
VPPA News 
Số 37, ngày 25 tháng 9 năm 2019



VPPA.VN  @ Copyright by Viet Nam Pulp and Paper Association                                                                                           | VPPA News | No 37



Xuất nhập khẩu giấy trong tuần này như sau:

Xuất khẩu: Giấy in, viết đạt lượng 93 tấn, tăng 45,3%; Giấy tissue đạt lượng 1.614

tấn, tăng 85,3%; Giấy lớp mặt (Testliner) và lớp sóng (Medium) đạt lượng 17.013

tấn, tăng 16,7%; Giấy vàng mã đạt lượng 2.874 tấn, giảm 4,5% so với tuần trước.

Nhập khẩu: Giấy in báo đạt lượng 1.102 tấn, giảm 34,9%; Giấy in & viết không

tráng đạt lượng 4.135 tấn, giảm 9,2%; Giấy in & viết tráng đạt lượng 4.318 tấn, giảm

19,6%; Giấy tissue đạt lượng 1.415 tấn, tăng 51,0%; Giấy bao bì không tráng đạt

lượng 11.674 tấn, tăng 30,6%; Giấy bao bì tráng đạt lượng 15.337 tấn, giảm 7,6%;

Giấy khác đạt lượng 3.441 tấn, tăng 98,2% so với tuần trước.

1. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Xuất khẩu giấy các loại (tấn) Nhập khẩu giấy in, viết, in báo, tissue (tấn)

Nhập khẩu giấy bao bì, giấy khác (tấn)
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Giá giấy xuất khẩu các loại (USD/tấn, CIF cảng châu Á), tháng 9/2019

Sản phẩm 04/T9 22/T9 % thay đổi

Testliner (120 - 150gsm)
350 - 370 350 - 370 0%

Medium (100 - 130gsm)
330 - 360 330 - 360 0%

Tissue (giấy vệ sinh) 850 - 980 850 - 980
0%

Tissue (giấy khăn lau) 1040 - 980 1040 - 980
0%

In, viết (70gsm, ISO 95) 850 - 870 850 - 870
0%

Giá giấy nhập khẩu các loại (USD/tấn, CIF cảng Vietnam), tháng 9/2019

Sản phẩm 04/T9 22/T9 % thay đổi

Testliner (120 - 170gsm) 370 - 400 370 - 400 0%

Medium (100 - 150gsm) 340 - 380 340 - 380 0%

Tissue (giấy vệ sinh) 870 - 990 870 - 990 0%

Tissue (giấy khăn lau) 1050 - 1160 1050 - 1160 0%

Duplex grey back (Đông nam Á) 460 - 480 460 - 480 0%

Ivory Board (chất lượng cao) 990 - 1150 990 - 1150 0%

In, viết (70gsm, ISO> 90) 800 - 860 800 - 860 0%

Nhập khẩu bột giấy và phế liệu giấy (tấn)

▪ Bột giấy, nhập khẩu đạt lượng 13.821 tấn, tăng 24,2%

so với tuần trước.

▪ Phế liệu giấy, nhập khẩu đạt lượng 46.148 tấn, tăng

27,9% so với tuần trước.
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2. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VÀ GIẤY TRUNG QUỐC

Giá bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP) nội địa Trung Quốc không

thay đổi so với tuần trước ở cả 3 loại bột Bạch đàn (BEK), BHK

Nga và BHK Trung Quốc.

Bột kraft từ gỗ mềm (BSKP & UKP) so với tuần trước:

- Giá bột (NBSK) Bắc Mỹ & Bắc âu tăng 50 RMB/tấn, tăng 1%;

- Giá bột thông radiata tăng 60 RMB/tấn, tăng 1,3%;

- Giá bột BSK Nga giảm 25 RMB/tấn, giảm 0,5%;

- Giá bột UKP không thay đổi.

Giá bột giấy nội địa mức trung bình tại Trung Quốc: RMB/tấn, tại kho người bán, đã bao gồm 13% VAT
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Giá bột phi gỗ nội địa Trung Quốc:

- Đối với bôt Tre, giá ổn định trong suốt 3 tuần.

- Đối với Bột bã mía, tuần này giảm 100 RMB/tấn so 

với tuần trước, giảm 2,38%.

Giá bìa hòm hộp các tông tái chế cuối cùng đã có dấu hiệu phục hồi tại Trung Quốc

Sau khi chạm đáy vào tháng trước, giá của một vài loại giấy bìa hòm hộp các tông tái chế đã bắt đầu tăng giá trở lại tại Trung Quốc.

Theo Fastmarkets RISI, giá của giấy lớp mặt (kraft-top liner, testliner) và giấy lớp sóng có độ bền cao tại thời điểm cuối tháng 8/2019 là 650-850 RMB/tấn (92-

120 USD/tấn) thấp hơn so với cuối tháng 1/2019.

Các nhà sản xuất giấy Lee & Man, Shanying International và Zhejiang Jingxing Paper cho biết lợi nhuận ròng của họ trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6

giảm 44% - 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Nine Dragons Paper (Holdings) đã đưa ra cảnh báo lợi nhuận, ước tính doanh thu ròng của nó sẽ giảm tới 50%.

So với các công ty khổng lồ này, các nhà máy nhỏ bị từ chối nhập giấy thu hồi nhập khẩu để bán, đang nằm trong tình thế khó khăn hơn.

Tuy nhiên, để chuẩn bị cho mùa nghỉ lễ sắp tới, các các nhà buôn đã bắt đầu tăng dự trữ hàng và đẩy giá lên, trung bình 30 – 50 RMB/tấn vào cuối tháng 8 - đầu

tháng 9. Theo đó, kraft-top liner, testliner và giấy lớp lớp sóng với độ bền cao đã tăng tổng cộng 50 – 100 RMB/tấn từ đầu tháng 9. Các thị trường đã quy định mức

giá tăng theo mùa dựa trên nhu cầu vật liệu bao bì, điều này cho thấy mức giá mềm trước đó đã kết thúc. Tuy nhiên, thời lượng giá tăng sẽ kéo dài trong bao lâu

vẫn là một dấu chấm hỏi.

Trong khi một số người kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng khiêm tốn cho đến cuối tháng 12 khi hoạt động kinh doanh chậm lại trước Tết Nguyên đán, vào ngày 25 tháng

1, thì một số người khác nhìn thấy một tương lai ít màu hồng hơn trong bối cảnh chiến tranh thương mại Trung-Mỹ và suy thoái kinh tế Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Trump đã trì hoãn mức thuế bổ sung 15% đối với một số mặt hàng tiêu dùng do Trung Quốc sản xuất như điện thoại di động và đồ chơi đến ngày

15 tháng 12, đã phần nào làm hồi sinh các đơn đặt hàng xuất khẩu cho mùa mua sắm Giáng sinh.

PPI Asia
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Giá bột giấy nhập khẩu mức trung bình tại Trung Quốc, USD/tấn, CIF

❖ Giá bột BSK từ Bắc mỹ, Chile, Nga không thay đổi so

với tuần trước và ổn định trong 03 tuần liên tiếp.

❖ Giá bột UKP từ (Chile & Bắc mỹ) so với tuần trước

không thay đổi.

❖ Giá bột BEK & BHK Nga so với tuần trước không thay

đổi.
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2

Giá bột giấy thu hồi trung bình nhập khẩu tại Trung Quốc, USD/tấn, CIF, tới các cảng chính ở Trung Quốc

➢ Giá giấy thu hồi (RCP) mức trung bình nhập từ Nhật

Bản và Châu Âu nhập khẩu vào Trung Quốc trong

tuần này không thay đổi so với tuần trước.

➢ Giá giấy thu hồi (RCP) mức trung bình nhập từ Mỹ,

đối với OSP giảm 50 USD/tấn (-19,6%), SCN, DLK

và OCC không thay đổi so với tuần trước.
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3. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY HÀN QUỐC

Giá bột giấy mức trung bình tại Hàn Quốc: USD/tấn, CIF
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➢Bột gỗ cứng tẩy trắng (BHKP), giảm 38,0% so với quý trước

➢Bột gỗ mềm tẩy trắng (BSKP), từ Canada giảm 33,0%, Chile

giảm 36,0%, từ Nam mỹ giảm 37,0% so với quý trước.

➢Bột hoá nhiệt cơ (BCTMP), từ Canada giảm 23,8%.



3. TIN TỨC ĐẦU TƯ NGÀNH GIẤY

Công ty JK Paper chọn Valmet là nhà cung cấp máy xeo giấy bìa cho nhà máy của mình tại Ấn Độ dự kiến vận hành vào cuối 

năm 2020
Công ty Giấy JK Ấn Độ đã chọn Valmet Phần Lan là nhà cung cấp một máy xeo giấy bìa mới tại nhà máy Central Pulp Mills của mình tại Gujarat.

Máy xeo này có thể sản xuất các loại giấy bìa các tông gấp hộp (FBB), bìa các tông tẩy trắng (SBB) và các loại giấy bao gói thực phẩm. Chưa bên nào xác nhận

công suất của máy, nhưng trước đây JK Paper đã công bố đang nhắm tới mục tiêu tăng công suất 200.000 tấn /năm cho cơ sở này.

JK Paper cũng công bố tăng công suất bột giấy 100.000 tấn/năm tại Central Pulp Mills vào tháng 12 năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin chi tiết nào

về việc này. Nhà máy hiện có thể sản xuất khoảng 50.000 tấn/năm giấy mịn không tráng và 84.000 tấn/năm giấy bìa các tông tái chế.

JK Paper cũng đang khởi động lại nhà máy Sirpur mới mua ở Andhra Pradesh đóng cửa kể từ tháng 9 năm 2014. Quá trình khởi động thương mại dự kiến trong

14 tháng tới. Nhà máy này từng có thể sản xuất 143.000 tấn giấy và bìa/năm và 108.000 tấn bột giấy/năm.

PPI Asia

Cascades hoàn thành việc mua nhà máy giấy của US Orchids, hi vọng có thể 

xoay chuyển tình thế kinh doanh giấy tissue
Cascades đã hoàn tất việc mua lại nhà máy sản xuất giấy tissue của Orchids Paper Products trị

giá 207 triệu đô la và đang trong quá trình chuyển đổi tài sản. Công ty tin rằng hoạt động này có

thể tăng nhu cầu và lợi nhuận đối với hoạt động kinh doanh giấy tissue của mình.

Cùng với Orchids, Cascades là nhà sản xuất giấy tissue có công suất lớn thứ tư ở Bắc Mỹ, sau

Georgia-Pacific (GP), Kimberly-Clark (K-C), và Procter & Gamble (P & G).

Nhà phân tích của RBC Dominion Securities, Paul Quinn cho biết Orchids sẽ giúp Cascades đảo

ngược tình thế kinh doanh giấy tissue của công ty này. Cascades, giống như hầu hết các nhà sản

xuất giấy tissue Bắc Mỹ năm 2018, tạo ra rất ít EBITDA.

Lĩnh vực giấy tissue của Cascades hiện hy vọng sẽ đạt được 12-13% EBITDA trong hai năm.

Việc mua lại nhà máy của Orchids Paper sẽ thúc đẩy lĩnh vực này bằng cách mở rộng quy mô,

giảm chi phí hậu cần và chi phí tổng thể của nó.

PPI Asia
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Trump cùng Thủ tướng Úc thăm Nhà máy giấy mới của 

Ohio
Donald Trump sẽ cùng Scott Morrison thăm nhà máy tái chế giấy mới

của Pratt Industries tại Ohio vào tuần này, càng làm tăng thêm ý nghĩa

của chuyến thăm của Thủ tướng.

Nhà Trắng cho biết chuyến thăm này sẽ chứng minh mối quan hệ

thương mại và đầu tư mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Úc và nỗ lực thành

công của tổng thống Trump trong việc khôi phục Hoa Kỳ trở thành

điểm đến hàng đầu thế giới về đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Ông Morrison cho biết đây là một vinh dự của người Hồi giáo khi

chấp nhận lời mời ăn tối tại Nhà Trắng của ông Trump. “Chúng tôi

nhìn thế giới qua đôi mắt giống nhau, với những giá trị chung và cam

kết sâu sắc để thúc đẩy hòa bình, tự do và thịnh vượng”, ông

Morrison nói.

PPI Asia
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Tập đoàn Lee & Man và Hokuetsu muốn đầu tư 3 tỉ USD vào Khu kinh tế 

Vũng Áng, Việt Nam

Theo đó, liên doanh 2 nhà đầu tư đề xuất đầu tư dự án xây dựng tổ hợp công nghiệp gồm:

Cảng nước sâu; khu logistic; Nhà máy sản xuất giấy Tissue công suất 1 triệu tấn/năm; các cơ

sở sản xuất thiết bị phụ trợ ngành giấy tại Khu kinh tế Vũng Áng và nhà máy điện sinh khối.

Tổng mức đầu tư dự án 3 tỷ USD, thời gian hoàn thành dự án sau 4 năm kể từ ngày được

cấp giấy chứng nhận đầu tư. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm.

Theo nhà đầu tư, đây sẽ là một trong những khu công nghiệp liên quan đến giấy lớn nhất ở

Đông Nam Á. Sau khi hoàn thành dự án, sẽ có 1 triệu tấn bột giấy và 1,2 triệu tấn sản phẩm

giấy tissue được sản xuất hàng năm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, hiện nay Hà

Tĩnh đặc biệt đề cao đến vấn đề môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn. Về tính

khả thi của dự án đầu tư vào KKT Vũng Áng, ông Sơn cho rằng nhà đầu tư cần nghiên cứu

kỹ hơn về quỹ đất, diện tích mặt biển.

Tập đoàn Hokuetsu được thành lập ngày 27/4/1907 có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. Hiện tập

đoàn này có 22 công ty con bao gồm ở Nhật và nước ngoài với gần 4.800 nhân viên chính

thức và gần 1.600 lao động không chính thức. Hiện Hokuetsu tập đoàn lớn nhất tại Nhật

Bản chuyên sản xuất bột giấy và giấy cung cấp thị trường nội địa và xuất khẩu.

Tập đoàn giấy Lee & Man là một trong những nhà máy sản xuất giấy lớn nhất với công suất

7 triệu tấn/năm. Hiện tập đoàn này có 5 nhà máy sản xuất giấy tại Trung Quốc.

Mới đây, Tập đoàn này đã xây dựng nhà máy sản xuất giấy bao bì cao cấp với sản lượng

420.000 tấn/năm trên diện tích đất 41,9ha tại tỉnh Hậu Giang có tổng mức đầu tư 1,2 tỷ

USD.

Tổng hợp 
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Voith đã ký một thỏa thuận với Spectris plc

để mua BTG với giá 319 triệu euro. Giao

dịch dự kiến sẽ kết thúc vào cuối quý IV.

“Việc này giúp chúng tôi mở rộng vị thế

cạnh tranh của mình với tư cách là nhà cung

cấp toàn tuyến cho ngành công nghiệp giấy

trong các lĩnh vực hàng tiêu dùng, dụng cụ,

dịch vụ và phần mềm”, ông Toralf Haag cho

biết. Trọng tâm của BTG chủ yếu là trong

các lĩnh vực bao bì, giấy đồ họa và khăn

giấy.
PPI Asia


