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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 116 tấn, tăng 33,3%; giấy tissue đạt 1.345
tấn, tăng 80,5%; giấy lớp mặt và lớp sóng đạt 12.889 tấn, giảm 14,5%;
giấy vàng mã đạt 1.462 tấn, giảm 10,7%.
Nhập khẩu: Giấy in báo đạt 1.675 tấn, tăng 70.7%; giấy in, viết không
tráng 5.558 tấn, tăng 15,5%; giấy in – viết tráng đạt 2.907 tấn, giảm
18,3%; giấy tissue đạt 581 tấn, giảm 3,8%. Giấy bao bì không tráng đạt
11.776 tấn, giảm 3,9%; giấy bao bì tráng phủ đạt 17.014 tấn, tăng 16,7%;
giấy khác đạt 1.553 tấn, giảm 15,2%.
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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 kraft gỗ mềm mức trung bình so với tuần trước:
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 Giá bột NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu) giảm 60 RMB/tấn (-1,3%);
 Giá bột thông radiate (Chile) giảm 50 RMB/tấn (-1,12%);
 Giá bột BSK Nga tăng 20 RMB/tấn (+0,43%);
 Giá bột Chile, Bắc Mỹ không tay đổi.
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Bột phi gỗ Trung Quốc
5075

Giá bột phi gỗ, nội địa Trung Quốc so với tuần trước:
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 Giá bã bía giảm 25 RMB/tấn (- 0,7%).
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Taison mua lại Hubei Zhencheng, đầu tư xây dựng dự án giấy tissue quy mô lớn
Công ty giấy Hubei Zhencheng của Trung Quốc, hiện tại thuộc tập đoàn Taison, chuẩn bị mở rộng công suất sản xuất giấy tissue tại khu công nghiệp
Qingji, thành phố Jingzhou, tỉnh Hồ Bắc.
Theo Đánh giá tác động môi trường (EIA) của công ty này, máy xeo mới sẽ có công suất 500.000 tấn/năm, chia làm 2 giai đoạn, tổng thời gian thực
hiện hơn 36 tháng. Nguyên liệu sản xuất giấy sẽ là bột tre và bột gỗ thương phẩm.
Giai đoạn 1 của dự án, công ty sẽ mua 10 máy TM mới từ một nhà cung cấp trong nước, với công suất mỗi máy gần 20.000 tấn/năm.
Theo Dữ liệu nhà máy của Fastmarket RISI, hiện nhà máy Jingzhou vận hành 4 máy TM và đã được vận hành từ 2013 đến 2018 với tổng công suất lên
đến 64.000 tấn/năm.
Tập đoàn Taison mua lại công ty Hubei Zhencheng vào tháng 2. Gã khổng lồ giấy và bột giấy có trụ sở tại Thượng Hải này đã thành lập một công ty
con thuộc sở hữu hoàn toàn của mình để điều hành tài sản.
Tập đoàn này cũng đang tham vọng thực hiện các kế hoạch mở rộng dự án giấy tissue ở các khu vực khác nhau của Trung Quốc.
Năm ngoái, họ đã vận hành bốn máy xeo với công suất 60.000 tấn/năm tại nhà máy Cửu Giang ở tỉnh Giang Tây.
Taison đang xây dựng hai máy xeo giấy tissue 60.000 tấn/năm mới tại một cơ sở mới ở thành phố Tô Châu, tỉnh An Huy, dự kiến khởi động vào cuối
năm nay.
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Giá BỘT GIẤY mức trung bình NHẬP KHẨU vào Trung Quốc: USD/tấn, CIF
Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP)
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Giá GIẤY THU HỒI mức trung bình NHẬP KHẨU vào Trung Quốc: USD/tấn, CIF
Nhập từ Mỹ
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Giá giấy thu hồi (RCP) mức trung bình nhập khẩu tại Trung Quốc
so với tuần trước:
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 Giấy OCC giảm 7,5 USD/tấn (- 6,12%);

2

105

 Giấy DLK giảm 10 USD/tấn (-6,25%);
 Giấy OSP và SCN không thay đổi.
Giá giấy RCP từ Nhật Bản:
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 Giấy OCC giảm 0,5 USD/tấn (-0,57%); Giấy ONP không thay đổi.
Giá giấy RCP từ Châu Âu không thay đổi.
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Kết quả tài chính ngành công nghiệp giấy Nhật Bản T4/2019 - T9/2019 (triệu Yên)
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4. TIN TỨC VỀ ĐẦU TƯ

Giá OCC và giấy thu hồi tẩy trắng giảm tại Brazil, tồn kho sẽ tăng vào đầu năm
2020

Giá giấy thu hồi tại Brazil tiếp tục giảm theo đà tháng 10 và tháng 11, cho dù mức tiêu thụ
- đặc biệt là sản lượng giấy bao bì đã tăng đá kể những tuần gần đây. Các nhà sản xuất
giấy OCC đều báo cáo giá giảm cho dù mức cung cao. Trong khi chỉ có một số ít các cuộc
đàm phán giữ được ở cùng mức giá với tháng 9, tháng được bỏ phiếu cuối cùng.
Các nhà sản xuất bìa các tông hòm hộp đều đồng ý rằng nhu cầu giấy bao bì khả quan hơn
từ tháng 10, do chuẩn bị cho các dịp sale Black Friday và Giáng sinh, với lượng tiêu thụ
tăng trở lại, và người tiêu dùng không quá thắt chặt chi tiêu.
Theo hiệp hội các nhà cung cấp giấy thu hồi địa phương (ANAP), hàng tồn kho của OCC
có thể tăng đáng kể ở Brazil vào đầu năm 2020. Trong hội nghị ở São Paulo, giám đốc của
ANAP, ông Pedro Vilas Boas cho biết do sự phục hồi gần đây của các lô hàng bìa và hộp,
việc sản xuất giấy thu hồi sẽ đạt đỉnh trong cùng thời điểm nhu cầu chạm đáy, dẫn đến sự
gia tăng mức tồn kho vốn dĩ đã cao. Số liệu mới nhất mà ANAP đưa ra là tồn kho bột nâu
nguyên liệu cho giấy thu hồi từ mức gần 100.000 vào tháng 4 lên mức 168.000 tấn vào
tháng 10.
Theo Vilas Boas, triển vọng của giấy thu hồi có thể trở nên tích cực hơn nếu nền kinh tế
Brazil có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là nếu có những khuyến khích của
chính phủ để tăng chi tiêu hộ gia đình. Mặt khác, ông nhấn mạnh rằng, nếu những ưu đãi
như vậy là để kích thích nhập khẩu sản phẩm tiêu dùng, điều này cũng có nghĩa là sự gia
tăng sản xuất OCC trong nước và có thể tác động tiêu cực đến giá cả.
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Oji, Chuetsu và MPM phối hợp cùng công
ty mới thu mua dăm gỗ
Tại Nhật Bản, Oji Holdings và hai công ty
con - Chuetsu Pulp & Paper và Mitsubishi
Paper Mills (MPM) đang liên doanh mở rộng
thu mua dăm gỗ.
Oji Holdings điều hành các công ty, với mục
đích đồng bộ hóa việc thu mua nguyên liệu
thô.
Từ 2.12, liên doanh các công ty Chuetsu,
O&C Fiber Trading, và MPM được đổi tên
thành Công ty OCM Fiber Trading.
Công ty hoạt động với mục đích cắt giảm chi
phí thông qua giao dịch trực tiếp, tiết kiệm chi
phí nhân sự và hậu cần, và hợp lý hóa các hợp
đồng điều lệ.
Oji Holdings trước đây đã tuyên bố rằng hợp
lý hóa quy trình thu mua dăm gỗ là ưu tiên
hàng đầu vì tầm quan trọng của nó đối với
quy trình sản xuất.
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Công ty giấy Double A của Thái Lan đang rao bán nhà máy sản xuất giấy
tissue Dafeng có công suất 30.000 tấn/năm tại Trung Quốc.
Công ty sản xuất giấy và bột giấy hàng đầu Thái Lan Double A đang tìm kiếm
người mua lại nhà máy sản xuất giấy tissue ở Dafeng, thành phố Diêm Thành,
thuộc tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.
Nhà máy đã dừng sản xuất từ tháng 5, Double A điều hành nhà máy này thông
qua một công ty liên doanh mà nó sở hữu 95,86% cổ phần, và công ty nhà nước
Jiang Dafeng Haigang Holdings Limited với tư cách là đối tác phụ.
Các tài sản được rao bán bao gồm máy xeo giấy tissue có công suất 30.000 tấn/
năm, hai máy cuộn lại, bảy dây chuyền chuyển đổi, thiết bị xử lý nước thải và
diện tích đất của nhà máy. Giá trị ước tính của khối tài sản này không được tiết
lộ.
Chiếc máy xeo giấy duy nhất của nhà máy được vận hành lần đầu tiên vào nửa
cuối năm 2016, có chiều rộng biên 2,81m, tốc độ thiết kế 2000m/phút, là máy cũ
được nhập từ công ty Shanghai Potential.
Khoảng một nửa sản lượng của nó được chuyển thành giấy vệ sinh và khăn lau
mặt, trong khi nửa còn lại được bán ở dạng cuộn lớn. Đây có thể xem là sự đầu
tư thử nghiệm vào ngành giấy tissue của công ty Double A.
Công ty đã được chính quyền địa phương cấp phép vào năm 2015 để xây dựng
nhà máy với tổng công suất sản xuất giấy tissue là 120.000 tấn/năm tại nhà máy
Dafeng. Tuy nhiên, việc triển khai này bị hoãn lại do tình hình quá cung của thị
trường giấy tissue.
Theo Hiệp hội Công nghiệp Giấy Quốc gia Trung Quốc, trong khi tổng công
suất giấy tissue của toàn quốc tăng từ 10,3 triệu tấn/năm năm 2015 lên 13,1 triệu
tấn/năm năm 2018 thì tổng tỷ suất vận hành đã giảm từ 78% xuống còn 73%.
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Nhà xuất bản Đức Bremer Tageszeitungen sẽ đóng cửa cơ sở
in Woltmershausen vào tháng 11 năm 2020
Nhà xuất bản Đức Bremer Tageszeitungen sẽ đóng cửa xưởng in
của mình tại Bremen-Woltmershausen vào ngày 30 tháng 11 năm
2020. Việc in các tờ báo Weser-Kurier, Bremer Nachrichten và
Verdener Nachrichten của công ty sẽ được thực hiện bởi
Druckhaus Delmenhorst từ cuối năm 2020.
Theo công ty, “ Trong suốt những năm qua, thị trường in ấn cạnh
tranh cao, điều kiện kinh tế suy giảm dẫn đến tình trạng quá tải
sản lượng và giá thành giảm, do đó, việc xây dựng một nhà in
mới của Bremer Tageszeitungen không mang lại giá trị kinh tế”.
Druckhaus Delmenhorst sẵn sàng đầu tư vào một xưởng in làm
theo hợp đồng trong thời hạn mười năm.
Giám đốc điều hành Bremer Tageszeitungen, ông David
Koopmann cho rằng quyết định này tạo cơ sở kinh tế cho các
năm tới và bảo đảm sự độc lập của Bremer Tageszeitungen.
Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 80 nhân viên kỳ cựu
của công ty.
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