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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì trong tháng 
5/2022 trung bình là 890 USD/tấn, vẫn ổn định so với trung bình tháng 4/2022.

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì, bao gói 
trong tháng 5/2022 trung bình là 1008 USD/tấn, giảm 1,66% với trung bình tháng 4/2022.

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 5/2022 trung bình là 
820 USD/tấn, tăng 3,8% với trung bình tháng 4/2022.

- Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) trong tháng 5/2022 trung bình là 735 USD/tấn, 
tăng 1,38% với trung bình tháng 4/2022.

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

1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến 
các cảng chính)

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, 
CIF đến các cảng chính) 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 5/2022 trung bình là 275 USD/
tấn, tăng 1,9% so với trung bình tháng 4/2022.   

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) tháng 5/2022 trung bình là 270 USD/tấn, 
giảm 5,3% so với trung bình tháng 4/2022.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản tháng 3/2022 trung bình là 270 USD/tấn, tăng 
0,7% so với trung bình tháng 4/2022.

- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed paper) tháng 5/2022 trung bình là 175 USD/tấn, giảm 5,4% 
so với trung bình tháng 4/2022.
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Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 5/2022 (USD/tấn, chưa bao gồm
thuế và chi phí khác)

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 5/2022 (USD/tấn, CIF)
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHUNG THÁNG 6/2022
Thị trường thế giới: Thị trường hàng hóa thế giới trong tháng 6 tiếp tục có nhiều biến 

động và chịu ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế, chính trị: xung đột vũ trang giữa Nga và 
Ukraine, các lệnh cấm vận dầu khí và nhiều mặt hàng của Nga... đã có ảnh hưởng rất lớn 
tới nguồn cung, giá cả nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới. 

Giá USD và giá vàng tiếp tục có biến động gây ảnh hưởng đến giá các mặt hàng kim loại 
quý, kim loại công nghiệp, hầu hết giá hàng hóa thiết yếu trên thị trường thế giới trong 
tháng 6 có xu hướng tăng giảm đan xen. 

Giá cả nhiều hàng hoá thiết yếu, nhất là dầu thô khó dự đoán sẽ ảnh hưởng đến giá các 
hàng hoá khác. Dự báo nền kinh tế thế giới sẽ chỉ tăng trưởng 2,9% trong năm 2022, các 
nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, có mức dự báo tăng trưởng 3,4%. 

Thị trường trong nước: Các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng tăng mạnh; lưu thông hàng hóa 
trên thị trường ổn định và tăng trưởng tốt, nguồn cung các hàng hóa thiết yếu luôn được 
bảo đảm, giá hàng hóa chịu ảnh hưởng của mặt bằng giá trên thị trường thế giới và chi phí 
đầu vào tăng. 

Một số mặt hàng nhóm nhiên liệu, năng lượng tiếp tục xu hướng tăng do ảnh hưởng của 
giá và những bất ổn về nguồn cung trên thị trường thế giới trước những bất ổn chính trị 
tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số nước cung cấp các mặt hàng này. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 6 
đạt 472 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước, trong đó nhóm có mức tăng cao nhất 
là du lịch lữ hành (tăng 37,5%) do đang mùa du lịch, học sinh nghỉ hè, nhu cầu tăng mạnh 
khi dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát; các nhóm khác chỉ tăng từ 0,3-2,2%. 

Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6 tháng đầu năm 2022 đạt 2.717 nghìn tỷ đồng, 
tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2022. Ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6 đạt 32,2 
tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng trước. Ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 
2012 đạt 185,489 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Ước kim ngạch nhập khẩu 
hàng hóa tháng 6 là 33,2 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước. Ước kim ngạch nhập khẩu 
hàng hóa 6 tháng đầu năm 2022 là 186,056 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. 

Tỷ giá USD/VND trong tháng 6 năm 2022 không có biến động lớn. Hiện tỷ giá được niêm 
yết tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ở mức 23,110-23.390 (mua vào-bán ra ngày 28/6). 
Dự báo: Thị trường hàng hóa thế giới vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của các vấn đề địa chính 
trị và các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Covid-19 nên tiềm ẩn nhiều 
biến động. 

Giá hàng hóa trên thị trường thế giới sẽ có thể còn tăng và ở mức cao nên sẽ ảnh hưởng 
đến mặt bằng giá hàng hóa trong nước. Trong nước, nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt 
hàng tiêu dùng thiết yếu luôn được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm và có chính sách 
điều hành kịp thời để bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu. Tuy nhiên, giá hàng hóa sẽ chịu ảnh 
hưởng từ giá hàng hóa trên thị trường thế giới nên sẽ vẫn ở mức cao.
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 5/2022 so với tháng 4/2022

- Tổng tiêu dùng trong tháng 5/2022 đạt 549.018 tấn, tăng 1,7% so với tháng 4/2022.

- Tổng sản lượng trong tháng 5/2022 đạt 482.256 tấn, tăng 1,5% so với tháng 4/2022.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 5/2022 đạt 232.671 tấn, giảm 15,7% so với tháng 4/2022.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 5/2022 đạt 101.058 tấn, giảm 16% so với tháng 4/2022.

Cụ thể:

a. Tiêu dùng
 

Hình 4: Tiêu dùng tháng 5/2022 so với tháng 4/2022

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng đạt 436.750 tấn, tăng 2% so với tháng 4/2022.

- Giấy in báo, tiêu dùng đạt 1.118 tấn, giảm 24,5% so với tháng 4/2022.
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Hình 5: Sản xuất tháng 5/2022 so với tháng 4/2022

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt  415.584 tấn, tăng 1,3% so với tháng 4/2022.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 25.239 tấn, giảm 0,4% so với tháng 4/2022.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 26.783 tấn, tăng 5,4% so với tháng 4/2022.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 14.650 tấn, tăng 3,2% so với tháng 4/2022.

c. Nhập khẩu
- Giấy làm bao bì, nhập khẩu đạt 181.452 tấn, giảm 14,8% so với tháng 4/2022.

- Giấy in báo, nhập khẩu 1.118 tấn, giảm 24,5% so với tháng 4/2022.

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 12.504 tấn, giảm 37,7% so với tháng 4/2022.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 19.681 tấn, giảm 14,9% so với tháng 4/2022.

- Giấy tissue, nhập khẩu 4.041 tấn, tăng 9,2% so với tháng 4/2022.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng đạt 52.580 tấn, 
tăng 7,1% so với tháng 4/2022.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng đạt 19.681 tấn, 
giảm 11% so với tháng 4/2022.

- Giấy tissue, tiêu dùng đạt 24.667 tấn, tăng 1,4% so với tháng 4/2022.

- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy carbonless, ly & cốc giấy, 
giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng đạt 13.875 tấn, giảm 3,6% so với 
tháng 4/2022.

- Giấy vàng mã, tiêu dùng đạt 347 tấn, tăng 1,2% so với tháng 4/2022.

b. Sản xuất
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Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 5/2022 so với tháng 4/2022

- Giấy khác (in nhiệt, carbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, ly & cốc 
giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 13.875 tấn, giảm 3,6% so với 
tháng 4/2022.

d. Xuất khẩu

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt 81.376 tấn, giảm 19,6% so với tháng 4/2022.

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 207 tấn, giảm 53,5% so với tháng 4/2022. 

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt 6.157 tấn, tăng 29,2% so với tháng 4/2022.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt 13.318 tấn, giảm 4% so với tháng 4/2022.

Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 5/2022 so với tháng 4/2022
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Zhejiang Jingxing Paper đã bắt đầu chạy 
thử máy xeo giấy tissue mới (TM 6) 60.000 
tấn/năm  tại nhà máy ở thành phố  Pinghu, 
tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. 

Cuộn giấy đầu tiên được sản xuất giữa 
tháng 6.

Máy do Valmet cung cấp có chiều rộng 
biên giấy 5,6 m và tốc độ thiết kế 2.000 m/
phút.

TM 5, giống hệt TM6, cũng đã bắt đầu sản 
xuất tại nhà máy từ tháng Giêng.

TM 5 và TM 6 đã nâng tổng công suất giấy 
tissue của nhà máy Pinghu lên 188.000 
tấn/năm.

Hiện tại, tất cả các máy xeo ở đó sử dụng 
bột kraft gỗ cứng tẩy trắng thương phẩm.

Zhejiang Jingxing khởi động máy xeo giấy tissue mới

Công ty đang có kế hoạch lắp đặt một dây 
chuyền bột giấy khử mực (DIP) 60.000 tấn/
năm mới tại nhà máy này trong tương lai 
để cung cấp nguyên liệu cho các máy xeo 
hiện có.

Nine Dragons tiếp tục ngừng sản xuất ở nhà máy Tuyền Châu

Nine Dragons cắt giảm 19.000 tấn sản 
lượng ở nhà máy Tuyền Châu, tỉnh Phúc 
Kiến, Trung Quốc. Nhà máy Tuyền Châu 
có ba máy xeo với tổng công suất 1 triệu 
tấn/năm.

PM 36, công suất 300.000 tấn/năm, sản 
xuất cả giấy kraft lớp mặt và Testliner, 
ngừng hoạt động 12 ngày, bắt đầu từ 16/6. 

PM 35, công suất 350.000 tấn/năm, 
chuyên sản xuất giấy làm lớp sóng độ dai 
cao, dự kiến sẽ ngừng sản xuất trong 6 
ngày, từ ngày 25/6 đến ngày 30/6.

PM 39, công suất 350.000 tấn/năm, sản 
xuất giấy testliner và giấy làm lớp sóng độ 
dai cao, sẽ ngừng hoạt động trong 2 ngày, 
bắt đầu từ ngày 30/6.
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Nhà sản xuất giấy Nhật Bản Daio Paper 
đã tuyên bố sẽ tăng giá cho tất cả các sản 
phẩm giấy in của mình lên ít nhất 15%, có 
hiệu lực với các lô hàng từ ngày 22 tháng 
8.

Giống như nhiều nhà sản xuất giấy hàng 
đầu khác trong cả nước, Daio Paper đã 
tăng giá theo cùng một mức cho một loạt 
các sản phẩm từ tháng 11 năm ngoái. 

Kể từ khi điều chỉnh giá từ quý I, chi phí 
sản xuất vẫn ở mức cao hơn dự kiến do 
cuộc chiến ở Ukraine và sự mất giá nhanh 
chóng của đồng yên đã đẩy giá nguyên 
liệu và nhiên liệu, cũng như chi phí hậu 
cần tăng.

Đầu tháng này, Nippon Paper Industries 
(NPI) và Mitsubishi Paper Mills (MPM) đã 
thông báo một đợt tăng giá thứ hai đối với 
giấy in báo. 

Giá mới của NPI, dự kiến sẽ có hiệu lực 
đối với các lô hàng từ ngày 1 tháng 8, trong 
khi giá mới của MPM, sẽ áp dụng cho các 
lô hàng từ ngày 21 tháng 7.

Daio Paper tăng giá giấy in báo ít nhất 15% ở Nhật Bản

Đặng Văn Sơn (VPPA)
Lê Huy Dư (VPPA)
Lương Chí Hiếu (VPPA Center)

Cao Đức Bằng (VPPA)
Trần Khánh Linh (VPPA)
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