GIÁ XUẤT – NHẬP KHẨU
BỘT GIẤY VÀ GIẤY
1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến
các cảng chính)

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á

- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì
trong tháng 4/2020 trung bình là 585 USD/tấn, tăng 2,1% so với trung bình
tháng 3/2020.
- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy
bao bì, bao gói trong tháng 4/2020 trung bình là 603 USD/tấn, tăng 1,7% so
với trung bình tháng trước.
- Giá bột hóa trắng gỗ cứng (BHKP) nguyên liệu cho sản xuất giấy in, viết,
giấy tissue trong tháng 4/2020 trung bình là 488 USD/tấn, tăng 6,6% so với
trung bình tháng trước.
- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 4/2020
trung bình là 485 USD/tấn, tăng 6,6% so với trung bình tháng 3/2020.
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GIÁ XUẤT – NHẬP KHẨU
BỘT GIẤY VÀ GIẤY
2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn,
CIF đến các cảng chính)

Hình 2 : Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á

- Giá giấy văn phòng phân loại Mỹ (SOP) trong tháng 5/2020 trung bình là
237,5 USD/tấn, tăng 9,2% so với trung bình tháng 4/2020.
- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 5/2020 trung
bình là 198 USD/tấn, đã tăng 12,5% so với trung bình tháng 4/2020.
- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) trong tháng 5/2020 trung
bình là 188 USD/tấn, tăng 20,1% so với trung bình tháng trước.
- Giá giấy hỗn tạp Mỹ (Mixed Paper) trong tháng 5/2020 trung bình là 40
USD/tấn, không thay đổi so với trung bình tháng trước.
- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản trong tháng 4/2020 trung bình
là 180 USD/tấn, đã tăng 13,2% so với trung bình tháng 4/2020.
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GIÁ XUẤT – NHẬP KHẨU
BỘT GIẤY VÀ GIẤY
3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam

Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 4/2020 (USD/tấn, chưa bao gồm thuế
và chi phí khác)

Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 4/2020 (USD/tấn, CIF)
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH
NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC

Hình 4: Sản lượng ngành giấy Việt Nam tháng 4/2020 so với tháng 3/2020

- Tổng tiêu dùng trong tháng 4/2020 đạt 432.286 tấn, tăng 21,1% so với
tháng 3/2020.
- Tổng sản xuất trong tháng 4/2020 đạt 362.365 tấn, giảm 2,5% so với tháng
3/2020.
- Tổng nhập khẩu trong tháng 4/2020 đạt 165.766 tấn, giảm 1,5% so với
tháng 3/2020.
- Tổng xuất khẩu trong tháng 4/2020 đạt 95.845 tấn, giảm 49,4% so với
tháng trước.
Cụ thể:
a. Tiêu dùng
- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 334.295 tấn, tăng 23,2% so với tháng 3/2020.
- Giấy in báo, tiêu dùng 3.139 tấn, tăng 120,3% so với tháng 3/2020.
- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng
24.425 tấn, giảm 42,1% so với tháng 3/2020.
- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng
17.204 tấn, tăng 54,5% so với tháng 3/2020.
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH
NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC
- Giấy tissue, tiêu dùng 24.603 tấn, tăng 19,0% so với tháng 3/2020.
- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy cacbonless, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng
28.157 tấn, tăng 151,4% so với tháng 3/2020.
- Giấy vàng mã, tiêu dùng 463 tấn, tăng 27,2% so với tháng 3/2020.

Hình 5: Sản lượng tiêu dùng các loại giấy tháng 4/2020 so với tháng 3/2020

b. Sản xuất

Hình 6: Sản lượng sản xuất tháng 4/2020 so với tháng 4/2020

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 305.500 tấn, giảm 1,8% so với tháng 3/2020.
Bản tin VPPA tháng 5

6

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH
NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC
- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 19.500 tấn, giảm 18,4% so với
tháng 3/2020.
- Giấy tissue, sản xuất đạt 23.780 tấn, tăng 5,7% so với tháng 3/2020.
- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 13.585 tấn, tăng 4,2% so với tháng 3/2020.
c. Nhập khẩu

Hình 7: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 4/2020 so với tháng 4/2020

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 104.746 tấn, giảm 14,6% so với tháng 3/2020.
- Giấy in báo, nhập khẩu 3.139 tấn, tăng 120,3% so với tháng 3/2020.
- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 5.299 tấn, giảm 71,9% so với tháng
3/2020.
- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 17.204 tấn tăng 54,5% so với tháng 3/2020.
- Giấy tissue, nhập khẩu 7.221 tấn, tăng 137,8% so với tháng 3/2020.
- Giấy khác (in nhiệt, cacbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh,
in tiền, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập
khẩu 28.157 tấn, tăng 151,4% so với tháng 3/2020.
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH
NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC
d. Xuất khẩu

Hình 8: Sản lượng xuất khẩu các loại giấy tháng 4/2020 so với tháng 3/2020

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 75.951 tấn, giảm 54,9% so với tháng
3/2020.
- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 347 tấn, giảm 33,5% so với tháng 3/2020.
- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 6.398 tấn, giảm 3,9% so với tháng 3/2020.
- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 13.122 tấn, giảm 5,0% so với tháng
3/2020.
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TIN TỨC ĐẦU TƯ
Các dự án bao bì đang đầu tư tại Việt Nam năm 2019 – 2025

Chaozhou Hefengte khởi chạy máy xeo giấy bao bì mới
Cuối tháng 4, công ty Trung Quốc
Chaozhou Hefengte Paper đã bắt
đầu sản xuất thử nghiệm trên một
máy xeo giấy bao bì có công suất
200.000 tấn/năm tại nhà máy ở
thành phố Triều Châu, tỉnh Quảng
Đông.
Máy được cung cấp bởi nhà cung
cấp nội địa Huazhang Technology
và có khổ giấy sau cắt biên là 4,8m,
tốc độ thiết kế đạt 650 m/phút. Sản
phẩm của máy là giấy lớp mặt làm
từ xơ sợi tái chế có định lượng cơ
bản 90-130g/m2./.
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TIN TỨC ĐẦU TƯ
Yueyang Forest & Paper (Trung Quốc) dự định đầu tư dây chuyền
sản xuất giấy in viết không tráng
Công ty Yueyang Forest & Paper
chuẩn bị đầu tư 02 máy xeo giấy in
viết không tráng. Tổng công suất 02
máy là 700.000 tấn/năm tại thành
phố Yueyang tỉnh Hồ Nam, Trung
Quốc. Công ty này cũng đang đầu
tư một dây chuyển sản xuất bột
hóa cơ công suất 200.000 tấn/năm
tại cùng nhà máy.
Theo báo cáo đánh giá tác động
môi trường (EIA) mà công ty này
công bố tuần trước, dự án có tổng trị
giá ước tính là 564,7 triệu USD. Dự
án bao gồm việc lắp đặt dây chuyền
bột giấy cơ học (APMP) công suất
200.000 tấn/năm, 2 máy xeo giấy in

viết không tráng (UFP) công suất
450.000 tấn/năm và 250.000 tấn/
năm. Máy xeo công suất 450.000
tấn/năm có chiều rộng 9,85m, tốc
độ máy 1.800m/phút, sản xuất giấy
in viết offset và giấy copy cắt khổ.
Máy xeo công suất 250.000 tấn/
năm có chiều rộng 5,6m, tốc độ
máy 1.200m/phút, sản xuất giấy
tem nhãn.
Công ty có kế hoạch khởi công
xây dựng ngay khi giấy phép môi
trường được cấp./.
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TIN TỨC ĐẦU TƯ
Tập đoàn Taison Trung Quốc đầu tư dự án quy mô công suất
600.000 tấn/năm
Tập đoàn Taison chuẩn bị xây
dựng dây chuyền bột tre công
suất 150.000 tấn/năm, dây chuyền
giấy in viết không tráng công suất
200.000 tấn/năm và dây chuyền
giấy tissue công suất 250.000 tấn/
năm tại thành phố Leshan, Tứ Xuyên.
Dự án được thực hiện bởi công ty
Sichuan Yongfeng Paper, nhà sản
xuất bột tre lớn nhất Trung Quốc
và là công ty con gián tiếp của Tập
đoàn Taison từ năm 2018.
Theo như Báo cáo đánh giá tác
động môi trường mà công ty công
bố tuần trước, Sichuan Yongfeng sẽ
xây dựng một dây chuyền sản xuất
bột tre không tẩy công suất 150.000
tấn/năm tại quận Muchuan.

Hiện tại, công ty đang vận hành một

dây chuyền sản xuất bột tre công
suất 200.000 tấn/năm. Khoảng 75%
sản phẩm được chế biến thành các
tấm bột giấy khô và đem bán ra thị
trường. Lượng bột thành phẩm còn
lại được đem đến các nhà máy giấy
tissue do công ty Sichuan Yongfeng
Paper vận hành gần đó.
Hiện tại, nhà máy chứa hàng
chục máy xeo giấy tissue với tổng
công suất 50.000 tấn/năm. Công ty
dự định thay thế tất cả bằng 18 đơn
vị máy mới với công suất kết hợp
250.000 tấn/năm. Sichuan Yongfeng
cũng lên kế hoạch lắp đặt máy máy
xeo giấy in viết không tráng mới,
với chiều rộng khổ giấy là 5,6m,
công suất 200.000 tấn/năm, tại nhà
máy Yongfu.
Dự án Phúc Kiến: Tập đoàn Taison cũng dang nhắm tới việc mở
rộng tại thành phố Nanping, phía
Nam tỉnh Phúc Kiến. Gần đây tập
đoàn đã ký dự án đầu tư với số tiền
819 triệu USD với chính quyền địa
phương tại tỉnh Nanping để xây
dây chuyền sản xuất bột tre công
suất 450.000 tấn/năm, dây chuyền
sản xuất giấy in viết không tráng
200.000 tấn/năm, và dây chuyền
sản xuất giấy tissue công suất
300.000 tấn/năm./.
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TIN TỨC ĐẦU TƯ
Lee & Man khởi chạy 6 máy xeo giấy tissue (TM) có công suất
126.000 tấn/năm
Công ty Lee & Man Paper Manufacturing đã đặt mua 6 máy xeo
giấy tissue cho nhà máy Chongqing
ở phía tây nam thành phố Trùng
Khánh, Trung Quốc.

Hai máy còn lại sẽ chuyên sản
xuất khăn tay. Mỗi máy có khổ giấy
sau cắt biên là 3,55m và tốc độ thiết
kế 600 m/phút, công suất 29.000
tấn/năm.

Sáu máy này được nhập từ nhà
cung cấp Trung Quốc, Baotuo Paper Machine Engineering. Trong
đó, bốn chiếc được thiết kế để sản
xuất giấy vệ sinh và giấy tissue. Mỗi
máy có khổ giấy sau cắt biên là 2,85
m và tốc độ thiết kế 1.300m/phút,
công suất đạt 17.000 tấn/năm.

Sáu máy dự kiến sẽ đi vào hoạt
động trong quý IV/2020, đưa công
suất sản xuất giấy tissue của nhà
máy Chongqing đạt hơn 750.000
tấn/năm./.

Tangshan Meitehao mở rộng công suất sản xuất giấy tissue thêm
50.000 tấn/năm
Công ty Tangshan Meitehao Hygiene Products của Trung Quốc đã
đặt hàng hai PM mới sản xuất giấy
tissue từ nhà cung cấp Baotuo Paper Engineering Engineering cho
nhà máy tại thành phố Thiên An,
tỉnh Hà Bắc.
Mỗi máy có khổ giấy sau khi cắt
biên là 3,55 m và tốc độ thiết kế đạt
1.300 m/phút và công suất 25.000
tấn/năm.
Công ty hiện chưa công bố thời
gian khởi chạy máy. Hiện tại, nhà
máy Qian’an đang vận hành 2 PM
sản xuất giấy tissue có thông số
tương tự, đã được khởi chạy từ
năm 2019./.
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TIN TỨC ĐẦU TƯ
Asia Symbol xây dựng nhà máy sản xuất bìa carton công suất
2 triệu tấn/năm tại Quảng Tây, Trung Quốc
Asia Symbol, chi nhánh tại Trung
Quốc của Asia Pacific Resources
International (APRIL), dự định xây
dựng một nhà máy sản xuất phức
hợp bột giấy và bìa carton ở thành
phố Bắc Hải, Quảng Tây. Nguồn
vốn ban đầu của dự án là 20 tỷ
RMB (2,8 tỷ USD) nhưng chưa công
bố thời gian thực hiện.
Nhà máy mới sẽ được xây dựng
theo hai giai đoạn, mỗi giai đoạn
bao gồm việc lắp đặt máy sản xuất
bìa carton làm từ xơ sợi nguyên
thuỷ có công suất 1 triệu tấn/năm
và máy sản xuất bột giấy hoá cơ
công suất 500.000 tấn/năm.
Hiện tại, công ty đang vận hành
hai máy xeo giấy bìa carton, sản
phẩm là giấy ivory tráng và bìa
đựng chất lỏng, có công suất kết
hợp đạt 530.000 tấn/năm tại nhà

máy ở thành phố Rizhao, tỉnh Sơn
Đông.
Nhờ vào nguồn tài nguyên rừng
phong phú, vị trí địa lý thuận lợi
với đường bờ biển dài 1.600 km
trên Biển Đông và gần với các nước
Đông Nam Á, tỉnh Quảng Tây đã
trở thành khu vực lí tưởng để đầu
tư sản xuất giấy và bột giấy.
Cũng tại thành phố Hải Bắc, Shandong Sun Paper Industry đang xây
dựng dây chuyền sản xuất bìa ngà
tráng công suất 900.000 tấn/năm.
Tại Khâm Châu (một thành phố ven
biển khác ở Quảng Tây), APP Trung
Quốc đang xây dựng một máy xeo
giấy bìa ivory tráng công suất 1,25
triệu tấn/năm, dự kiến đi vào hoạt
động từ 2021.
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TIN TỨC ĐẦU TƯ
Ngoài giấy bao bì tráng, Asia
Symbol cũng đang có ý định mở
rộng sản xuất giấy in viết không
tráng tại nhà máy Rizhao tỉnh Sơn
Đông. Dự án này sẽ tích hợp với
2 dây chuyền bột cơ sản xuất bộ
BHKP hiện tại trong nhà máy công
suất 2 triệu tấn/năm.
Nếu dự án chạy thử thành công,
đây sẽ là dây chuyền sản xuất giấy
in viết đầu tiên tại nhà máy Rizhao.
Asia Symbol cũng đang vận hành 2
dây chuyền giấy in viết khống tráng
khác với công suất kết hợp 930.000
tấn/năm tại thành phố Giang Môn,
tỉnh Quảng Đông Trung Quốc./.

Trình bày: Khánh Linh
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