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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 184 tấn, giảm 21,0%; giấy tissue đạt 1.761

tấn, tăng 32,5%; giấy lớp mặt và lớp sóng đạt 14.663 tấn, giảm 8,6%;

giấy vàng mã đạt 1.988 tấn, giảm 5,7%.

Nhập khẩu: Giấy in báo đạt 1.127 tấn, giảm 18,7%; giấy in, viết không

tráng 5.019 tấn, giảm 13,7%; giấy in – viết tráng đạt 1.956 tấn, giảm

16,9%; giấy tissue đạt 1.082 tấn, tăng 22,5%. Giấy bao bì không tráng

đạt 11.038 tấn, tăng 2,9%; giấy bao bì tráng phủ đạt 14.345 tấn, tăng

4,2%; giấy khác đạt 1.125 tấn, giảm 2,7%.
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2. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VÀ GIẤY TRUNG QUỐC

Giá bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP) mức trung bình so với

tuần trước:

 Giá bột BHK Nga giảm 75 RMB/tấn (-2%);

 Giá bột bạch đàn (BEK) giảm 25 RMB/tấn (-0,67%);

 Giá bột BHK Trung Quốc không thay đổi.

Giá bột kraft gỗ mềm mức trung bình so với tuần trước:

 Giá bột NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu) giảm 65 RMB/tấn (-1,42%);

 Giá bột thông radiate (Chile) giảm 80 RMB/tấn (-1,8%);

 Giá bột BSK Nga giảm 140 RMB/tấn (-3%);

 Giá bột UKP Chile, Bắc Mỹ 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 so với tuần 

trước không thay đổi;

Công ty Yinan Paper của Trung Quốc khởi chạy máy xeo giấy (BM) mới ở Chiết Giang.

Tuần trước, Yinan Paper đã khởi chạy một máy sản xuất giấy bao bì hòm hộp tái chế mới tại nhà máy của công ty ở thành phố Nghĩa Ô, tỉnh

Chiết Giang, Trung Quốc. Máy xeo giấy bìa (BM) được cung cấp bởi Valmet, có chiều rộng khổ giấy là 6,6 m và tốc độ thiết kế 1.400m/phút, và

có công suất thiết kế 400.000 tấn/năm.

Sản phẩm sẽ là giấy lớp sóng có độ bền cao với định lượng 60-140 g/m2. Nhân viên trong dự án cho biết, thiết bị có thể sản xuất giấy lớp giữa

trọng lượng nhẹ với tốc độ khoảng 1.000 m/phút, công suất khoảng 300.000 tấn/năm. Dây chuyền sản xuất gồm hai máy cuộn giấy từ công ty

A.Celli Paper, mỗi máy có tốc độ thiết kế 2.500 m/phút.

Ngoài máy xeo giấy bìa mới, công ty còn vận hành một số máy xeo sản xuất giấy bao bì hòm hộp tái chế, bìa lõi và giấy glastin với tổng công

suất khoảng 290.000 tấn/năm tại nhà máy Yiwu. Yinan Paper không có bất kỳ giấy phép nhập khẩu giấy thu hồi (RCP) nào, vì vậy nguồn nguyên

liệu chính là RCP nội địa nhập từ công ty tái chế giấy thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp Zhejiang Huachuan.

Bột phi gỗ Trung Quốc
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Bột kraft gỗ mềm không tẩy (UKP)

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSKP)

Bột giấy hoá nhiệt cơ (BCTMP)
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Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP)

Giá BỘT GIẤY mức trung bình NHẬP KHẨU vào Trung Quốc: USD/tấn, CIF
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Giấy tráng nhẹ (loại cuộn 58-64gsm)

Giấy in báo (45-48.8gsm) – Loại tiêu chuẩn
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Giấy in viết có tráng (128gsm, 157gsm)

Giá GIẤY IN GIẤY VIẾT giao dịch tại nội địa Trung Quốc, RMB/tấn, đã bao gồm thuế

Giấy in viết không tráng (70-100gsm)
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Giá GIẤY BAO BÌ giao dịch tại nội địa Trung Quốc, RMB/tấn, đã bao gồm thuế

Giấy bao bì (bột tái chế)

Bìa cứng

Giấy bao bì (bột nguyên khai)
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Giá giấy bao bì giao dịch tại nội địa Trung Quốc so với tháng trước:

Gía giấy bao bì (bột tái chế) tăng:

 Testliner tăng 125 RMB/tấn (+3,3%), Kraft-top liner tăng 100

RMB/tấn (+2,34%); White-top liner 15 RMB/tấn (+0,27%);

Medium tăng 80 RMB/tấn (+2,27%).

Giá giấy bao bì (bột nguyên khai) giảm 10,3 RMB/tấn (-1,86%);

Giá bìa cứng :

 Bìa ngà tráng và bìa duplex tráng lưng xám loại cl. cao không thay

đổi;

 Bìa ngà tráng loại phổ thông tăng 200 RMB/tấn (+3,6%);

 Bìa duplex tráng lưng xám loại phổ thông tăng 25 RMB/tấn (+0,6).
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3. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VÀ GIẤY CHÂU Á

Giá giấy in viết và bao gói tại Đông Nam Á - Đơn vị: USD/tấn, CIF, nhập đến các cảng chính ở Đông Nam Á

Giấy in viết

Bìa cứng

Bìa các tông

Giá giấy in và bao gói tại Đông Nam Á so với tháng trước:

Gía giấy in viết và Giá bìa cứng không thay đổi;

Giá bìa các tông :

 Kraft-top liner tăng 20 RMB/tấn (+4,25%);

 Testliner tăng 20 RMB/tấn ( +5,06%);

 Flutting tái chế tăng 20 RMB/tấn (+5,88%).
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4. THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU BỘT GIẤY MỸ LATIN - USD/tấn
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Irani chào bán cổ phiếu tại Brazil

Nhà sản xuất giấy bao bì và bìa Irani thông báo cho các nhà đầu tư rằng họ đang tiến hành một đợt chào bán công khai trên thị trường

chứng khoán Brazil. Lần chào bán tiếp theo (re-IPO), là cơ hội để công ty tăng cơ cấu vốn và tìm kiếm thêm các khoản đầu tư tài chính.

Theo báo chí Brazil, công ty đang tìm cách huy động ít nhất 140 triệu đô la thông qua việc chào bán công khai cổ phiếu. Cuộc thảo luận

về việc chào bán cổ phiếu là một bước tiến trong hành trình dài của Irani nhằm củng cố cấu trúc vốn của công ty. Năm 2018, Irani đã

thông báo cho các nhà đầu tư về việc có thể rao bán quyền điều hành công ty, nhưng không thành vì không có đề xuất nào từ người mua.

Tháng 3.2019, Irani đã đưa ra một tuyên bố rằng họ không cần thêm các nhà đầu tư mới hay bán cổ phiếu đã thuộc sở hữu của cổ đông

chính.

Irani sở hữu hai nhà máy giấy ở Brazil, Campina da Alegria và Santa Luzia, với công suất kết hợp sản xuất giấy bao bì hòm hộp và giấy

kraft là 290.000 tấn/năm.



4. TIN TỨC VỀ ĐẦU TƯ
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Căng thẳng chính trị có thể là mối đe doạ tới nhu cầu giấy tissue vẫn trên đà tăng trưởng tại Mỹ Latinh

Mặc dù năng suất dư thừa và những căng thẳng xã hội trong năm nay, sản xuất và nhu cầu giấy tissue của Mỹ Latinh sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong vài năm tới.

Theo bài thuyết trình trong sự kiện Tissue World tại São Paulo hồi đầu năm nay, Brazil sẽ vẫn là quốc gia ảnh hưởng chính đến tiêu thụ trong khu vực, Mexico cũng

chiếm một phần không nhỏ.

Theo Triển vọng của ngành giấy tissue trên Thế giới (Outlook for World Tissue Business) của Fastmarkets RISI, thực hiện bởi Uutela, trung bình tăng trưởng nhu cầu

ở Mỹ Latinh đạt 3,6% trong giai đoạn 2012-2022, tăng hơn 5% vào năm 2020 và đạt 4,7 triệu tấn. Tuy nhiên, dự báo đề cập đến khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu

vào cuối năm 2020 có thể kiềm chế tốc độ tăng trưởng ngành giấy tại Mỹ Latinh. Cuộc suy thoái có thể khiến thị trường giấy tissue chao đảo và trì trệ trong năm 2021-

2022, đạt tốc độ tăng trưởng đạt ở mức khoảng 4% hoặc thấp hơn.

Trong khi đó, các công ty tiếp tục thực hiện các kế hoạch tăng cường năng lực sản xuất trong khu vực. Trong giai đoạn 2019-2020, sẽ bổ sung công suất khoảng

297.000 tấn, bao gồm các dự án của Softys (Argentina), Essity (Mexico) và Kimberly-Clark (Brazil), cũng như các dự án tiềm năng khác trong khu vực với công suất

137.000 tấn cũng đang được lên kế hoạch thực hiện.

Nhà phân tích nghiên cứu Rafael Pellegrin của Euromonitor cho biết Mỹ Latinh là khu vực tăng trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực bán lẻ với tốc độ tăng trưởng hằng

năm kép (CAGR), từ 10 tỷ đô la trong năm 2018 tăng lên gần 15 tỷ đô la vào năm 2023. Thị trường châu Á-Thái Bình Dương cũng đang tăng trưởng nhanh và có giá

trị khổng lồ, dự kiến sẽ đạt hơn 30 tỷ đô la vào năm 2023.

Trung Quốc cấp hạn ngạch nhập khẩu giấy thu hồi 10.740 tấn và đây có thể là đợt cấp cuối cùng 

trong năm 2019

Ngày 5.12.2019, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc (MEE) đã ban hành lô giấy phép nhập khẩu

RCP cuối cùng năm 2019 với khối lượng 10.740 tấn.

Các công ty được phép nhập khẩu RCP là Nine Dragons Paper (Holdings), Jiangmen Star Paper và

Jiangmen Xinhui Paper.

Theo quy định hạn ngạch RCP của Trung Quốc, giấy phép nhập khẩu sẽ hết hạn thông quan vào ngày 31

tháng 12. Với thời gian gấp rút như vậy, khiến người mua khó có thể chọn các nhà cung cấp từ Châu Á,

và đặc biệt là Nhật Bản do thời gian giao hàng lâu hơn. Trong khi đó, việc giao RCP từ Hoa Kỳ và Châu

Âu đến Trung Quốc thường mất 45-60 ngày kể từ khi đặt hàng, không tính thời gian làm thủ tục hải quan.

Đây là lần cấp hạn ngạch thứ 15 trong năm 2019, theo đó tổng hạn ngạch RCP nhập khẩu của Trung Quốc

năm 2019 được cấp là 10.751.845 tấn, giảm 40,8% so với năm 2018 (18,2 triệu tấn). Theo dự báo, MEE

có thể giảm một nửa hạn ngạch trong năm tới xuống còn khoảng 5-6 triệu tấn, phù hợp với chính sách đã

thực thi 2 năm nay về việc hạn chế dần nhập khẩu RCP.
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