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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 ngày 10/9/2021 trung bình là 753 USD/tấn, không đổi so với trung bình
tháng 8/2021, giảm 1,95% so với trung bình tháng 7/2021.
- Giá bột hoá học tẩy trắng gỗ mềm phía Bắc (NBSKP) nguyên liệu chủ yếu
cho sản xuất giấy bao bì, bao gói trong ngày 10/9/2021 trung bình là 835 USD/
tấn, giảm 1,18% so với trung bình tháng 8/2021, giảm 1,76% so với trung bình
tháng 7/2021.
- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, ghi nhận trong ngày
10/9/2021 trung bình là 610 USD/tấn, không đổi so với trung bình tháng 8/2021,
giảm 7,58% so với trung bình tháng 7/2021.
- Giá bột giấy hoá cơ tẩy trắng trong ngày 10/9/2021 trung bình là 505 USD/
tấn, không đổi so với trung bình tháng 8/2021 và trung bình tháng 7/2021.
2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn,
CIF đến các cảng chính)
Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á đầu tháng
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9/2021 so với tháng trước:
- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong ngày 3/9/2021 là 313
USD/tấn, giảm 0,6% với trung bình tháng 8/2021, tăng 1,6% so với trung bình
tháng 7/2021.
- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) trong ngày 3/9/2021 là 295
USD/tấn, không đổi so với trung bình tháng 8/2021, tăng 1,7% so với trung
bình tháng 7/2021.
- Giá giấy hỗn tạp Mỹ (Mixed Paper) trong ngày 3/9/2021 là 235 USD/tấn, tăng
4,4% so với trung bình tháng 8/2021, tăng 6,8% so với trung bình tháng 7/2021.
- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản trong ngày 3/9/2021 là 313 USD/
tấn, tăng 1,6% so với trung bình tháng 8/2021, giảm 0,6% so với trung bình
tháng 7/2021.

Hình 2 : Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á
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3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam
Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 8/2021 (USD/tấn, chưa bao gồm
thuế và chi phí khác)

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 8/2021 (USD/tấn, CIF)
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NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC

Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 8/2021 so với tháng 7/2021

- Tổng tiêu dùng trong tháng 8/2021 đạt 436.105 tấn, giảm 4,8% so với tháng
7/2021.
- Tổng sản xuất trong tháng 8/2021 đạt 399.100 tấn, giảm 3,6% so với tháng
7/2021.
- Tổng nhập khẩu trong tháng 8/2021 đạt 340.236 tấn, tăng 106,9% so với
tháng 7/2021.
- Tổng xuất khẩu trong tháng 8/2021 đạt 108,616 tấn, tăng 0,8% so với tháng
7/2021.
Cụ thể:
a. Tiêu dùng

Hình 4: Tiêu dùng các loại giấy tháng 8/2021 so với tháng 7/2021
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- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 363.000 tấn, giảm 3,2% so với tháng 7/2021.
- Giấy in báo, tiêu dùng 1.080 tấn, giảm 23,9% so với tháng 7/2021.
- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng
29.600 tấn, giảm 11,9% so với tháng 7/2021.
- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng
10.119 tấn, giảm 9% so với tháng 7/2021.
- Giấy tissue, tiêu dùng 20.155 tấn, giảm 1% so với tháng 7/2021.
- 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 11.841 tấn,
giảm 27% so với tháng 7/2021.
- Giấy vàng mã, tiêu dùng 310 tấn, giảm 3,1% so với tháng 7/2021.
b. Sản xuất

Hình 5: Sản xuất tháng 8/2021 so với tháng 7/2021

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 349.000 tấn, giảm 4,4% so với tháng 7/2021.
- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 24.950 tấn, không thay đổi so với
tháng 7/2021.
- Giấy tissue, sản xuất đạt 24.435 tấn, không thay đổi so với tháng 7/2021.
- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 16.130 tấn, tăng 10,3% so với tháng 7/2021.
c. Nhập khẩu
- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 300.543 tấn, tăng 167,1% so với tháng 7/2021.
- Giấy in báo, nhập khẩu 3.081 tấn, tăng 15,8% so với tháng 7/2021.
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- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 9.789 tấn, giảm 30,5% so với tháng
7/2021.
- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 12.859 tấn, giảm 20,6% so với tháng 7/2021.
- Giấy tissue, nhập khẩu 2.123 tấn, giảm 21,9% so với tháng 7/2021.
- 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
11.841 tấn, giảm 27% so với tháng 7/2021.

Hình 6: Nhập khẩu các loại giấy tháng 8/2021 so với tháng 7/2021

d. Xuất khẩu

Hình 7: Xuất khẩu các loại giấy tháng 8/2021 so với tháng 7/2021

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 95.175 tấn, tăng 3% so với tháng 7/2021.
- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 3.484 tấn, giảm 16,9% so với tháng 7/2021.
- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 9.957 tấn, giảm 8,3% so với tháng 7/2021.
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Đông hải Bến tre lọt top 200 công ty tốt nhất châu Á
có doanh thu dưới 1 tỷ USD của Forbes

Tạp chí Forbes công bố danh sách
“Asia’s 200 Best Under A Billion”
(200 doanh nghiệp tốt nhất có doanh
thu dưới 1 tỷ USD tại châu Á).
Bất chấp sự ảnh hưởng của đại
dịch COVID-19, danh sách năm nay
đã nêu bật khả năng phục hồi của
200 doanh nghiệp vừa và nhỏ được
niêm yết công khai tại các quốc gia

thuộc khu vực châu Á – Thái Bình
Dương với doanh thu dưới 1 tỷ USD.
Theo Forbes, CTCP Đông Hải Bến
Tre hiện có giá trị vốn hóa 270 triệu
USD và ở trong top 200 năm nay,
Đông Hải Bến Tre là doanh nghiệp
duy nhất hoạt động trong lĩnh vực
sản xuất và kinh doanh giấy, các sản
phẩm từ giấy, bao bì giấy./.

Voith tăng giá dịch vụ và thiết bị, vật tư thay thế cho máy xeo giấy
Công ty Voith mới công bố đợt điều
chỉnh giá mới cho các loại vật tư,
thiết bị tháy thế cho hệ thống máy

xeo giấy như: hệ thống chăn, lưới
xeo; bạt cho bộ phận ép giày; bọc lô;
gia công mài lô; các giải pháp cho
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Voith cho biết công ty đã cố gắng
kiểm soát những tác động tiêu cực
này thông qua nhiều biện pháp
khác nhau, nhằm tránh tăng giá sản
phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên,
do tình hình thị trường căng thẳng,
Voith buộc phải điều chỉnh giá đối
với một số sản phẩm và dịch vụ
trong ngành giấy.

phần hứng bột và dao cạo lô…
Hiện nay, do ảnh hưởng của đại
dịch covid-19, chi phí trong mọi lĩnh
vực hoạt động đều gia tăng: như
nguyên liệu thô đàu vào, vật liệu
bao gói, chi phí vận tải… đã gây tác
động tiêu cực đến ngành và công ty.

Trong các lĩnh vực vật tư thiết bị
thay thế và dịch vụ như: hệ thống
chăn, lưới xeo; bạt cho bộ phận ép
giày; bọc lô; gia công mài lô; các giải
pháp cho phần hứng bột và dao cạo
lô… giá sẽ tăng từ 2,8% đến 4,2%.
Giá của các loại sản phẩm và dịch
vụ khác sẽ được thông báo muộn
hơn, căn cứ vào lượng hợp đồng
dịch vụ mới./.

Valmet cung cấp công nghệ tiên tiến cho Xinxiang Xinya Paper
ở Trung Quốc
Tập đoàn Valmet sẽ cung cấp hai
hệ thống máy quét và giám sát nồng
độ bột (IQ Scanners và Valmet IQ
Dilution Profiler) cho Công ty TNHH
Xinxiang Xinya Paper ở Trung Quốc.
Các hệ thống này sẽ được lắp đặt
trên máy giấy PM2 của Xinxiang
Xinya Paper để cải thiện khả năng
vận hành sản xuất và chất lượng
thành phẩm.
Đơn đặt hàng từ quý 2 năm 2021

và sẽ tiến hành giao hàng vào quý
IV năm 2021.
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Đơn hàng này bao gồm Hệ thống
kiểm soát chất lượng Valmet IQ với
máy quyét và bộ điều khiển và các
phương thức kiểm soát đi kèm.
Với khả năng cung cấp dữ liệu
chính xác hơn các sản phẩm sẵn có
và công nghệ điều khiển mới, máy
xeo giấy có thể được kiểm soát tốt
hơn nhiều, giúp cải thiện hiệu suất

máy và chất lượng sản phẩm cuối
cùng.
Valmet IQ Dilution Profiler là một
hệ thống kiểm soát nồng độ bột tại
thùng đưa bột lên lưới xeo (headbox), thiết bị này dùng xác định vị
trí tối ưu của các van phun bột, với
thiết kế đặc biệt nhằm bảo đảm tính
năng và hiệu suất của buồng xử lý
bột lên máy xeo.

Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 7/2021

Theo số liệu công bố của Hội đồng
Sản phẩm Giấy và Bột giấy (PPPC),
tồn kho bột giấy hóa học thương
phẩm toàn cầu của nhà sản xuất
đã tăng ba ngày cung cấp và có xu

hướng tiếp tục tăng, đạt 44 ngày
cung cấp, tháng 7/2021.
Cũng theo số liệu của PPPC, tháng
7/2021 tồn kho của nhà sản xuất bột
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giấy kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK)
toàn cầu đã tăng lên 42 ngày cung
cấp, tăng 2 ngày trong tháng thứ hai
liên tiếp.
Tồn kho bột giấy kraft gỗ cứng tẩy
trắng (BHK) đã tăng vọt lên 47 ngày
cung cấp tăng 5 ngày. Tiêu thụ bột
giấy toàn cầu trong tháng 7 đạt 4,048
triệu tấn, giảm 8,2% so với tháng 6
và giảm 0,4% so với tháng 7 năm
2020, ở mức 4,064 triệu tấn.
Nguyên nhân tiêu thụ giảm so với
tháng trước được cho là do nhu cầu
tại các thị trường như Trung Quốc,
Tây Âu và Bắc Mỹ giảm.
Tiêu thụ BSK toàn cầu trong tháng
7 giảm 2,6% so với tháng trước,
xuống còn 1,893 triệu tấn nhưng
tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái,
ở mức 1,883 triệu tấn.
Tiêu thụ BHK ở mức 1,989 triệu
tấn, giảm 12,9% so với tháng trước
và giảm 1,7% so với cùng kỳ năm
ngoái, ở mức 2,023 triệu tấn. Tổng
nhập khẩu của Trung Quốc trong

tháng 7 đạt 1,276 triệu tấn, giảm
5,3% so với tháng 6 và giảm 8,3% so
với 1,391 triệu tấn của tháng 7 năm
2020.
Tổng nhập khẩu của Bắc Mỹ tháng
7 đạt 609.000 tấn, giảm 5,4% so với
tháng trước và thấp hơn 4,5% so với
638.000 tấn của cùng kỳ năm ngoái.
Tổng nhập khẩu Tây Âu tháng 7
ở mức 994.000 tấn, giảm 9,1%% so
với tháng trước và tăng 5,9% so với
939.000 tấn của cùng kỳ năm ngoái.
Tỷ lệ tiêu thụ trên công suất toàn
cầu trong tháng 7 đã giảm 10 điểm,
xuống mức thấp 82%, không đổi so
với cùng kỳ năm ngoái.
Số liệu thống kê bột giấy hóa học
thương phẩm trên cơ sở 82% công
suất toàn cầu và bao gồm dữ liệu
từ 17 quốc gia sản xuất (không bao
gồm số liệu thống kê bột kraft của 3
nước là Marocco, Norway và Swaziland, tuy nhiên dữ liệu về bột BCTMP từ Norway vẫn được tính gộp)./.
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