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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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Trong nước: 

Bột giấy:  
Tuần 1 tháng 7 (từ ngày 02 đến 08 

tháng 7 năm 2018) Việt Nam nhập khẩu 
bột giấy chủ yếu: 

Bột (BHK, BEK, Acacia, BCTMP, 
Pluff Pulp, NBSK, BSK) tổng khối 
lượng nhập khẩu đạt 7.919 tấn. 

Nguyên liệu giấy tái chế (OCC, 
ONP, SOP...): tổng lượng nhập khẩu 
đạt 39.385 tấn. 

Giấy in, viết: 
Giấy nội địa loại định lượng 70g/m2 

ISO>90 dạng cuộn, giá vẫn đang dao 
động từ 22.500.000–23.000.000 
VND/tấn đã có VAT, so với cuối tháng 
6 không có biến động về giá (giá tham 
khảo từ giấy Bãi Bằng, An Hòa, Việt 
Thắng). Giấy photocopy, loại A4  
thương hiệu Clever UP 70g/m2 giá 
55.770 VND/ram, đã có VAT. 

 Trong khi đó giấy nhập khẩu cùng 
chủng loại 70g/m2 ISO>90, giá bán dao 
động 24.100.000–24.500.000 VND/tấn, 
dạng cuộn có VAT, so với cuối tháng 6 
không có biến động về giá. Giấy 
photocopy A4 IKplus 70g/m2 giá bán 
60.500 VND/ram, Double A 70g/m2 giá 
bán 62.500 VND/ram, Paper One 
70g/m2 giá bán 61.500 VND/ram, có 
VAT. 

Giấy làm bao bì: 
Giấy nội địa, carton lớp mặt dao 

động ở mức 12.500.000–12.800.000 
VND/tấn, carton lớp sóng ở mức 
11.500.000–11.800.000 VND/tấn, 
không có biến động về giá so với cuối 
tháng 6. 

Giấy nhập khẩu, xuất xứ từ châu Á, 
carton lớp mặt 13.500.000–13.800.000 
VND/tấn, carton lớp sóng 12.500.000 –  
12.800.000 VND/tấn. 
Thế giới: 

Châu Á 
 Tập đoàn giấy Hansol Paper và các 

doanh nghiệp lớn khác của Hàn Quốc 
đã thông báo tới toàn bộ khách hàng 
trên toàn cầu về việc điều chỉnh tăng  

 

 
giá bán lên 6–9% đối với giấy tráng 
phấn (CWF), đơn hàng giao dịch có 
hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 năm 
2018. 

Mỹ Latin: 
Giá giấy in, giấy viết trong tháng 7 

của Brasil vẫn ở mức cao. Tháng 5 sản 
lượng giảm 6,7% đạt 194.000 tấn, tiêu 
thụ nội địa giảm 23% đạt 87.000 tấn, 
nhập khẩu giảm 19,4% đạt 25.000 tấn, 
xuất khẩu giảm 7,6% đạt 85.000 tấn. 
Tháng 7, giá giấy in, viết không tráng 
(UWF) nội địa ở mức 980-1.085 
USD/tấn, tăng 12,7% so với cùng kỳ 
năm trước, UWF nhập khẩu có giá 980-
1.000 USD/tấn. Trong khi đó giá giấy 
in, viết có tráng (CWF) nội địa ở mức 
900-940 USD/tấn tăng 19,3%, nhập 
khẩu 900-950 USD/tấn, tăng 27,6%. 

Trong 4 tháng đầu năm 2018, tiêu 
thụ bột giấy và giấy của Argentina tăng 
lần lượt 3,4% và 4,5% so với cùng kỳ 
năm 2017. Theo số liệu mới nhất của 
Công ty giấy và bột giấy Argentina 
(AFCP), sản xuất giấy tăng 3,4% đạt  
551.540 tấn trong giai đoạn 04 tháng 
năm 2018, trong đó giấy bao bì chiếm 
313.107 tấn, giấy tissue 111.168 tấn, 
giấy in & viết cho 90.598 tấn và giấy in 
báo 35.217 tấn. Xuất khẩu của 
Argentina đạt 54.680 tấn, tăng 10,5%, 
nhập khẩu tăng 8,1%, ở mức 250,833 
tấn so với cùng kỳ năm 2017. 

Xuất khẩu bột giấy của Chile trong 
5 tháng đầu năm 2018 tăng 4,0%. Riêng 
xuất vào Trung Quốc đạt 1,9 triệu tấn,  
tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, 
chiếm 70% tỷ trọng xuất khẩu bột giấy 
của Chile. 

 Trong đó xuất khẩu bột giấy bạch 
đàn đã tẩy trắng chiếm 851.280 tấn, 
tăng 3,0%, bột gỗ thông radiata tẩy 
trắng đạt 825.067 tấn, tăng 3,1%, bột gỗ 
thông radiata chưa tẩy trắng đạt 
205,638 tấn, tăng +9,1% so với cùng kỳ 
05 tháng năm 2017.  

Nguồn: (TCty Giấy, TCHQ, RISI, 
Hawkins).  

TIN THỊ TRƯỜNG 
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GIẤY IN BÁO ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT HÀNG ĐẾN HẾT NĂM 2018 
 

Kondopoga, nhà cung cấp giấy in 
báo hàng đầu của Nga thông báo sản 
lượng của họ đã được bán hết năm 2018, 
không có hàng cho các giao dịch mới 
cho đến năm 2019. 

Các nhà sản xuất giấy in báo khác tại 
Châu Á, như Jeonju Paper của Hàn 
Quốc và CAS Group của Thái Lan cho 
biết sản lượng năm 2018 của họ cũng đã 
được bán hết, họ cũng không thể thực 
hiện các giao dịch mới cho đến năm 
2019. 

Trong tình hình thị trường quốc tế 
hàng hóa đang khan hiếm và giá cả leo 
thang nhanh chóng, Kondopoga đang 
phải từ chối lượng lớn yêu cầu “Nhiều 

khách hàng mới muốn thương lượng dựa 
trên giá cả, nhưng thực tế là chúng tôi 
phải thực hiện các hợp đồng đã ký”. 

Giá giao ngay được chào mức cao: 
giá giấy in báo tại châu Á thực sự đã 
tăng rất cao. Trong tháng cuối cùng của 
quý II, giá giấy in báo trong nước của 
Trung Quốc tăng lên 6.000-6.200 
RMB/tấn (906-936 USD/tấn). 

Mức giá đã tăng vọt sau khi hai dây 
chuyền của Shandong Chenming đã 
dừng hoạt động vào tháng 9 và việc thu 
mua giấy phế liệu trở nên khó khăn và 
tốn kém cho các nhà sản xuất giấy in báo  
còn lại ở Trung Quốc. 

Giá giấy in báo nhập khẩu ở phía bắc 
Trung Quốc vào cuối quý II được báo là 
750 USD/tấn và đang tăng rất nhanh 
chóng. 

Tại Ấn Độ, hợp đồng giao tháng 
trước cho loại giấy in báo 42g/m2 được 
bán bởi Kondopoga là 730-800 USD/tấn, 
với giao dịch giao ngay được báo giá 
xấp xỉ  800 USD/tấn. 

Các thị trường Nam Á khác được 
cho là thường xuyên tìm kiếm các giao 
dịch giao ngay trong khoảng 770-800 
USD/tấn khi quý II kết thúc.  
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THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY CHÂU Á 
GIÁ BỘT NHẬP KHẨU TRUNG QUỐC (giá được thông báo hai tuần một lần) -- Giá tịnh, USD/tấn, CIF. 

Giá hiện hành 
Giá năm 

trước 
Giá hiện hành so với giá 

 06/07/18 22/06/18 08/06/18 07/07/17 
Tuần  
trước 

Tháng  
trước 

Năm 
 trước 

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) 
  NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu) 870 - 900 870 - 900 870 - 900 640-670 - - +230 +35,1% 

  Thông radiata (Chile) 860 -880 860 -880 860 -880 625-645 - - +235 +37,0% 

  BSK Nga 870 -890 870 -890 870 -890 640-650 - - +235 +36,4% 

Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) 
  Bạch đàn 770 - 780 770 - 790 770 - 790 620-630 -5 -5 +150 +24,0% 

  BHK Nga 760 - 780 760 - 780 760 - 780 610-620 - - +155 +25,2% 

Bột kraft gỗ mềm không tẩy (USK) 
  Chile, Bắc Mỹ 860 - 880 860 - 880 860 - 880 620 - 650 - - +235 +37,0% 

   Nga 825 - 860 825 - 860 825 - 860 585 - 610 - - +245 +41,0% 

BCTMP 

   Gỗ cứng (độ trắng 80) 650 - 660 650 - 660 650 - 660 570 - 600 - -10 +70 +12,0% 

   Gỗ mềm (độ trắng 75) 610 - 620 610 - 620 610 - 620 570 - 580 -15 -10 +25 +4,3% 
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Xuất khẩu OCC từ Mỹ sang Trung Quốc giảm 13%,  

xuất khẩu sang Châu Á tăng mạnh 
 

Cục thống kê thương mại Mỹ cho 
biết, xuất khẩu OCC từ Mỹ sang Trung 
Quốc trong tháng 5 đạt 369.946 tấn, 
giảm gần 13% so với tháng 4, sau một 
tháng thực hiện việc kiểm tra các lô hàng 
trước khi xuất đi Trung Quốc. 

Việc Trung Quốc giảm nhập khẩu 
OCC của Hoa Kỳ gần 55.000 tấn, đã tạo 
cơ hội cho các nhà cung cấp của Mỹ 
xuất khẩu OCC sang các thị trường 
khác. Xuất khẩu OCC từ Mỹ sang nhóm 
6 nước châu Á đạt tổng cộng 369.110 

tấn trong tháng 5, xấp xỉ xuất khẩu đi 
Trung Quốc, và nhiều hơn tháng 4  
21.000 tấn. Nhóm khách hàng lớn nhất 
châu Á nhập khẩu OCC của Mỹ trong 
tháng 5 là Ấn Độ - 168.386 tấn, tiếp theo 
là Đài Loan - 52.751 tấn, Hàn Quốc - 
51.710 tấn và Việt Nam - 51.572 tấn. 

Việc Trung Quốc giảm nhập khẩu 
OCC từ Mỹ do áp dụng chế độ kiểm tra 
trước khi xếp hàng đã gây khó khăn cho 
các nhà xuất khẩu Mỹ, khiến họ phải tìm 
đến các thị trường khác. 

Tuy nhiên, các nhà cung cấp Mỹ tiếp 
tục chủ động giao hàng cho Trung Quốc 
vào tháng 5 và luân phiên bán OCC từ 
Trung Quốc sang thị trường khác. 

Gần đây một số nhà máy sản xuất 
giấy bao bì lớn nhất tại Trung Quốc đã 
phải ngừng hoạt động vì thiếu nguồn 
cung giấy thu hồi. Việc thiếu hụt nguồn 
cung nên dẫn đến sản lượng giấy bao bì 
của nhiều nhà máy bị suy giảm.  

 
RISI News / July 6, 2018 
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GIÁ BỘT NHẬP KHẨU CHÂU Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Đông Nam Á) - Giá báo theo tháng 
Giá tịnh, USD/tấn, CIF các cảng chính tại Đài Loan, Nhật Bàn, Hàn Quốc và Đông Nam Á. 

Giá hiện hành 
Giá năm 

trước 
Giá hiện hành so với giá 

T6 2018 T5 2018 T4 2018 T6 2017 
Tháng 
trước 

Năm 
 trước 

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) 
  NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu) 890-930 890-930 890-930 645-685 - +245 +36,8% 
  Thông radiata (Chile) 885-925 885-925 885-925 615-655 - +270 +42,5% 
  Thông phương nam (USA) 875-915 875-915 875-915 605-635 - +275 +42,1% 
Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) 
  Bạch đàn 770-805 770-805 760-795 600-640 - +168 +27,0% 
  Keo (Indonesia) 760-800 760-800 750-790 600-640 - +160 +25,8% 
  Gỗ cứng hỗn hợp phương bắc 760-795 760-795 750-785 600-640 - +158 +25,4% 
  Gỗ cứng hỗn hợp phương nam 760-795 760-795 750-785 600-640 - +158 +25,4% 
Bột kraft gỗ mềm không tẩy (USK) 
  Chile, Bắc Mỹ 875-885 875-885 875-885 645-655 - +230 +35,4% 
BCTMP 
  Bột gỗ dương 710-820 710-820 710-820 600-710 - +110 +16,8% 
  Hỗn hợp 710-820 710-820 710-820 600-710 - +110 +16,8% 
  Bột gỗ vân sam 710-820 710-820 710-820 590-700 - +120 +18,6% 
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Asia Pulp & Paper khởi chạy bốn máy xeo giấy tissue  
lớn nhất thế giới tại các nhà máy ở Indonesia 

 
Asia Pulp & Paper (APP) đã khởi 

chạy bốn máy xeo giấy tissue tại hai nhà 
máy ở Indonesia. 

Công ty đã đăng ký với Toscotec 
mua tám máy xeo giấy tissue để mở rộng 
công suất trong nước, hai máy sẽ đặt tại 
nhà máy Perawang và sáu máy còn lại 
cho nhà máy OKI, cả hai nhà máy đều 
đóng tại Sumatra. 

Mỗi dây chuyền TM dự kiến mức 
công suất 192-300 tấn/ngày, tùy thuộc 
vào chủng loại sản phẩm, đây là những 
máy xeo nằm trong trong số dây chuyền 
lớn nhất trên thế giới. 

Định lượng giấy sản xuất nằm trong 
phạm vi 12-40 g/m². 

Khổ rộng lưới xeo của dây chuyền là 
5,6 m, tốc độ hoạt động 2.000 m/phút, lô 
sấy Yankee thế hệ thứ hai bằng thép đúc, 
đường kính lô 6,7m (22-foot) và chụp 
hút hơi nước. Đây là những lô sấy 
Yankee bằng thép lớn nhất từng được 
sản xuất cho các dây chuyền giấy tissue, 
do Italia cung cấp. 

Hai dây chuyền xeo TM được lắp đặt 
tại nhà máy Perawang hồi đầu năm nay, 
sử dụng bột kraft gỗ keo tẩy trắng 
(BAK) được sản xuất tại chỗ làm 
nguyên liệu đầu vào. 

Ban đầu APP dự định đưa hai dây 
chuyền này vào hoạt động từ cuối năm 
2016 nhưng quá trình lắp đặt bị kéo dài 

do công ty tập trung vào xây dựng nhà 
máy OKI. 

Hai dây chuyền khác đã hoạt động 
tại OKI và được liên kết hoàn chỉnh với 
quá trình sản xuất bột giấy của công ty. 

Tại hai nhà máy đều đang vận hành 
hai dây chuyền sản xuất bột BAK giống 
hệt nhau, với tổng công suất 2,8 triệu 
tấn/năm. 

Đại diện của APP cho biết hai trong 
số bốn TM còn lại cho nhà máy OKI 
đang được lắp đặt và dự kiến cuối năm 
nay sẽ đưa vào hoạt động. Hai chiếc còn 
lại sẽ hoạt động vào năm sau. 
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Catalyst Paper hoàn tất thương vụ  
bán cơ sở sản xuất cho Nine Dragon 

 
Ngày 29 tháng 6 năm 2018 Công ty 

Nine Dragon Paper (Holdings) đã hoàn 
tất việc mua lại hai nhà máy của Công ty 
Catalyst Paper tại Mỹ với giá 175 triệu 
USD. 

Theo thông báo của Nine Dragon 
nhà máy Rumford vận hành ba dây 
chuyền xeo với tổng công suất 550.000 
tấn/năm, sản xuất  giấy tráng từ bột hóa 

và từ bột cơ học, hai dây chuyền sản 
xuất bột kraft gỗ mềm và gỗ cứng tẩy 
trắng với tổng công suất bột thương 
phẩm là 120.000 tấn/năm. 

Nhà máy Biron vận hành hai dây 
chuyền xeo có tổng công suất 340.000 
tấn/năm sản xuất giấy tráng từ bột cơ 
học.  

Theo như tuần tin Công nghiệp Bột 
giấy và Giấy thông báo, Nine Dragon 
đang có kế hoạch chuyển đổi toàn bộ 
nhà máy Rumford sang sản xuất bột 
nguyên khai và chuyển một trong bốn 
dây chuyền xeo giấy tại Biron sang sản 
xuất bìa hòm hộp. 

PPI Asia No.26, July 6, 2018 
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Lee & Man khởi chạy hai dây chuyền  
xeo giấy tissue tại Trùng Khánh, Trung Quốc 

 
Lee & Man Paper Manufacturing 

vừa cho khởi chạy hai dây chuyền mới 
công suất 60,000tấn/năm sản xuất giấy 
tissue tại nhà máy của họ tại Trùng 
Khánh, Trung Quốc. 

Hai dây chuyền TM16 và TM17, đều 
do Valmet cung cấp đã cho ra sản phẩm 
đầu tiên vào ngày 9 tháng 5 và 9 tháng 6 
tương ứng. Có khổ rộng giấy sau cắt 
biên là 5,6m và tốc độ thiết kế 
2.000m/phút. 

Với việc đưa vào khởi chạy hai dây 
chuyền máy xeo TM16 và TM17, Lee & 
Man đã nâng tổng công suất giấy tissue 
lên khoảng 870.000 tấn/năm, bao gồm 
630.000 tấn/năm tại nhà máy ở Trùng 
Khánh, 120.000 tấn/năm tại nhà máy 
Jiujiang ở Giang Tây và 120.000 
tấn/năm tại nhà máy Hongmei ở tỉnh 
Quảng Đông. 

Với mức sản lượng đó Lee & Man 
đã trở thành một trong bốn nhà sản xuất 

giấy tissue lớn nhất Trung Quốc, sau 
APP China, Hengan International và 
Vinda International Holding. 

Ngoài ra Lee & Man đang lên kế 
hoạch mở rộng công suất thêm 4 dây 
chuyền xeo giấy tissue khác với công 
suất 17.000 tấn/năm mỗi máy vào cuối 
năm 2018. 
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Cheng Loong lên kế hoạch khởi chạy dây chuyền sản xuất carton sóng  
từ giấy thu hồi, công suất 300.000 tấn/năm tại Việt Nam 

 
Cheng Loong Đài Loan đang chuẩn 

bị vận hành dây chuyền sản xuất carton 
hòm hộp từ giấy loại tại nhà máy mới 
xây dựng tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam vào tháng tới. 

Một phát ngôn viên của công ty cho 
biết dây chuyền sẽ có công suất 300.000 
tấn/năm, lớn hơn 260.000 tấn/năm mà 
công ty đã dự định trước đó.  

Sản phẩm của dây chuyền là carton 
sóng từ giấy loại thu hồi, định lượng cơ 
bản là 90-180 g/m². 

Cheng Loong đã xây dựng được kho 
dự trữ giấy thu hồi (RCP) cho một tháng 
vận hành, trong đó chính là giấy loại thu 
gom trong nước, làm nguồn nguyên liệu 
đầu vào, trước khi vận hành máy vào 
tháng 8/2018. 

Trong khi ngành công nghiệp tái chế 
Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát 
triển, thì nguồn cung giấy thu hồi cho 
dây chuyền chủ yếu sẽ dựa vào nguồn 
nhập khẩu. 

Việc khởi chạy dây chuyền này là 
giai đoạn đầu tiên cho dự án đầu tư 1 tỷ 
USD của Cheng Loong tại Bến Cát, 
Bình Dương với diện tích 75 ha. Quá 
trình xây dựng của dự án đặt ra có khung 
thời gian mười năm. 

Công ty cũng xem xét (cùng với dây 
chuyền carton lớp sóng) lắp đặt một dây 
chuyền bìa lớp mặt từ giấy loại, một dây 
chuyền giấy duplex và hai dây chuyền 
giấy tissue với tổng công suất hơn 1 
triệu tấn/năm. 

Thuận lợi từ chính sách RCP của 
Trung Quốc:  

Công ty đang có xu hướng đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện dự án, do nhu 
cầu về vật liệu bao gói từ Trung Quốc 
được dự báo sẽ tăng lên. 

Xuất khẩu carton hòm hộp từ giấy 
thu hồi từ Việt Nam sang Trung Quốc đã 
tăng lên sau khi Trung Quốc áp dụng các 
quy định làm giảm nhập khẩu giấy thu 
hồi từ đầu năm. 

Động thái này đã dẫn đến tình trạng 
thiếu giấy thu hồi nghiêm trọng ở Trung 
Quốc, làm cho giá cả đối với giấy thu 
hồi thu gom trong nước và các sản phẩm 
giấy bao gói đều tăng. 

Trong khi đó, chi phí nhập khẩu 
RCP đã giảm đáng kể ở Việt Nam và thị 
trường các nước châu Á khác (không 
tính Trung Quốc). 

Chi phí thu mua và nhập khẩu giấy 
thu hồi thấp và dự báo nhu cầu tăng 
trưởng từ Trung Quốc đã làm cho Việt 
Nam trở thành một trong những quốc gia 
được các nhà đầu tư ưu tiên mở rộng 
năng lực sản xuất giấy bao gói hoặc bột 
giấy tái chế. 

Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam 
dường như đang theo sát Trung Quốc 
trong việc thắt chặt nhập khẩu giấy thu 
hồi. 
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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. 
 

APP giảm sản lượng từ 90.000-
110.000 tấn do ngừng máy 
 

Asia Pulp & Paper (APP) thông báo, các nhà 
máy của APP tại Indonesia sẽ cắt giảm sản lượng 
tới 90.000-110.000 tấn bột giấy trong tháng 7 năm 
2018, do việc bảo dưỡng dây chuyền bị kéo dài.  

Nguyên nhân chính của việc bảo dưỡng dây 
chuyền sản xuất bị kéo dài là công nhân vận hành 
sản xuất, vận tải, logistics trở lại làm việc muộn 
sau kỳ nghỉ lễ. 
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