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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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Thị trường bột giấy, giấy trong 
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Trong nước: 

Nhập khẩu:   
Bột giấy: (BHK, BEK, Acacia, 

BCTMP, Fluff Pulp, NBSK, BSK); 
Lượng nhập khẩu đạt 8.828 tấn, so với 
tuần trước tăng 17,1%. 

Nguyên liệu giấy tái chế (OCC, 
ONP, SOP...): Lượng nhập khẩu đạt 
30.444 tấn, so với tuần trước giảm 
26,3%.  

Giấy nhập khẩu: 
Giấy bao bì: Lượng nhập khẩu đạt 

5.573 tấn, so với tuần trước giảm 
86,2%. 

Giấy in – viết: Lượng nhập khẩu 
đạt 1.789 tấn, so với tuần trước giảm 
73,5%, so với tháng trước giảm 6.745 
tấn. 

Giấy in báo 519 tấn, giấy 
carbonless 48 tấn.   

Xuất khẩu giấy: 
Giấy bao bì xuất khẩu, đạt sản 

lượng 5.354 tấn, so với tuần trước tăng 
3,6%. 

Giấy tissue xuất khẩu đạt sản 
lượng 253 tấn, giấy in viết 84 tấn, vàng 
mã 128 tấn. 

Giá cả: 
Giấy in – viết: 
Giấy nội địa, mức giá vẫn đang 

dao động từ 22.500.000 – 23.000.000 
VND/tấn đã có VAT, cho chủng loại 
70g/m2 ISO>90 dạng cuộn, so với tuần 
trước không có biến động về giá (giá 
tham khảo từ Tổng Công ty Giấy Việt 
Nam, Giấy An Hòa, Giấy Việt Thắng). 
Giấy photocopy, chủng loại A4 thương 
hiệu Clever UP 70g/m2 giá bán 55.770 
VND/ram, đã có VAT và vận chuyển 
tại Hà Nội. 

 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, không có 
biến động về giá. Giấy Photocopy A4 
IKplus 70gsm giá bán 60.500 
VNĐ/Ram, Double A 70g/m2 giá bán 
62.500 VND/Ram, Paper One 70g/m2  

 

 
 

giá bán 61.500 VNĐ/Ram, đã có VAT 
tại Hà Nội. 

Giấy bao bì:  
Giấy nội địa, giấy lớp mặt vẫn dao 

động ở mức 12.500.000 – 12.8000 
VND/tấn, giấy lớp sóng ở mức 
11.500.000 – 11.800.000 VND/tấn, 
không có biến động về giá so với tuần 
trước. 

Trong đó giấy nhập khẩu có xuất 
xứ từ Châu Á, giấy lớp mặt 13.500.000 
– 13.800.000 VND/tấn, giấy lớp sóng 
12.500.000 –  12.800.000 VND/tấn, 
không có biến động về giá so với tuần 
trước. 
 
Thế giới: 

Bột giấy 
Bắc Mỹ: 
Bột gỗ mềm tẩy trắng (NBSK): 

1.340-1.370 USD/tấn, so với 7/2017  
tăng 240-270 USD/tấn (23,1%). 

Bột giấy bạch đàn tẩy trắng 
(BEK): 1.130 USD/tấn, so với 7/2017  
tăng  80 USD/tấn (7,6%). 

Khối EU: 
Bột NBSK: 1.200–1.210 USD/tấn, 

tăng 305–310 USD/tấn (34,0%), so với  
7/2017. 

Asia – China: 
Bột NBSK: 880–900 USD/tấn, so 

so với tháng 7/2017  tăng 245 USD/tấn 
(38,0%). 

Bột BEK: 780–800 USD/tấn, so 
với tháng 7/2017  tăng 112 USD/tấn 
(14,1%). 

Bột hóa nhiệt cơ gỗ cứng 
(BCTMP): 660 USD/tấn, so với tháng 
7/2017  tăng 85 USD/tấn (14,8%). 

Giấy bao bì 
Bắc Mỹ 
Giấy bao bì được sản xuất từ bột 

giấy không tẩy trắng, không tráng phủ 
và tráng phủ đều thông báo tăng giá bán 
lên 50 USD/tấn cho đơn hàng bắt đầu 
giao dịch từ ngày 10 tháng 8, trong khi 
đó tháng 6 đã tăng 50 USD/tấn, tháng 5 
cũng đã tăng 50USD/tấn.  

 

TIN THỊ TRƯỜNG 
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+ Khối EU:  
 Trong cuối tháng 7, các chủng 

loại giấy bao bì không có biến động về 
giá bán. Trong khi đó tháng 6 một số 
doanh nghiệp đã tăng giá bán từ 40–60 
USD/tấn. 

Châu Á:  
 Giấy bao bì như giấy lớp mặt, lớp 

sóng, kraft, giấy bìa tráng phủ không có 
biến động về giá trong nửa cuối tháng 
7. Trong khi đó tháng 6 đã tăng 20–30 
USD/tấn. Giá giấy làm lớp sóng 520–
580 USD/tấn, giấy kraft 600–680 
USD/tấn, giao dịch trong tháng 7. 

 

Giấy in, viết (printing & writing) 
Tháng 7 là thời điểm đã hết chính 

vụ về giấy in, viết ở khắp các khu vực 
trên thế giới, tại khu vực Bắc Mỹ, Châu 
Âu không có biến động về giá. Tại 
Châu Á, giá giấy in viết của Trung 
Quốc và Indonesia đã giảm nhẹ 10–20 
USD/tấn. 

Tại thị trường Trung Quốc, giá 
giấy in viết không tráng loại độ trắng 
cao, đang giao dịch trong tháng 7, 
chủng loại 70g/m2 là 960–970 USD/tấn, 
dạng cuộn. So với tháng 6, giảm 10–20 
USD/tấn 

Tại thị trường Indonesia, giá giấy 
viết không tráng loại độ trắng cao, đang 
giao dịch 940–950 USD/tấn, chủng loại 
70g/m2, dạng cuộn. So với tháng 6, 
giảm 10–20 USD/tấn. 

Giấy photocopy khổ A4, Double A 
tại Thái Lan loại 70g/m2 là 1.060 
USD/tấn, không thay đổi so với tháng 
trước. Giấy IKplus và Paper One tại 
Indonesia loại 70g/m2 là 1.060 
USD/tấn, so với tháng 6 giá tăng 20–
30USD/tấn. 

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

 
Thương nhân và các nhà máy ở Trung Quốc bán lại bột giấy dự trữ; 

giá bột giấy nhập khẩu ổn định 
 
 

Thị trường bột giấy bán lại của 
Trung Quốc đã có sự phục hồi sau khi 
các nhà giao dịch và các nhà sản xuất 
lớn đưa thêm lượng hàng vào giao dịch 
trên thị trường nội địa. 

Khách hàng nội địa thực hiện giao 
dịch nhằm duy trì ổn định giá trước các 
nhà cung cấp lớn ở nước ngoài đối với 
hầu hết các loại bột giấy nhập khẩu. 

Giá bán lại thấp hơn khoảng 50 
USD/tấn so với giá nhập khẩu hai tuần 
trước đối với bột giấy gỗ mềm tẩy 
trắng (BSK) và thấp hơn khoảng 40 
USD/tấn đối với bột giấy gỗ cứng tẩy 
trắng (BHK). 

Đại diện các nhà giao dịch cho 
biết, trong hai tháng qua, các nhà giao 
dịch đã tìm cách ép các nhà cung cấp ở 
nước ngoài nhằm giảm giá cho bột giấy 
nhập khẩu. 

Họ đã cố gắng tăng cường can 
thiệp bằng cách hạ thấp giá bột giấy 
bán lại trong nước, và mức giá thấp 
hơn cũng đã được dự báo để thúc đẩy 
kinh doanh. 

Sự can thiệp của họ đã được đáp 
ứng bởi sự hưởng ứng của người bán, 
những người vẫn mong muốn duy trì 
khối lượng cung ổn định cho các nhà 
máy lớn. 

Với giá bột giấy nhập khẩu vững 
chắc và ổn định, một số nhà buôn hiện 
nay thấy mức bột giấy bán lại thấp và 
khả năng hạn chế của nó là một cơ hội 
kinh doanh. 

“Miễn là giá bột giấy nhập khẩu 
vẫn ổn định thì giá bột giấy bán lại có 

thể sẽ được đẩy lên”, đại diện các nhà 
buôn cho biết. 

Lượng bột giấy bán lại tăng lên:  
Mức bán lại BSK (NBSK) ở miền  

Bắc đã lên mức 6.550-6.750 RMB/tấn, 
tăng 50 RMB/tấn từ 2 tuần trước. 

Mức này tương đương với 822-
848 USD/tấn sau khi khấu trừ 16% 
VAT và 150 RMB/tấn chi phí hậu cần. 

Bột gỗ thông radiate bán lại tăng 
RMB 100/tấn lên 6.400-6.450 
RMB/tấn (803-809 USD/tấn sau khi trừ 
VAT và chi phí hậu cần. 

Giá bán lại bột BSK Nga ổn định 
ở mức 6.300 RMB/tấn (790 USD/tấn 
sau khi trừ VAT và chi phí hậu cần). 

Mặc dù tăng giá nhưng giá bán lại 
các loại BSK vẫn rẻ hơn so với nhập 
khẩu. 

Giá bán lại bột giấy bạch đàn 
(BEK) đã tăng 50 RMB/tấn, chốt giá ở 
mức 5,800-5,850 RMB/tấn (726-732 
USD/tấn sau khi trừ VAT và chi phí 
hậu cần, thấp hơn so với giá nhập khẩu. 

Mắc kẹt trong chiến tranh 
thương mại Trung-Mỹ:  

Chính phủ Mỹ đã áp 10% thuế 
suất đối với hàng hóa tiêu dùng trị  
giá 200 tỷ USD được nhập khẩu từ 
Trung Quốc vào Hoa Kỳ và có thể có 
hiệu lực từ tháng 9. 

Các sản phẩm trong danh sách bao 
gồm bột giấy, giấy thu hồi và hầu hết 
các loại giấy và bìa cứng, cũng như các 
sản phẩm được chuyển đổi. 

Mặc dù Mỹ nhập bột giấy từ 
Trung  Quốc  là rất ít, song ngành công  

nghiệp giấy Trung Quốc lo ngại rằng 
chính phủ Trung Quốc sẽ áp đặt thuế 
đối ứng trên cùng một loại sản phẩm 
xuất khẩu từ Hoa Kỳ sang Trung Quốc, 
gồm cả bột giấy thương phẩm. 

Trong năm 2017 Trung Quốc 
nhập khẩu khoảng 2 triệu tấn bột giấy 
từ Mỹ, 80% trong số đó là loại BSK. 

Người mua Trung Quốc đã bắt 
đầu quay trở lại đặt hàng bột giấy của 
Mỹ. 

Tuy nhiên, mối lo ngại lớn hơn 
của họ là chiến tranh thương mại sẽ gây 
khó khăn cho nền kinh tế Trung Quốc 
và gây thiệt hại cho ngành công nghiệp 
giấy và bìa. 

Giá bột giấy nhập khẩu không 
đổi: Hầu hết giá đề xuất trong tháng 7 
này tại thị trường Trung Quốc không 
đổi, giá bột BSK giao tháng 8 ổn định. 

Giá bột giấy NBSK ở mức 870-
900 USD/tấn. Bột gỗ thông radiata ở 
mức 860-880 USD/tấn và BSK của 
Nga ở mức 870-890 USD/tấn. cả hai 
loại bột gỗ cứng bạch đàn Nam Mỹ và 
keo Indonesia ổn định ở mức 770-780 
USD/tấn. 

Một số giao dịch khối lượng lớn 
được báo với mức giá 770 USD/tấn. 
BHK của Nga không thay đổi ở mức 
760-780 USD/tấn. 

Hai nhà sản xuất bột giấy hàng 
đầu của Indonesia, Asia Pulp & Paper 
và Asia Pacific Resources 
International, vẫn đang tìm cách tăng 
giá 20-30 USD/tấn đối với bột gỗ keo. 

 PPIA, No. 28/20.7.2018 
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GIÁ BỘT NHẬP KHẨU 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 

20/7/18 06/7/18 22/6/18 21/7/17 
Tuần  
trước 

Tháng  
trước 

năm trước 

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) 

  NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu) 870-900 870 -900 870 - 900 620-630 - - +260 +41,6% 

  Thông radiata (Chile) 860-880 860 -880 860 -880 610-620 - - +260 +41,9% 

  BSK Nga 870-890 870 -890 870 -890 610-620 - - +265 +43,1% 

Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK)     
  Bạch đàn 770-780 770 -780 770 - 790 620-640 - -5 +145 +23,0% 

  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 - 640 - - +245 +40,3% 

   Nga 825-860 825 -860 825 - 860 575 - 600 - - +255 +43,4% 

BCTMP 

   Gỗ cứng (độ trắng 80) 650-660 650 -660 650 - 660 570 - 580 - - +80 +13,9% 

   Gỗ mềm (độ trắng 75) 590-610 590-610 610 - 620 570 - 580 - -15 +25 +4,3% 

PPIA No. 28, 20-7-2018 
 

Thống kê bột giấy toàn cầu: xuất khẩu đạt 4,553 triệu tấn, 
dự trữ đạt 35 ngày cung cấp 

 
Sản lượng bột giấy toàn cầu tăng 

7,1% đạt 4,553 triệu tấn trong tháng 6, 
tăng so với 4,253 triệu tấn trong tháng 
5, theo số liệu mới nhất từ Hội đồng 
sản phẩm giấy và bột giấy (PPPC). 

Sản lượng bột kraft  gỗ mềm tẩy 
trắng (BSK) đã giảm từ 2,020 triệu tấn 
trong tháng 5 xuống còn 1,958 triệu tấn 

trong tháng 6, trong khi đó lượng bột 
kraft gỗ cứng  tẩy trắng (BHK) tăng từ 
2,090 triệu tấn trong tháng 5 lên 2,446 
triệu tấn trong tháng 6. 

Xuất khẩu tăng 1,9% so với tháng 
6 năm trước, đạt mức 4,466 triệu tấn 
trong tháng 6 năm 2017. Tỷ lệ giữa 
xuất khẩu và năng lực sản xuất tăng từ 

87% trong tháng 5 lên 96% trong tháng 
6. 

Dự trữ toàn cầu ổn định ở mức 35 
ngày cung cấp trong tháng 6 (28 ngày 
đối với BSK và 42 ngày đối với BHK) 
và cao hơn hai ngày so với tháng 
6/2017. 

RISI News/25.7.2018 
 

Trung Quốc tìm cách cấm hoàn toàn  
nhập khẩu giấy thu hồi trước năm 2020 

 

 
Bộ Sinh thái và Môi trường Trung 

Quốc (MEE) đang tìm cách thông qua 
luật cấm hoàn toàn việc nhập khẩu chất 
thải rắn, bao gồm cả giấy loại thu hồi 
(RCP), sớm hơn so với dự kiến. 

Theo thông tin thị trường và thông 
báo của chính phủ trước đó đã gợi ý 
rằng luật cấm đó có thể có hiệu lực vào 
năm 2020. 

Tuy nhiên, trong khi không đề 
xuất một thời hạn chắc chắn, MEE 
đang tìm cách để luật mới đó có hiệu 
lực sớm hơn. 

Bộ đã đưa ra các dự thảo luật trên 
mạng nhằm tìm kiếm ý kiến phản hồi 
của công chúng trước ngày 18/8/2018. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
Trung Quốc đã lên kế hoạch thông qua 
Quốc hội vào tháng 12/2018. 

Sửa đổi của MEE: Theo đề xuất 
sửa đổi “Luật phòng chống và kiểm 
soát ô nhiễm môi trường bởi chất thải 
rắn”, việc nhập khẩu chất thải rắn sẽ bị 
cấm và phải chịu phạt, thậm chí bị truy 
tố nếu vi phạm. 

Trung Quốc đã áp đặt kiểm soát 
chặt chẽ đối với việc nhập khẩu RCP từ 
đầu năm nay, dẫn đến sự sụt giảm 
mạnh nguồn cung của RCP. 

Trong một thông báo công khai 
của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc 
đưa ra ngày 24 tháng 6, nước này nhằm 

mục đích giảm nhập khẩu chất thải rắn 
xuống 0 vào cuối năm 2020. 

Quy định này đã làm gián đoạn 
nguồn cung RCP, khiến ngành công 
nghiệp giấy Trung Quốc đang phải đối 
mặt với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu 
RCP cấp bách. 

Nguồn cung không đủ đã khiến 
các nhà sản xuất hàng đầu cũng phải 
thực hiện thời gian ngừng máy. 

Một số nhà cung cấp nước ngoài 
đã tin rằng Trung Quốc có thể cho phép 
nhập khẩu thêm RCP để bổ sung phần 
thiếu hụt ở thị trường nội địa. Lệnh 
cấm được đề xuất có thể sẽ làm chấm 
dứt hy vọng của họ.  

RISI News, 19/7/2018
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GIẤY TÁI CHẾ (RCP)   
Nhập khẩu vào Trung Quốc – Giá tịnh, USD/tấn, CIF, tới các cảng chính ở Trung Quốc  

 Giá hiện hành 
Giá  

năm trước 
Giá hiện hành so với giá 

 
20/7/18 13/7/18 06/7/18 21/7/17 

Tuần 
 trước 

Tháng  
trước 

năm trước 

Nhập từ Mỹ 
OCC 220-230 220 - 230 220 - 230 293 - 296 - - -70 -23,6% 
OCC (lựa đúp)  305-330 305 - 330 300 - 330 NA - +28 NA NA 
DLK  310-330 310 - 330 310 - 330 305 - 320 - - +8 +2,4% 
Giấy văn phòng chọn lựa  310-330 310 - 330 310 - 330 275 - 280 - -5 +43 +15,32% 

Báo cũ chọn lựa  290-310 290 - 310 290 - 310 NA - - NA NA 
Nhập từ Châu Âu 

OCC 250-270 250 - 270 250 - 270 255 - 265 - +10 - - 
  Báo cũ  250-260 250 - 260 250 - 260 195 - 200 - - +58 +29,1% 
Nhập từ Nhật Bản  
OCC 260-265 260 - 265 255 - 270 280 - 282 - +10 -19 -6,6% 
Báo cũ 260-265 260 - 265 260 - 270 265 - 270 - +20 -5 -1,9% 

PPIA No. 28/ 20.7.2018 
 
 

Yash Papers của Ấn Độ mở rộng công suất giấy kraft 
 

Công ty Yash Papers của Ấn Độ 
đã quyết định mở rộng công suất và 
phạm vi sản phẩm của dây chuyền xeo 
PM3 tại nhà máy Faizabad ở bang 
Uttar Pradesh, Ấn Độ. 

Sau khi được nâng cấp năm 2007 
và trang bị thêm một số hệ thống phụ 

trợ, dây chuyền sản xuất giấy kraft có 
công suất 25.000 tấn/năm. 

Dây chuyền có công suất 80,5 
tấn/ngày và công ty đặt mục tiêu nâng 
cao công suất lên 100 tấn/ngày, với sản 
phẩm chính là giấy bao gói.  

Ngoài ra, công ty còn có hai dây 
chuyền giấy kraft khác nữa với tổng 
công suất khoảng 16.000 tấn/năm. 

Giấy làm túi xách là sản phẩm 
mới của công ty và công ty còn sản 
xuất bộ đồ ăn bằng giấy. 

PPIA No. 28/20.7.2018
 

Mysore Paper Mills mở gói thầu mới cho nhà máy ở Ấn Độ 
 

Công ty Mysore Paper Mills đã 
giới thiệu một hồ sơ dự thầu về hoạt 
động sản xuất giấy tại nhà máy của 
mình ở Shimoga, Karnataka. 

Công ty chuyên sản xuất các loại 
giấy in, viết trên ba dây chuyền xeo với 
tổng công suất 110 tấn/ngày đã ngừng 
hoạt động vào năm 2015, do hàng tồn 
kho lớn và các vấn đề tài chính. 

Nhà máy Shimoga còn có một dây 
chuyền sản xuất giấy in báo công suất 
80.000 tấn/năm, định lượng 45-49 
g/m². Sản xuất giấy in báo tại Ấn Độ đã 
ngừng hoạt động từ năm 2014 do giá cả 
sụt giảm nghiêm trọng. 

Trong năm 2016, chính quyền địa 
phương đã đưa ra một gói thầu để tìm 
một nhà điều hành mới. Tháng trước, 
nhà thầu mới đã được giới thiệu. 

Cùng với năng lực sản xuất giấy, 
công ty còn có khoảng 24.000 ha rừng 
có khả năng cung cấp khoảng 80% 
nguyên liệu cho nhà máy và một nhà 
máy đường cung cấp bã mía làm 
nguyên liệu đầu vào.  

Công ty có 3 dây chuyền sản xuất 
bột giấy cỡ nhỏ, sản xuất  nguyên liệu 
bột giấy đầu vào cho nhà máy giấy. 

PPIA No. 28/20.7.2018
 

Hengan International khởi chạy dây chuyền tissue mới tại Shandong 
 
Hengan International đã cho khởi 

chạy một dây chuyền tissue mới công 
suất 60.000 tấn/năm tại nhà máy 
Weifang ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 

Sản phẩm đầu tiên rời khỏi lưới 
xeo vào tháng 6 năm 2018. 

Dây chuyền lưới đôi PM 22, do 
Công ty Valmet cung cấp có khổ giấy 
sau cắt biên là 5,6 m, tốc độ thiết kế là 
2.000 m/phút. 

Ngay từ năm 2012, Hengan 
International đặt hàng tám máy xeo 
giấy tissue công suất 60.000 tấn/năm; 
bốn máy do Andritz cung cấp và bốn 
máy do Valmet cung cấp. Và PM 22 là 
dây chuyền cuối cùng đưa vào hoạt 
động. 

Trước đó cũng tại nhà máy 
Weifang một dây chuyền khác đã được 
đưa vào hoạt động từ đầu năm 2018. 

Ngoài nhà máy Weifang, Hengan 
International còn vận hành năm nhà 
máy sản xuất giấy tissue khác trên toàn 
quốc. 

Với tổng công suất giấy tissue 
khoảng 1,4 triệu tấn/năm, hiện nay 
Hengan International được xếp hạng là 
nhà sản xuất tissue lớn thứ hai ở Trung 
Quốc.  

RISI News/24.7.2018

TIN ĐẦU TƯ 
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Arauco đầu tư 2,3 tỷ USD cho dự án sản xuất bột giấy tại Chile 
 

Hội đồng quản trị của Tập đoàn 
Arauco đã phê duyệt đầu tư dự án lớn 
nhất trong lịch sử của hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn, dây 
chuyền mới sản xuất bột giấy từ gỗ 
bạch đàn, công suất 1,55 triệu tấn/năm 
tại nhà máy Horcones, Chile, dự án có 
tên gọi là MAPA. Công ty dự kiến dây 
chuyền số 3 sẽ khởi chạy vào cuối quý 
I năm 2021, tổng đầu tư của dự án là 
2,3 tỷ USD. 

Theo dự kiến ban đầu dự án 
MAPA phải đi vào hoạt động từ năm 
2015, nhưng do liên quan đến các quy 
định về bảo vệ môi trường nên phải lùi 
thời gian khởi chạy một số năm. 

Nhà máy Horcones hiện có hai 
dây chuyền bột giấy đang hoạt động, 
tổng công suất khoảng 800.000 
tấn/năm, với cả bột gỗ mềm và gỗ 
cứng. Bằng việc mở rộng dự án 
MAPA, Tập đoàn Arauco sẽ ngừng 

hoạt động dây chuyền số 1, sản xuất 
bột gỗ cứng từ gỗ bạch đàn (BEK), 
được xây dựng vào những năm 1970, 
và sẽ cải tạo dây chuyền số 2, sản xuất 
bột gỗ mềm. Sau khi hoàn thành dự án 
MAPA, tổng công suất bột giấy của 
nhà máy Horcones sẽ đạt 2,1 triệu 
tấn/năm. 

RISI News/24.7.2018

 

OptiGroup mua lại 100% cổ phần của Moonen Packaging tại Hà Lan 
 

OptiGroup AB đã  mua lại 100% 
cổ phần của PackageGroup Moonen 
B.V. tại Hà Lan. Hai bên đã chốt giao 
dịch sau khi được Cơ quan cạnh tranh 
Hà Lan chấp thuận, mặc dù giá mua 
chưa được tiết lộ. 

Moonen Packaging là doanh 
nghiệp gia đình có doanh thu hàng năm 
đạt 51 triệu EUR và khoảng 80 nhân 
viên. Từ những năm 1950 công ty đã là 

nhà phân phối hàng đầu và phát triển 
nhanh các loại vật liệu và dịch vụ đóng 
gói tại vùng Benelux (Belgium, the 
Netherlands, and Luxembourg). Công 
ty chuyên thiết kế, phát triển vật liệu, 
phân phối các loại bao gói, giấy vệ sinh 
và các dịch vụ đi kèm. 

Tập đoàn OptiGroup là nhà phân 
phối, kết nối kinh doanh hàng đầu 
Châu Âu chuyên cung cấp các sản 

phẩm và dịch vụ hợp lý hóa hoạt động 
cho khách hàng và cung cấp dịch vụ 
thúc đẩy doanh nghiệp thành công hơn. 
Tập đoàn OptiGroup, có doanh thu 
ròng 1,5 tỷ EUR với 2.100 nhân viên, 
hỗ trợ hơn 90.000 khách hàng tại 19 
quốc gia trên khắp châu Âu. 

 
PaperAge /22.7.2018

 

Propapier lắp đặt dây chuyền carton hòm hộp mới của Công ty Voith 
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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. 
 

Propapier, công ty con của 
Tập đoàn Progroup AG thông 
báo họ đã đặt mua một dây 
chuyền mới, hiện đại của Công 
ty Voith. Dây chuyền mới PM3 
đặt tại thị trấn Sandersdorf 
Brehna gần Bitterfeld (Saxony 
Anhalt) Liên bang Đức sẽ khởi 
chạy vào cuối năm 2020, sản 
phẩm gồm giấy bao bì lớp sóng 
và giấy bao bì lớp mặt, định 
lượng từ 80 đến 150g/m2. 
     Sau giai đoạn khởi chạy ban 
đầu, dây chuyền sẽ tăng công 
suất lên 750.000 tấn/năm, khổ 
rộng lưới xeo là 9,2m. Cùng với 
hai nhà máy của Propapier - 
PM1 tại Burg và PM2 ở 
Eisenhüttenstadt - tổng công 
suất giấy bao bì hòm hộp của 
công ty sẽ tăng từ 1.100.000 
tấn/năm lên khoảng 1.850.000 
tấn/năm. 
      Tập đoàn Progroup cũng đã 
lên  kế  hoạch  gia  tăng   tốc  độ  

 

thực hiện chiến lược tăng trưởng giai 
đoạn 2020-2025. Với tổng vốn đầu 
tư 375 triệu EUR, dự án mới được 
thực hiện trên một khu đất rộng 
450.000m2. 

Sẽ có khoảng 140 chỗ làm việc 
mới trực tiếp và khoảng 350 chỗ làm 
gián tiếp được tạo ra từ dự án này. 
        Công ty Voith sẽ cung cấp cho 
nhà  máy  một  dây chuyền xeo giấy     

mới, hệ thống nghiền và chuẩn bị 
bột, bộ phận ép và sấy, xử lý bề mặt, 
cũng như hệ thống cuộn và cuộn lại. 
 “Tất cả trang thiết bị cho dây 
chuyền đều được cung cấp từ một 
nguồn duy nhất và được kiểm soát 
tối ưu, từ khâu chuẩn bị bột ban 
đầu cho đến công đoạn hoàn thiện 
sản phẩm”, lãnh đạo Progroup 
thông báo. 

ProGroup AG/25.7.2018 


