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1. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Xuất khẩu giấy các loại

Nhập khẩu giấy in báo, giấy in, viết, tissue

Nhập khẩu giấy bao bì, giấy khác
Xuất nhập khẩu giấy so với tuần trước

Xuất khẩu: Giấy in - viết đạt 87 tấn, tăng trưởng 50%; giấy tissue đạt
745 tấn, giảm 11,2%; giấy lớp mặt và lớp sóng đạt 15.082 tấn, tăng
21,8%; giấy vàng mã đạt 1.638 tấn, giảm 14,6%.
Nhập khẩu: Giấy in báo đạt 981 tấn, giảm 20,2%; giấy in, viết không
tráng 4.812 tấn, giảm 9,8%; giấy in – viết tráng đạt 3.559 tấn, giảm
8,0%; giấy tissue đạt 785 tấn, tăng 30%. Giấy lớp mặt & lớp sóng đạt
12.256 tấn, tăng 2,2%; giấy bao bì tráng phủ đạt 14.576 tấn, tăng 5,7%;
giấy khác đạt 1.832 tấn, giảm 10,5%.
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2. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VÀ GIẤY TRUNG QUỐC
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 mềm tẩy trắng & chưa tẩy

Giá bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP) mức trung bình so
với tuần trước:
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 Giá bột bạch đàn (BEK) tăng 5 RMB/tấn (+0,13%);

4550 4600 4580

4400 4425

 Giá bột BHK Nga và Trung Quốc không thay đổi;
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Giá bột kraft gỗ mềm mức trung bình so với tuần trước:

 Giá bột NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu) giảm 10 RMB/tấn (-0,2%);
 Giá bột thông radiate (Chile) giảm 40 RMB/tấn (-0,9%);
 Giá bột BSK Nga giảm 20 RMB/tấn (-0,43%);
 Giá bột Chile, Bắc Mỹ tăng 25 RMB/tấn (+0,56%).
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Bột phi gỗ Trung Quốc
6125

Giá bột phi gỗ, nội địa Trung Quốc so với tuần trước:

5100
4150

4150

4150

3825

3825

3575

 Giá bột tre không thay đổi;
 Giá bã bía giảm 250 RMB/tấn (- 6,5%).
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Lee & Man tiết lộ kế hoạch cắt giảm sản xuất tại Việt Nam và Trung Quốc vào khoảng Tết Nguyên Đán năm 2020
Lee & Man Paper Manufacturing, nhà sản xuất giấy bao bì tái chế lớn thứ hai tại Trung Quốc đã thông báo sẽ cắt giảm tổng cộng 200.000 tấn giấy
tại nhà máy sản xuất giấy bìa của mình tại Trung Quốc và Việt Nam vào khoảng Tết Nguyên Đán (LNY). Cụ thể :
Máy xeo tạm ngưng
STT
hoạt động
1 Huangchong, thành phố Dongguang, tỉnh Quảng PM3
Châu, Trung Quốc
PM4
PM 7
PM 9
2 Hongmei, thành phố Dongguang, tỉnh Quảng
PM 12
Châu, Trung Quốc
PM 15
PM 17
3 Thành phố Changshu, tỉnh Giang Tô
PM 6 & 8
PM 16
4
Thành phố Trùng Khánh
PM 20
5 Thành phố Cửu Giang , tỉnh Giang Tây, Trung PM 21
Quốc
PM18
6 Hậu Giang, Việt Nam
PM 19
Tổng cộng
Chi nhánh nhà máy

VPPA.VN

Loại giấy sản xuất
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Thời gian tạm
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Giá BỘT GIẤY mức trung bình NHẬP KHẨU vào Trung Quốc: USD/tấn, CIF
Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSKP)
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Bột kraft gỗ mềm không tẩy (UKP)
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Giá GIẤY THU HỒI mức trung bình NHẬP KHẨU vào Trung Quốc: USD/tấn, CIF
Nhập từ Mỹ
263

Giá giấy thu hồi (RCP) mức trung bình nhập khẩu tại Trung Quốc
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so với tuần trước:

205
180
125 122.5

Giá giấy RCP từ Mỹ:
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 Giấy OCC giảm 2,5 USD/tấn (- 2%);
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 Giấy DLK giảm 20 USD/tấn (-11%);
 Giấy OSP và SCN không thay đổi.
Giá giấy RCP từ Châu Âu và Nhật Bản không thay đổi.
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3. THỊ TRƯỜNG GIẤY VÀ BỘT GIẤY CHÂU Á
Giá giấy THU HỒI mức trung bình NHẬP KHẨU tại Đông Nam Á - Đơn vị: USD/tấn, CIF, nhập đến các cảng chính ở Đông Nam Á
Bìa và giấy hỗn hợp
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Giá giấy thu hồi mức trung bình nhập khẩu tại Đông Nam Á so
với tuần trước:
 Giá giấy bìa và giấy hỗn hợp không thay đổi
 Giá OCC : OCC Mỹ giảm 2,5 USD/tấn (-2,63%); OCC Châu Âu
giảm 3 USD/tấn (-3,4%); OCC Nhật Bản giảm 3 USD/tấn (-3,25).
 Giá giấy báo cũ nhập từ Mỹ và Châu Âu đề giảm 5 USD/tấn
(-4,3%).
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4. TIN TỨC VỀ ĐẦU TƯ
Công ty Sun Paper lắp đặt máy xeo giấy UFP công suất 500.000 tấn/năm cho dự án sản xuất giấy và
bột giấy tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc
Công ty Shangdong Sun Paper của Trung Quốc đã k hợp đồng (LOI) với Valmet, lắp đặt một máy xeo giấy
in viết không tráng (UFP) và một lò hơi thu hồi tại dự án giấy và bột giấy tích hợp tại thành phố Bắc Hải,
khu tự trị Quảng Tây.
Máy xeo UFP có độ rộng 10,515m, tốc độ thiết kế 1.800m/phút, công suất 500.000 tấn/năm. Lò hơi thu hồi
có công suất tối đa 4.600 tấn/ngày. Tuy nhiên, nhà sản xuất không tiết lộ trị giá cũng như ngày giao hàng dự
kiến. Tháng 7.2019 Sun Paper đã thành lập công ty con Guangxi Sun Paper thuộc sở hữu toàn phần, với số
vốn đăng ký là 500 triệu RMB (71,2 triệu USD) để điều hành dự án giấy và bột giấy tích hợp khổng lồ nêu
trên.
Theo tài liệu đánh giá tác động môi trường (EIA) do chính quyền địa phương công bố, khu dự án phức hợp
này sẽ nâng tổng công suất sản xuất giấy và bột giấy của nhà máy lên 3,5 triệu tấn/năm, và sẽ được xây
dựng thành 2 giai đoạn, với tổng thời gian thực hiện gần 5 năm. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng dây chuyền bột gỗ
cứng tẩy trắng (BHK) công suất 800.000 tấn/năm và dây chuyền bột cơ học peroxyt (APMP) công suất
200.000 tấn/năm. Hai dây chuyền này sẽ là nguồn cấp cho máy xeo UFP công suất 550.000 tấn/năm và
máy xeo giấy đặc biệt công suất 500.000 tấn/năm tại nhà máy. Sau khi tất cả các dây chuyền đi vào vận
hành, công ty ước tính sẽ có khoảng 450.000 tấn/năm sản lượng bột BHK sẽ được bán ra thị trường.
Gia đoạn 2 của dự án sẽ xây dựng thêm một dây chuyền bột APMP công suất 400.000 tấn/năm, một máy
xeo giấy bìa ngà tráng phủ công suất 900.000 tấn/năm và máy xeo giấy tissue công suất 150.000 tấn/năm.
Hiện tại, Sun Paper đang vận hành 02 nhà máy: nhà máy sản xuất giấy và bìa với tổng công suất lên đến 4
triệu tấn/năm và nhà máy sản xuất bột gỗ công suất 1.3 triệu tấn/năm tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cổ
đông Shandong Sun Holdings Group của công ty hiện cũng đang vận hành máy xeo giấy bìa nguyên khai
với công suất 1,38 triệu tấn/năm cũng ở tỉnh Sơn Đông.
Ngoài ra, Sun Paper cũng đang vận hành dây chuyền sản xuất bột giấy hòa tan công suất 300.000 tấn/năm
và dây chuyền sản xuất bột giấy tái chế công suất 400.000 tấn/năm tại tỉnh Savannakhet, Lào.
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Tại Trung Quốc, Asia Symbol thông báo sẽ
tăng 100 RMB/tấn với giá bột BHK
Asia Symbol vừa thông báo tăng 100 RMB/tấn
cho giá bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) có
hiệu lực ngay lập tức đối với các đơn đặt hàng
tháng này tại Trung Quốc, do dấu hiệu khách
hàng bắt đầu dự trữ bột BHK tăng trở lại.
Mới tuần trước Suzano đã làm náo loạn thị
trường bột BHK Trung Quốc với thông báo đã
bán hết sạch các kho bột BHK dự trữ tại cảng.
Điều này khiến người mua Trung Quốc nghĩ
rằng thị trường bột BHK đang chạm đáy và giá
có chiều hướng tăng. Trong khi đó, Asia Symbol
và Nhà sản xuất bột Indonesia lớn Asia Pulp and
Paper (APP) đang trong thời gian tạm ngưng
hoạt động trong tháng này, dẫn đến sản lượng
bột BHK khan hiếm hơn và càng tạo điều kiện
cho việc tăng giá.
Nhà máy giấy và bột giấy của Asia Symbol tại
thành phố Rizhao, tỉnh Sơn Đông đang trong
thời gian tạm ngưng hoạt động tháng này trong
khoảng 8 đến 12 ngày bắt đầu từ 14.11, dẫn đến
giảm 80.000 tấn sản lượng bột BHK trên thị
trường. Nhà máy Perawang của APP ở tỉnh
Sumatra cũng đang tạm ngưng sản xuất từ 10.11
– 22.11, dự kiến giảm 40.000 tấn bột BHK trên
thị trường.
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Chính sách mới không rõ ràng về giấy thu hồi tại Indonesia ảnh hưởng mạnh đến thị trường Châu Á
Những bất ổn về chính sách bao gồm nhập khẩu giấy thu hồi (RCP) đã xuất hiện trở lại thị trường Indonesia. Chính phủ nước này công bố một đạo luật mới
vào ngày 23.10 sẽ thắt chặt các tiêu chuẩn và sẽ có hiệu lực vào ngày 24.11. Cơ quan có trách nhiệm, KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia, đã áp dụng các
hướng dẫn liên quan đến quy định mới vào ngày 1.4 và đích danh chỉ định các nhà khảo sát giám sát hàng hóa RCP từ toàn cầu được vận chuyển vào nước
này.
Họ yêu cầu các quốc gia xuất xứ kiểm tra hàng hóa RCP trước khi giao hàng, và phải cho thấy mức độ ô nhiễm khi nhập khẩu lượng RCP này là dưới 0,5%.
Luật được công bố ngày 24.10 sẽ đưa các chính sách này có hiệu lực ngay sau đó.
Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết, trong luật mới được công bố xuất hiện các quy tắc bổ sun, nhưng chỉ có sẵn bằng tiếng Bahasa Indonesia trong một tài
liệu dài 31 trang và được gửi cho các nhà khảo sát.
Hai quy tắc mới đã khiến cả người mua lẫn người bán cảm lo lắng: Các lô RCP nhập khẩu phải là lô hàng trực tiếp và nhà xuất khẩu cần phải là nhà cung
cấp chính hãng, điều này có nghĩa là người thu gom RCP.
Các liên hệ chỉ ra rằng từ ngữ và cụm từ của các bài viết trong luật mới là chung chung, thực sự mơ hồ, và sẽ được làm rõ.
Phản ứng của người bán hàng từ nhầm lẫn đến hoảng loạn, với việc vận chuyển trực tiếp dường như có nghĩa là RCP phải được vận chuyển từ nước xuất xứ
trực tiếp đến Indonesia, và tất cả các lô hàng không trực tiếp sẽ bị loại khỏi thị trường nước này. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết điều này
sẽ dẫn đến khối lượng hàng tại Châu Âu sẽ phải chuyển từ cảng dự trữ sang nước mà nó được thu thập.
Các nguồn tin cho biết trước khi luật này có hiệu lực chính thức, một cuộc họp giữa các bên chính quyền Indonesia, các hiệp hội kinh doanh, thương nhân và
nhà buôn sẽ được tổ chức vào tuần tới, và họ hy vọng rằng các cuộc họp này sẽ giúp giải quyết các vướng mắc trong luật mới này.
Một số thương nhân và các nhà cung cấp của Mỹ và châu Âu đã tạm dừng các tạm ngưng các đơn đặt hàng RCP của Indonesia.
Một thương nhân Nhật Bản có hàng RCP dự kiến đến Indonesia vào khoảng ngày 24.11, cho biết ông đã tìm cách làm rõ với nhà khảo sát và không thể nhận
được câu trả lời, nhưng vẫn quyết định đi trước và yêu cầu nhà khảo sát sắp xếp kiểm tra trước khi giao hang. Họ tin rằng các lô hàng của mình có thể đáp
ứng các yêu cầu của bộ luật mới.
Được biết chi phí bổ sung cho việc kiểm tra trước khi giao hàng và rủi ro đến từ luật mới cho phép người bán cung cấp RCP cho khách hàng Indonesia với
giá cao hơn khoảng 10 USD/tấn so với khách hàng ở các thị trường Đông Nam Á khác.
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Mặc dù giá nhập khẩu giảm mạnh, mức giá OCC trong nước vẫn ổn định ở Mexico do nguồn cung hạn chế
Người mua giấy hòm hộp cũ (OCC) ở Mexico một lần nữa ghi nhận giá yếu hơn đối với bột nhập khẩu và không
thay đổi đối với nguồn cung trong nước. Theo các nhà cung cấp, nhu cầu về giấy thu hồi trong nước vẫn còn yếu
do bất ổn chính trị và tăng trưởng kinh tế yếu hơn đã hạn chế đầu tư mới và do đó sản lượng tiêu thu giấy OCC đã
phục hồi.
Nhà kinh tế học Rafael Barisauskas của Fastmarkets RISI cho rằng, bất ổn chính trị có nghĩa là đầu tư quốc tế ít
hơn, nhu cầu trong nước giảm đi và tỷ giá hối đoái tăng. Bolivia là một nhà sản xuất khí đốt tự nhiên quan trọng và
là một trong những nhà cung cấp hàng hóa chính cho Brazil và các nước Mỹ Latinh khác. Nguy cơ ảnh hưởng ô
nhiễm, chính phủ không ổn định và không đồng nhất trong khu vực có thể xảy ra và ảnh hưởng đến kinh tế nước
này.
Tại Mexico, một nhà sản xuất giấy bao bì cho biết thị trường tiếp tục biến động do sự không chắc chắn về kinh tế
và chính trị. Nhu cầu về giấy yếu đi và theo như được biết, nhiều nhà máy giấy tiếp tục đóng cửa để bảo trì hoặc
đơn giản là do điều kiện thị trường. Một người khác cho biết thêm rằng nhu cầu về OCC nhập khẩu ở Mexico rất
thấp. Các nhà máy của họ vẫn còn nhiều và họ sử dụng hàng tồn kho luôn tăng cao của mình trong cả năm.
Sự khác biệt về giá giữa các loại OCC nội địa và nhập khẩu có vẻ cao, nhưng thêm vào đó chi phí vận chuyển đến
khu vực trung tâm của Mexico là vô cùng đắt đỏ. OCC giao cho nhà máy có thể đạt mức cao tới 125 USD/tấn. Một
nhà buôn cho biết: “Chất lượng của OCC nhập khẩu không phải lúc nào cũng tốt nhất. Có rất nhiều loại bột giá rẻ
từ Mỹ nhưng chất lượng không tốt, vì loại chất lượng tốt được sử dụng để sản xuất bột tái chế cho Trung Quốc.
Bạn có thể mua bột với giá rẻ hơn gần biên giới, như San Antonio, Houston, Dallas, nhưng lưu ý rằng chi phí vận
chuyển hàng hóa ở trung tâm Mexico là rất cao.
Một nhà buôn khác cho biết thêm các nhà máy Mexico không trông đợi các loại bột từ Mỹ vì các nhà máy của họ
luôn được cung cấp nguyên liệu đầy đủ. Họ cũng đang tìm kiếm nguồn cung khác ngoài bột thu hồi, và bột giấy
nguyên khai vì hiện nay giá sản phẩm rất thấp.
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