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Xuất nhập khẩu giấy trong tuần này như sau:

Xuất khẩu: Giấy in, viết đạt lượng 64 tấn, giảm 66,7%; Giấy tissue đạt lượng 871

tấn, tăng 3,2%; Giấy lớp mặt (Testliner) và lớp sóng (Medium) đạt lượng 14.578

tấn, giảm 13,3%; Giấy vàng mã đạt lượng 3.012 tấn, giảm 2,2% so với tuần trước.

Nhập khẩu: Giấy in báo đạt lượng 817 tấn, tăng 112.8%; Giấy in & viết không

tráng đạt lượng 4.456 tấn, giảm 11,4%; Giấy in & viết tráng đạt lượng 3.609 tấn,

tăng 7,6%; Giấy tissue đạt lượng 937 tấn, tăng 75.8%; Giấy bao bì không tráng đạt

lượng 8.937 tấn, giảm 7,4%; Giấy bao bì tráng đạt lượng 16.601 tấn, tăng 69,3%;

Giấy khác đạt lượng 1.736 tấn, giảm 47,4% so với tuần trước.

1. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Xuất khẩu giấy các loại (tấn) Nhập khẩu giấy in, viết, in báo, tissue (tấn)

Nhập khẩu giấy bao bì, giấy khác (tấn)
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Giá giấy xuất khẩu các loại (USD/tấn, CIF cảng châu Á), tháng 9/2019

Sản phẩm 4/T9 15/T9 % thay đổi

Testliner (120 - 150gsm)
350 - 370 350 - 370 0%

Medium (100 - 130gsm)
330 - 360 330 - 360 0%

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

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

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

Giá giấy nhập khẩu các loại (USD/tấn, CIF cảng Vietnam), tháng 9/2019

Sản phẩm 4/T9 15/T9 % thay đổi

Testliner (120 - 170gsm) 370 - 400 370 - 400 0%

Medium (100 - 150gsm) 340 - 380 340 - 380 0%

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

Tissue (giấy khăn lau) 1050 - 1160 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) 800 - 860 800 - 860 0%

Nhập khẩu bột giấy và phế liệu giấy (tấn)

▪ Bột giấy, nhập khẩu đạt lượng 11.125 tấn, giảm 14.9%

so với tuần trước.

▪ Phế liệu giấy, nhập khẩu đạt lượng 36.072 tấn, giảm

22,5% so với tuần trước.
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2. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY  TRUNG QUỐC

Giá bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP) so với tuần trước:

➢ Giá bột BHK Trung Quốc và BHK Nga, không thay đổi;

➢ Giá bột bạch đàn (BEK) giảm 25 RMB/tấn, giảm 0,63%.

Giá bột kraft gỗ mềm so với tuần trước:

➢ Giá bột (NBSK) Bắc Mỹ, giảm 30RMB/tấn, giảm 0,6%;

➢ Giá bột BSK Nga, tăng 25 RMB/tấn, tăng 0,54%;

➢ Giá bột UKP, không thay đổi.

Giá bột giấy mức trung bình giao dịch nội địa Trung Quốc: RMB/tấn, tại kho người bán, đã bao gồm 13% VAT

Bột kraft từ gỗ cứng tẩy trắng

Bột kraft từ gỗ mềm tẩy trắng & chưa tẩy
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Giá bột phi gỗ, nội địa Trung Quốc trong

suốt 4 tuần qua không có biến đông ở cả 2 

loại bột tre và bã mía.

Sau khi đóng cửa cơ sở vào năm 2014, Chongqing Runmin Paper khởi động dây chuyền giấy bìa 120.000 tấn/năm
Trùng Khánh Runmin Paper đã cho ra đời một máy mới sản xuất giấy làm thùng cactong tái chế 120.000 tấn / năm, nhà máy nằm ở Khu công

nghiệp Tong Nam thuộc thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Được cung cấp bởi một công ty Trung Quốc giấu tên, đơn vị này có chiều rộng

5,2m và tốc độ thiết kế là 600 m / phút. Đầu ra của nhà máy là giấy lớp sóng chất lượng cao và sử dụng giấy thu hồi trong nước.

Trước đây được biết đến với cái tên Tongnan First Paper Mill, công ty đã từng vận hành một số máy đóng thùng nhỏ tái chế với tổng công

suất 50.000 tấn / năm tại một nhà máy cách khu vực nhà máy mới khoảng 3 km về phía bắc, cũng ở Trùng Khánh.

Các BM đã bị đóng cửa vĩnh viễn vào cuối năm 2010 như là một phần của chiến dịch đóng cửa công suất lỗi thời của quốc gia. Nhà máy cũ, 

cùng với tất cả các thiết bị sản xuất ở đó, đã bị phá hủy vào năm 2014.

Công ty được đổi tên thành Trùng Khánh Runmin Paper vào năm 2016, khi bắt đầu xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Tong Nam.

Bột phi gỗ của Trung Quốc
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Giá giấy thu hồi (RCP) mức trung bình nhập khẩu tại Trung Quốc, USD/tấn, CIF, các cảng chính ở Trung Quốc

Biến động giá giấy thu hồi (RCP) so với tuần trước:

➢ Giá RCP từ Mỹ, OCC & DLK không thay đổi, giấy

văn phòng lựa chọn (SOP) giảm 7.5 USD/tấn, giảm

4,8%.

➢ Giá RCP từ Châu Âu, giấy báo cũ (ONP) không thay

đổi, OCC (1.05) tăng 5 USD/tấn, tăng 4,0%.

➢ Giá RCP từ Nhật Bản, thùng sóng cũ (OCC) giảm

17.5 USD/tấn, giảm 14,0%, giấy báo cũ (0NP) giảm

17.5 USD/tấn, giảm 11,5%.

3. THỊ TRƯỜNG GIẤY THU HỒI (RCP) CHÂU Á & TRUNG QUỐC

Nhập khẩu RCP từ Châu Âu

Nhập khẩu RCP từ Mỹ

Nhập khẩu RCP từ Nhật Bản
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Giá giấy thu hồi (RCP) mức trung bình nhập khẩu vào Đài Loan và Đông Nam Á, USD/tấn, CIF 

Giá giấy thu hồi mức trung bình nhập khẩu vào Đài Loan và Đông

Nam Á đến ngày 13 tháng 9 so với tháng 8/2019:

➢ Gía giấy hỗn hợp (Mixed paper): từ Mỹ & Châu âu không thay đổi,

tuy nhiên từ Nhật Bản lại giảm 7.5 USD/tấn (-5,2 %).

➢ Giá giấy thùng sóng cũ (OCC): từ Châu âu không thay đổi, từ Mỹ

giảm 2.5 USD/tấn (-2,3%), từ Nhật Bản giảm 17.5 USD/tấn (-14,3%).

➢ Giá giấy báo cũ (ONP): từ Mỹ giảm 10 USD/tấn (-8,0%), từ Châu âu

giảm 10 USD/tấn (-8,0%).

Nhập khẩu giấy hỗn hợp từ Châu âu, Mỹ, Nhật bản Nhập khẩu thùng sóng cũ (OCC) từ Châu âu, Mỹ, Nhật bản

Nhập khẩu giấy báo cũ (ONP) từ Mỹ & Châu âu
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4. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY BẮC MỸ

Giá bột giấy mức trung bình giao dịch tại thị trường Bắc mỹ, cảng phía đông -- USD/tấn

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng và chưa tẩy giao dịch nội địa Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng giao dịch nội địa

Bột giấy gố mềm & gỗ cứng tẩy trắng giao dịch xuất khẩu
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Giá bột giấy giao dịch nội địa của Mỹ trong tháng 9 so với tháng 8:

➢ Bột giấy gỗ mềm: loại tẩy trắng phương bắc (NBSK) giảm 40 USD/tấn (- 3,4%)

và phương nam (SBSKP) giảm 40 USD/tấn (-3,7%), bột chưa tẩy (UKP) cũng

giảm 40 USD/tấn (-3,6%).

➢ Bột giấy từ gỗ cứng tẩy trắng: BHKP (bắc & nam) giảm 40 USD/tấn

(-4,1%), BEKP (bạch đàn) giảm 40 USD/tấn (-4,0%).

Giá bột giấy giao dịch xuất khẩu trong tháng 9 so với tháng 8:

➢ Bột giấy gỗ mềm tẩy trắng: phương bắc (NBSKP) không thay đổi, phương nam

(SBSKP) tăng nhẹ 5 USD/tấn (+0,9%).

➢ Bột giấy gỗ cứng tẩy trắng: phương bắc & nam đều giảm 10 USD/tấn (-1,9%)



5. TIN TỨC VỀ THỊ TRƯỜNG

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.

Người mua Trung Quốc tạm dừng mua RCP nhập khẩu, đẩy giá xuống khắp châu Á

Giá nhập khẩu thùng sóng cũ (OCC) đã giảm thấp hơn ở châu Á khi các nhà máy Trung Quốc cắt giảm đáng kể việc mua giấy thu hồi nhập khẩu (RCP) đáng kể trong hai

tuần qua. Người mua Trung Quốc đã nhận được tin chính có khả năng cắt giảm đáng kể giấy phép nhập khẩu RCP trong Q4, hoặc hoãn việc ban hành hạn ngạch. Hoặc

là có thể làm phức tạp cho các nhà máy mua RCP, các nhà máy phải thu xếp lộ trình chuyển đổi mua RCP trong nước và làm thủ tục hải quan trước ngày 31 tháng 12,

trước khi giấy phép năm 2019 hết hạn. Họ cũng muốn đặt RCP được vận chuyển từ Hoa Kỳ sớm để tránh mức thuế thêm 5% so với mức 25% hiện có đối với hàng nhập

khẩu RCP của Hoa Kỳ, sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12. Các nhà máy quan tâm đã tiếp cận chính quyền địa phương về mối quan tâm thời gian của họ, nhưng không

ai có câu trả lời rõ ràng. Chúng tôi đã học được từ các cán bộ chính quyền địa phương rằng giấy đăng ký hạn ngạch Q4 của chúng tôi đã được phê duyệt và đệ trình lên

chính quyền cấp tỉnh, ông cho biết một nhà sản xuất thùng tái chế hàng đầu. Tuy nhiên, sau đó, vì một số lý do chưa biết, chưa nộp bài báo cho Bộ Sinh thái và Môi

trường để phê duyệt lần cuối. Chúng tôi tin rằng tình hình sẽ trở nên rõ ràng sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần (1-7).

Trong một tình huống bình thường, do thời gian vận chuyển khác nhau, các nhà máy ưu tiên giao hàng trước các đơn đặt hàng cuối năm cho RCP được nhập từ châu Âu

và Đông Mỹ không muộn hơn cuối tháng 10, vào giữa tháng 11 cho RCP từ miền Tây Hoa Kỳ và muộn nhất là như tháng 12 cho RCP Nhật Bản. Nhưng đối mặt với sự

không chắc chắn về thời gian và quy mô của hạn ngạch Q4, người mua hiện không biết phải làm gì.

Trong khi đó, các nhà máy chứng kiến sự suy thoái kinh tế đang diễn ra ở Trung Quốc ngày càng sâu sắc, với các đơn đặt hàng từ các công ty chuyển đổi và phân phối hạ

nguồn cho các vật liệu đóng gói đang giảm dần, trong khi chiến tranh thương mại Trung-Mỹ leo thang.

Dự báo nhu cầu giấy bao bì Q4 sẽ tiếp tục suy yếu tại thị trường nội địa, các nhà máy đã quyết định làm chậm việc mua hàng nhập khẩu RCP.
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Tại Ấn Độ, Paswara Papers sắp khởi động PM mới

Ấn Độ Công ty Paswara Papers sắp sửa khởi động công suất mới tại nhà máy của mình ở Meerut, Uttar Pradesh.

Một liên hệ từ công ty cho biết, một máy giấy lớp sóng (medium) và giấy lớp mặt (kraft liner) 40.000 tấn / năm mới sẽ

bắt đầu sản xuất thương mại vào tháng tới, và một đơn vị sản xuất 100.000 tấn / năm sẽ bắt đầu sản xuất thương mại vào

tháng 10 năm 2023.

Tổng công suất 140.000 tấn / năm phù hợp với các thông báo trước đó từ hãng, nhưng dòng thời gian và bản chất của các

máy đã thay đổi. Trước đây, nó đã được thông báo sẽ có ba đơn vị chứ không phải hai, và việc cài đặt sẽ kết thúc vào tháng

12 năm sau.

Paswara không bình luận về lý do của sự thay đổi, hoặc về việc cả hai máy đều được Hardayal Engineering cung cấp, như

đã thông báo trước đó.

Hiện tại, công ty có công suất 25.000 tấn / năm giấy kraft, 125.000 tấn / năm giấy lớp mặt và 30.000 tấn / năm bìa tái chế

không tráng phủ trên hai máy.


