòng khép kín.

Tại bốn cuộc họp với hơn 1.500 nhà cung cấp, Tesco đặt ra tầm nhìn cho giai đoạn tiếp theo: loại bỏ bớt các lớp bao bì dư thừa khỏi các sản phẩm dưới thương hiệu Tesco và các

sản phẩm có thương hiệu khác. Tesco cũng thông báo rằng từ năm tới, kích thước phù hợp của bao bì sẽ được xem như một phần của tiêu chí đánh giá và quyết định xếp hạng.

Các nhà sản xuất cho biết, bằng cách giảm 23% kích thước của bao bì đựng khoai tây chiên giòn, họ đã có thể giảm 5.000 tấn trọng lượng bao bì và 50.000 dặm đường vận

chuyển, do các kiện được đóng gói một cách hiệu quả hơn, giảm số lượng các chuyến xe tải.

Tesco cũng nhắc lại lời kêu gọi chính phủ từ tháng 1 năm 2018, giới thiệu cơ sở hạ tầng, thu gom và tái chế quốc gia nhằm cung cấp một vòng khép kín cho các loại bao bì.

JK Paper công bố thời gian các nhà máy Sirpur đi vào

vận hành thương mại tại Ấn Độ

JK Paper vừa mới đây đã công bố chuẩn bị đưa các nhà

máy giấy Sirpur vào vận hành thương mại sau hơn 4 năm

đóng cửa, với mục tiêu tổng công suất của các nhà máy

đạt 136,000 tấn/năm.

Dự kiến sản phẩm mới sẽ tập chung vào giấy làm ly cốc,

giấy in và giấy viết.

Sirpur Paper đưa ra các mốc thời gian vận hành lại của

các nhà máy giãn hơn, cụ thể máy PM 7 công suất 27,000

tấn/năm đã tiến hành chạy thử vào tháng 2/2019, dự kiến

3 máy còn lại sẽ bắt đầu vào tháng 4, 6 và 9/2019. Tuy

nhiên công ty lại không đưa ra thời gian cụ thể nào cho

các máy còn lại.

McDonalds Đức cấm các mặt hàng nhựa sử dụng một lần

từ tháng 10/2019
McDonalds Đức đang bắt đầu thực hiện những bước đầu

tiên trong lộ trình giảm chất thải nhựa và bao bì. Từ tháng

10/2019, công ty sẽ thay thế gậy bong bóng nhựa bằng một loại

khác làm từ giấy, tiếp theo đó công ty sẽ bắt đầu phục vụ các

phần Gà McNuggets trong túi giấy thay vì hộp giấy vào cuối

năm nay. McDonalds sẽ tối ưu hóa bao bì đựng đồ tráng miệng.

Từ năm 2020 trở đi, các sản phẩm kem của công ty sẽ gần như

không chứa thành phần từ nhựa.

Công ty cho biết hiện đang tiến hành thử nghiệm sử dụng cốc

tái chế trong sản xuất giấy vệ sinh. McDonalds đã trở thành

công ty đầu tiên ở Đức cung cấp hệ thống tái chế cho ly giấy đã

qua sử dụng.
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