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TRONG NƯỚC:  
Nhập khẩu: 

Bột giấy: (BHK, BEK, Acacia, 
BCTMP, Fluff Pulp, NBSK, BSK): 
Lượng nhập khẩu đạt 7.384 tấn, so với 
tuần trước tăng  37,24%.  

Giấy loại thu hồi: (OCC, ONP, 
SOP...): Lượng nhập khẩu đạt 44.418 
tấn, so với tuần trước tăng 21,16%. 

Giấy in báo: Lượng nhập khẩu  
1.511 tấn; 

Giấy in, viết không tráng: Lượng 
nhập 3.731 tấn; 

Giấy in viết tráng phủ: Lượng 
nhập 10.357 tấn; 

Giấy tissue: 1.276 tấn, loại hai 
lớp làm khăn giấy; 

Giấy làm bao bì: Lượng nhập 
46.487 tấn; 

Giấy tự nhân bản: Lượng nhập 
264 tấn. 

Xuất khẩu 
Giấy in viết: Lượng xuất  khẩu 24 

tấn; 
Giấy tissue: Lượng  xuất khẩu 

1.565 tấn;  
Giấy làm bao bì: Lượng xuất 

15.887 tấn;  
Giấy vàng mã: Lượng xuất khẩu  

4.559 tấn. 
 Giá cả:  
Giấy in viết:  loại 70 g/m2, dạng 

cuộn, 24.400.000– 24.800.000 
VND/tấn, xuất xứ Đông Nam Á; 

Giấy tissue: loại 15.5 – 17 g/m2, 
02 lớp làm khăn,  30.000.000–
30.600.000 VND/tấn; 

Giấy làm bao bì xi-măng: loại 80 
g/m2, 17.000.000 – 17.800.000 
VND/tấn; 

Giấy in báo: loại 45 g/m2, 740–
790 USD/tấn; 

Giấy bao bì lớp sóng:  loại 115 
g/m2, 12.800.000 – 13.000.000 
VND/tấn, xuất xứ Đông Nam Á; 

Giấy bao bì lớp mặt: 150 g/m2, 
13.400.000 – 13.800.000 VND/tấn, 
xuất xứ Đông Nam Á; 

 
 
 
Giấy in tráng phủ hai mặt: 

(Couche): loại 230 g/m2,  21.400.000 – 
21.700.000 VND/tấn; 

Bìa ngà: loại 210 – 300 g/m2, 
23.800.000 – 24.200.000 VND/tấn,  
xuất xứ Đông Nam Á; 

Bìa duplex có tráng: loại 300 – 
400 g/m2, 16.600.000 – 17.000.000 
VND/tấn, xuất xứ Đông Nam Á. 

 
THẾ GIỚI: 

Bột giấy: Tập đoàn Asia 
Pulp&Paper (APP) – nhà sản xuất bột 
giấy và giấy hàng đầu châu Á đã thông 
báo tăng giá 20 USD/tấn đối với bột 
kraft gỗ cứng tẩy trắng từ gỗ keo 
(BAKP), áp dụng ngay từ 12 tháng 9 
năm 2018  cho thị trường Trung Quốc.  

Do những diễn biến của thị trường 
khu vực và thế giới, nhu cầu bột gỗ 
cứng liên tục tăng cao, dẫn đến nguồn 
cung bị hạn chế, nên APP quyết định 
tăng giá để duy trì sự ổn định của thị 
trường trong nửa cuối năm 2018. 

Giấy in, viết: Các Công ty sản 
xuất giấy in, viết hàng đầu khu vực 
châu Âu như Navigator, Sappi Euro, 
Feldmuehle, Lecta, Arjowiggins 
Graphic... đã chính thức thông báo 
tăng giá giấy in, viết, bao gồm các sản 
phẩm giấy không tráng từ bột hóa 
(UWF) và giấy có tráng từ bột hóa 
(CWF) lên 5–8%, áp dụng cho cả thị 
trường Châu Âu và thị trường ngoài 
khu vực, giá mới bắt đầu có hiệu lực từ 
ngày 1 tháng 10 năm 2018. 

Ngoài ra, các công ty APP. 
Symbol, April cũng đều thông báo 
tăng giá 20 USD/tấn cho giấy in cao 
cấp không tráng (UFP), cho đơn hàng 
từ tháng 9.2018.  

 
(Nguồn: Tổng Cty Giấy VN, RISI, 

Hawkins) 
 
 

TIN THỊ TRƯỜNG 
Bản tin Kinh tế Ngành Giấy 
được phát hành mỗi tuần một số 
vào thứ 5 hàng tuần, là thông tin 
tổng hợp về thị trường bột giấy, 
giấy,  đầu tư và công nghệ ngành 
giấy trong nước và thế giới… 
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GIÁ BỘT GIẤY NHẬP KHẨU TẠI TRUNG QUỐC  
Giá được thông báo hai tuần một lần) -- Giá tịnh, USD/tấn, CIF, trừ khi có thông báo khác 

Giá hiện hành Giá năm trước Giá hiện hành so với giá 

07/9/18 24/8/18 03/8/18 08/9/17 
Tuần  
trước 

Tháng  
trước 

năm trước 

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) 
NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu) 870 850 870-900 690-700 +20 -15 +175 +25,2% 

Thông radiata (Chile) 860-870 840-850 860-880 650-660 +20 -5 +210 +32,1% 

BSK Nga 830-840 830-840 870-890 660-670 - -45 +170 +25,6% 

Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK)     
Bạch đàn 770-780 770-780 770-780 650-680 - - +110 +16,5% 

BHK Nga 750-770 750-770 760-780 640-650 - -10 +115 +17,8% 

Bột kraft gỗ mềm không tẩy (USK)     
Chile, Bắc Mỹ 860-880 860-880 860-880 650-670 - - +210 +38,1% 

Nga 825-860 825-860 825-860 605-630 - - +225 +36,4% 

BCTMP     
Gỗ cứng (độ trắng 80) 640-650 640-650 650-660 600-620 - -20 +35 +5,7% 

Gỗ mềm (độ trắng 75) 590-610 590-610 590-610 590-600 - - +5 +0,8% 

PPI Asia/9.2018 

 
 

GIÁ BỘT GIẤY NHẬP KHẨU TẠI HÀN QUỐC, NHẬT BẢN, ĐÀI LOAN VÀ ĐÔNG NAM Á 
Giá tịnh, USD/tấn, CIF tại các cảng chính tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Đông Nam Á 

Giá hiện hành Giá năm trước Giá hiện hành so với giá 

T8-2018 T7-2018 T6-2018 T8-2017 
Tháng  
trước 

năm trước 

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) 
NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu) 860-900 890-930 890-930 635-675 -30 +215 +32,3% 
Thông radiata (Chile) 855-895 885-925 885-925 605-645 -30 +245 +38,9% 
Thông phương nam (Mỹ) 845-885 875-915 875-915 595-625 -30 +250 +38,4% 
Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) 

       
Bạch đàn 770-805 770-805 770-805 600-640 - +168 +27,0% 
Acacia (Indo) 760-805 760-800 760-800 600-640 - +160 +25,8% 

Bộ hỗn hợp gỗ cứng phương Bắc 760-800 760-795 760-795 600-640 
 

+158 +25,4% 

Bộ hỗn hợp gỗ cứng phương Nam 760-795 760-795 760-795 600-640 - +158 +25,4% 
Bột kraft gỗ mềm không tẩy (USK) 

       
Chile, Bắc Mỹ 875-885 875-885 875-885 635-645 - +240 +37,5% 
BCTMP        
Gỗ dương 700-810 700-810 700-820 590-700 - +110 +17,1% 
Hồn hợp 700-810 700-810 700-820 590-700 - +110 +17,1% 
Gỗ vân sam 700-810 700-810 700-820 580-690 - +100 +15,3% 

PPI Asia/9.2018 

 
APP, APRIL, Asia Symbol đồng loạt thông báo  

tăng giá giấy in cao cấp không tráng 
 
Công ty APRIL và Công ty con 

của Asia Symbol  tại Trung Quốc đã 
công bố tăng 30 USD/tấn cho giấy in 
cao cấp không tráng (UFP) xuất khẩu 
từ Indonesia và Trung Quốc, có hiệu 
lực cho các đơn đặt hàng trong tháng 
9/2018. 

Công ty Asia Symbol cũng đang 
kêu gọi tăng giá 200 RMB/tấn (29 
USD/tấn) cho thị trường Trung Quốc 
trong tháng chín này. Trong tháng 8, 
các công ty đã cố gắng tăng giá giấy 
UFP thêm 200 RMB/tấn, nhưng mức 
tăng mới chỉ đạt khoảng 50% (100 
RMB/tấn). Nguyên nhân chính của 

động thái tăng giá là do chi phí bột 
giấy tăng cao.  

Trong khi đó, nhu cầu giấy UFP 
từ một số thị trường trọng điểm ở châu 
Á dự kiến sẽ tăng trong QIV/2018. 

Đại diện của Công ty APRIL cho 
biết nhu cầu sử dụng giấy UFP để in 
sách giáo khoa cho năm học mới ở 
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Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tăng lên 
trong vài tháng tới. Tại Indonesia, cuộc 
tổng tuyển cử vào ngày 17 tháng 4 
năm 2019 dự kiến sẽ thúc đẩy mức tiêu 
thụ loại giấy này trong quý IV/2018, 
khi chiến dịch chạy đua bắt đầu. 

Tương tự như APRIL và Asia 
Symbol, APP cũng đã công bố tăng 30 
USD/tấn cho sản phẩm giấy in cao cấp 
không tráng (UFP), áp dụng cho các 
đơn hàng trong tháng 9/2018 và giao 
hàng từ tháng 10/2018. 

Việc tăng giá sẽ được thực hiện 
cho tất cả các khu vực trên toàn thế 
giới. 

RISI News/9.2018

 

Hansol Paper tăng giá giấy in nhiệt và giấy in cao cấp có tráng 
 
Hansol Paper đã công bố tăng giá 

trên toàn cầu 5-9% cho sản phẩm giấy 
in nhiệt, có hiệu lực cho các lô hàng 
giao từ ngày 1 tháng 10 năm 2018. Các 
nhà sản xuất quốc tế khác cũng có 
những động thái tương tự. 

Công ty Appvion của Mỹ đã công 
bố mức tăng giá toàn cầu 4% đối với 
các sản phẩm giấy in nhiệt,  hiệu lực 

cho các lô hàng từ ngày 01 tháng 10 
năm 2018. 

Công ty Koehler của Đức cũng đã 
tăng giá 4% đối với các sản phẩm giấy 
in đặc biệt cho các lô hàng giao tháng 
10, nguyên nhân tăng giá là do chi phí 
nguyên vật liệu tăng cao. 

Giá xuất khẩu CFP tăng 5%: 
Hansol Paper cũng thông báo 

tăng 5% đối với giấy in cao cấp có 

tráng (CFP) xuất khẩu sang Bắc Mỹ, 
có hiệu lực ngay trong tháng 9.2018. 

Ngay từ tháng 7, công ty đã đề 
xuất tăng 6-9% cho giấy in cao cấp có 
tráng (CFP) xuất khẩu toàn thế giới, có 
hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2018. 
Nhưng kế hoạch tăng đã không thực 
hiện được tại thị trường Bắc Mỹ. 

 
PPI Asia/9.2018

 
 

Giấy in báo tại châu Á tăng giá trở lại, mặc dù mức tăng ít hơn dự báo
 

 

Giấy in báo đã tăng giá trở lại ở 
châu Á trong quý III/2018, nhưng 
không cao như đã dự báo vào cuối QII. 

Giá tại Hong Kong và Đài Loan 
đã tăng lên 700-740 USD/tấn loại định 
lượng 45g/m2 và 715-755 USD/tấn loại 
42 g/m2, trong khi đó có một số ít giao 
dịch được thông báo chốt giá ở mức 
600 USD/tấn. 

Tại Singapore và Thái Lan loại 
định lượng 42 g/m2 được chào mức 
giá cùng với ở Đài Loan và Hong 

Kong, nhưng loại 45 g/m2 có lượng 
chào nhiều hơn và có giá thấp hơn, ở 
mức 690-740 USD/tấn ở Singapore và 
690-730 USD/tấn ở Thái Lan. Do 
lượng tồn kho cao, nhu cầu thấp ở 
Singapore nên các nhà xuất bản đang 
có phản ứng trước động thái tăng giá 
này. 

Tại Ấn Độ loại định lượng 45 
g/m2 đang được giao dịch với mức giá 
740-790 USD/tấn và loại 42 g/m2 với 
giá 750-800 USD/tấn. 

Giao dịch giao ngay ổn định: 
Giao dịch giao ngay tại Ấn Độ đang 
được thông báo từ trên 750 USD/tấn 
đến dưới 800 USD/tấn. 

Đầu quý 3, các nhà sản xuất giấy 
in báo lớn như Kondopoga của Nga, 
Jeonju Paper của Hàn Quốc và CAS 
Group của Thái Lan đều đã thông báo 
rằng sản lượng của họ đã được tính 
cho cả năm 2019. 

PPI Asia/9.2018

 
 

Bột BSK nhập khẩu tăng giá trở lại tại thị trường Trung Quốc 
 
Thị trường bột giấy gỗ mềm 

(BSK) của Trung Quốc đã có sự phục 
hồi nhanh chóng, hầu hết các mặt hàng 
nhập khẩu đều tăng trở lại 20 USD/tấn 
sau khi giảm 20-50 USD/tấn trong 
tháng 8/2018. 

Nguyên nhân tăng giá được cho 
là có sự phối hợp giữa các nhà cung 
cấp và các nhà sản xuất lớn của Trung 
Quốc. 

Các nhà sản xuất giấy và bìa 
(P&B) lớn nhạy cảm với bất kỳ sự thay 
đổi nào về chi phí bột giấy tại Trung 
Quốc, lo ngại khi giá bột giảm sẽ kéo 

theo sự giảm giá các sản phẩm giấy và 
bìa  tại thị trường nội địa. 

Sự giảm giá của bột BSK trong 
tháng 8 là do sự mất giá mạnh của 
đồng tiền Trung Quốc so với USD từ 
bốn tháng trước. Trong tháng 8 vừa 
qua tỷ giá hối đoái đã ổn định trở lại. 

Mặc dù có đủ lượng bột dự trữ, 
nhưng các nhà sản xuất lớn vẫn đẩy 
mạnh mua vào bột BSK, dẫn đến việc 
tăng giá. 

Với mức tăng 20 USD/tấn, bột 
NBSK hiện đã lên tới 870 USD/tấn, 
bột gỗ thông radiata là 860-870 
USD/tấn. 

Bột gỗ mềm BSK của Nga không 
thay đổi ở mức 830-840 USD/tấn, vì 
hầu hết các hợp đồng giao hàng tháng 
9 đã được chốt vào cuối tháng 8/2018. 

Đề xuất mua bột gỗ thông 
phương Nam: Người mua Trung 
Quốc vẫn muốn mua loại bột gỗ thông 
phương nam nhập khẩu từ Mỹ. 

Chính phủ Trung Quốc đã cảnh 
báo sẽ đánh thuế 5% đối với bột giấy 
nhập khẩu từ Mỹ, là một phần trong 
mức thuế từ 5-25% đối với các sản 
phẩm nhập từ Mỹ có trị giá 60 tỷ USD. 
Để nhằm trả đũa cho mức thuế 25% 
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đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc 
vào Mỹ trị giá 200 tỷ USD. 

Mặc dù cả Bắc Kinh lẫn 
Washington đều không ấn định ngày 
có hiệu lực của sắc thuế này, nhưng 
các nhà quan sát và phân tích thị 
trường tin rằng nó sẽ được áp dụng vào 
cuối năm 2018. 

Việc dự báo sản lượng bột gỗ 
thông phương nam sẽ đạt đỉnh điểm 
vào tháng 9 và tháng 10 dựa trên kinh 
nghiệm trong quá khứ, người mua 

Trung Quốc đang chịu áp lực cắt giảm 
sản lượng cho các thương vụ với các 
nhà cung cấp. 

Hiện nay đang có hai đề xuất về 
mức giá: Ở mức giá 800-810 USD/tấn, 
nếu thuế suất 5% thì giá sẽ là 850 
USD/tấn, người mua chịu thuế. Ở mức 
830 USD/tấn, và  chi phí thuế sẽ do cả 
người mua và người bán cùng chia sẻ. 

Bột BHK ổn định giá: Giá bột 
kraft gỗ cứng (BHK) ổn định, bột bạch 
đàn tẩy trắng Nam Mỹ (BEK) giữ 

nguyên ở mức 770-780 USD/tấn kể từ 
tháng 7/2018. 

Giá bột BHK của Nga cũng 
không thay đổi, duy trì ở mức 750-770 
USD/tấn, ngang với mức giá tháng 
8.2018. 

Theo dự báo, giá bột giấy BHK sẽ 
duy trì ổn định hơn sau hàng loạt hoạt 
động sáp nhập và mua lại các nhà sản 
xuất lớn của Brazil và Indonesia. 

RISI News/9.2018

 
Sun Paper Industry chạy thử nghiệm dây chuyền giấy tái chế tại Shandong,  

đồng thời lắp đặt dây chuyền bột bán hóa 
 
Shandong Sun Paper Industry  đã 

bắt đầu sản xuất thử nghiệm trên dây 
chuyền mới sản xuất giấy bao bì hòm 
hộp, công suất 300.000 tấn/năm tại nhà 
máy ở Zoucheng, Shandong. 

Dây chuyền lưới đôi PM 37, khổ 
giấy sau cắt biên 6,66 m, tốc độ thiết 
kế 1.200 m/phút. Sản phẩm chính của 
dây chuyền là giấy bao bì lớp sóng có 
độ bền cao.  

Dây chuyền tương tự PM 36, 
cũng đã được vận hành thử nghiệm 
vào cuối tháng 6/2018 tại cùng một 
nhà máy. Công suất 400.000 tấn/năm 
sản xuất giấy bao bì lớp mặt (testliner). 

Nhà máy Zoucheng hiện đang 
vận hành một dây chuyền giấy tái chế 

khác có công suất  400.000 tấn/năm, 
hoạt động từ năm 2016. 

Sun Paper không có giấy phép 
nhập khẩu giấy thu hồi (RCP) và phải 
sử dụng nguồn RCP thu gom trong 
nước để làm nguồn nguyên liệu đầu 
vào. 

Do nguồn cung hạn chế và giá 
của RCP thu gom trong nước tăng cao, 
Sun Paper đã phải ngừng hoạt động hai 
dây chuyền giấy tái chế tại nhà máy 
Zoucheng trong một tuần vào tháng 
Bảy. 

Để giải quyết tình trạng thiếu 
RCP, Sun Paper đã đầu tư hai dây 
chuyền bột giấy bán hóa chưa tẩy trắng 
tại nhà máy để cung cấp nguồn bột bổ 
sung cho các dây chuyền xeo tại đó. 

Một dây chuyền bột giấy 100.000 
tấn/năm đã được đưa vào hoạt động từ 
tháng 4/2018. Dây chuyền khác lớn 
hơn, có công suất khoảng 300.000 
tấn/năm, bắt đầu sản xuất từ tháng 
8/2018. 

Thông thường ở Mỹ, Nga và Bắc 
Âu thì bột bán hóa được phối trộn một 
phần trong nguyên liệu đầu vào để sản 
xuất giấy bao bì lớp sóng giữa. Hai dây 
chuyền sản xuất giấy bao bì tại nhà 
máy Zoucheng là loại đầu tiên phối 
hợp nguyên liệu đầu vào dạng này tại 
Trung Quốc, trước đây các nhà sản 
xuất giấy bao bì tái chế chủ yếu chỉ sử 
dụng RCP là nguyên liệu đầu vào 
chính. 
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VPPA News 
  
Tuần tin về thị trường bột giấy, giấy và thông tin đầu 
tư, công nghệ trong nước và thế giới của Hiệp hội Giấy 
và Bột giấy Việt Nam. 
 

Ban Biên tập 
Nguyễn Việt Đức, VPPA;  Hoàng Trung Sơn, VPPA; 
Đặng Văn Sơn, VPPA;  Vũ Thị Hồng Mận, VPPA; 
Cao Đức Bằng, VINAPACO;  Lê Huy Dư, VPPA. 
 

Nine Dragons mở rộng đầu tư tại Mỹ 
 
    ND Paper, công ty con tại Mỹ của Nine Dragons Paper  
(Holdings), đã ký kết thỏa thuận với Resolute Forest Products 
mua nhà máy bột giấy tái chế tại Fairmount, West Virginia, 
với giá 55 triệu USD. 
    Nhà máy Fairmount có công suất bột giấy tái chế khoảng 
218.000 tấn/năm và là một trong ba nhà máy bột giấy duy nhất 
trên thế giới sản xuất bột giấy tái chế sấy khô bằng khí nóng. 
Nếu thỏa thuận thành công, đây sẽ là vụ mua lại nhà máy thứ 
ba của ND Paper tại Mỹ. 
    Cuối tháng 6, công ty đã hoàn thành việc tiếp quản hai nhà 
máy sản xuất giấy Catalyst với giá 175 triệu USD. 
    Nhà máy Rumford ở Wisconsin vận hành ba dây chuyền 
giấy in với tổng công suất 550.000 tấn/năm và hai dây chuyền 
bột giấy tổng công suất 120.000 tấn/năm. Nhà máy Biron ở 
Maine có hai dây chuyền sản xuất giấy tráng từ bột cơ học, 
công suất 340.000 tấn/năm. 
    Kể từ khi Trung Quốc bắt đầu thực thi các biện pháp kiểm 
soát chặt chẽ đối với giấy thu hồi nhập khẩu vào đầu năm nay, 
các nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc đã quan tâm ngày càng 

các nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc đã ngày càng quan 
tâm đối với đầu tư ở nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất bột 
giấy và giấy bao bì tái chế.  
    Trước đó, Global Win Wickliffe công ty con của Shanying 
International Holdings, nhà sản xuất bìa tái chế lớn thứ ba tại 
Trung Quốc, cũng đã ký thỏa thuận với Verso để mua nhà 
máy bột giấy và giấy ở Wickliffe, Kentucky với giá 16 triệu 
USD. 
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