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Xuất nhập khẩu giấy trong tuần này như sau:

Xuất khẩu: Giấy in, viết đạt lượng 87 tấn, giảm 14,7%; Giấy tissue đạt lượng

1.315 tấn, tăng 33,1%; Giấy lớp mặt (Testliner) và lớp sóng (Medium) đạt lượng

16.993 tấn, tăng 7,1%; Giấy vàng mã đạt lượng 2.210 tấn, giảm 19,4% so với tuần

trước.

Nhập khẩu: Giấy in báo đạt lượng 1.117 tấn, tăng 31,1%; Giấy in & viết không

tráng đạt lượng 4.805 tấn, giảm 3,6%; Giấy in & viết tráng đạt lượng 4.326 tấn,

tăng 10,2%; giấy tissue đạt lượng 929 tấn, giảm 34,3%; Giấy bao bì không tráng

đạt lượng 13.284 tấn, tăng 1,6%; Giấy bao bì tráng đạt lượng 16.972 tấn, tăng

16,3%; Giấy khác đạt lượng 2.327 tấn, giảm 18,5% 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 10/2019

Sản phẩm 15/T9 15/T10 % thay đổi

Testliner (120 - 150gsm)
350 - 370 360 - 380 2.8%

Medium (100 - 130gsm)
330 - 360 340 - 360 3.0%

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

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

In, viết (70gsm, ISO 95) 850 - 870 820 - 850
-1.2%

Giá giấy nhập khẩu các loại (USD/tấn, CIF cảng Vietnam), tháng 10/2019

Sản phẩm 15/T9 15/T10 % thay đổi

Testliner (120 - 170gsm) 370 - 400 380 - 400 2.7%

Medium (100 - 150gsm) 340 - 380 350 - 380 2.9%

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

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

Duplex grey back (Đông nam Á) 450 - 470 450 - 470 0%

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

In, viết (70gsm, ISO> 90) 800 - 860 780 - 850 -1.3%

Nhập khẩu bột giấy và phế liệu giấy (tấn)

▪ Bột giấy, nhập khẩu đạt lượng 10.335 tấn, giảm 4,0% so

với tuần trước.

▪ Phế liệu giấy, nhập khẩu đạt lượng 49.137 tấn, tăng

15,4% 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) mức trung bình so với

tuần trước:

➢ Giá bột bạch đàn (BEK) giảm 20 RMB/tấn, giảm 0,5%;

➢ Giá bột BHK Nga, giảm 25 RMB/tấn, giảm 0,6%;

➢ Giá bột BHK Trung Quốc không thay đổi.

Giá bột kraft gỗ mềm so với tuần trước:

➢ Giá bột NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu) giảm 20 RMB/tấn, giảm 0,4%;

➢ Giá bột BSK Nga không thay đổi;

➢ Giá bột Chile, Bắc Mỹ giảm 25 RMB/tấn, giảm 0,5%.

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

Bột kraft từ gỗ cứng tẩy trắng

Bột kraft từ gỗ mềm tẩy trắng & chưa tẩy
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Giá bột phi gỗ, nội địa Trung Quốc:

➢ Giá bột Tre Trung Quốc không thay đổi;

➢ Giá bột Bã mía Trung Quốc giảm 50 RMB/tấn, giảm

1,2%.

APP chuyển đổi hai dây chuyền sản xuất giấy thùng các tông từ nhà máy Ningbo, Trung Quốc sang Indonesia

Asia Pulp & Paper (APP) đóng cửa nhà máy sản xuất giấy thùng các tông công suất 610.000 tấn/năm tại thành phố Ningbo, phía Đông tỉnh Chiết

Giang, Trung Quốc và chuyển máy móc sang Indonesia vào đầu năm sau.

Nhà máy này được vận hành bởi công ty con của APP Ningbo Zhonghua Paper với 3 máy xeo giấy các tông.

Theo Fastmarkets RISI, máy PM1 có công suất 70.000 tấn/năm sản xuất giấy bìa duplex có tráng lưng xám, máy PM2 và PM3 sản xuất giấy bìa ngà

tráng phủ công suất 270.000 tấn/năm.

Nếu dự án diễn ra suôn sẻ, Indonesia sẽ được chứng kiến sự tăng vọt đáng kể về công suất sản xuất giấy thùng các tông, hiện đạt khoảng 2 triệu

tấn/năm.

Được xếp hạng là nhà sản xuất thùng các tông bằng sợi nguyên chất lớn nhất tại Trung Quốc, các nhà máy của APP hiện có công suất gần 3,3 triệu

tấn/năm, bao gồm cả nhà máy Haishu ở Ningbo.

Việc hao hụt công suất từ việc đóng cửa nhà máy sắp tới sẽ được bù đắp bằng việc mở rộng tổ hợp dây chuyền giấy và bột giấy Qinzhou ở phía Tây

Nam, tỉnh Quảng Tây. Máy BM mới sẽ có công suất khoảng 1 triệu tấn/năm và việc xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ sớm bắt đầu.

Bột phi gỗ Trung Quốc
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Giá bột giấy mức trung bình nhập khẩu tại Trung Quốc -- USD/tấn, CIF, tới các cảng chính ở Trung Quốc

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSKP)

Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP)

Bột hoá nhiệt cơ (BCTMP)
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Bột kraft gỗ mềm không tẩy (UKP)
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Giá giấy thu hồi (RCP) mức 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 khẩu

tại Trung Quốc so với tuần trước:

Giá giấy RCP từ Mỹ:

➢ Giấy SCN giảm 10 USD/tấn, giảm 8,7%;

➢ Giấy OSP, DLK không thay đổi;

➢ Giấy OCC giảm 7,5 USD/tấn, giảm 5,2%;

Giá giấy RCP từ Châu Âu không thay đổi.

Giá giấy RCP từ Nhật Bản:

➢ Giấy ONP giảm 7,5 USD/tấn, giảm 5,5%;

➢ Giấy OCC giảm 10 USD/tấn, giảm 9,3%.

Giá giấy RCP từ Châu Âu

Giá giấy RCP từ Mỹ

Giá giấy RCP từ Nhật Bản
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GIÁ BỘT GIẤY TRUNG BÌNH NHẬP KHẨU Ở HÀN QUỐC, NHẬT BẢN, ĐÀI LOAN VÀ ĐÔNG NAM Á-- USD/tấn, CIF

3. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY CHÂU Á
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Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng & chưa tẩy

Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) Bột BCTMP

Giá bột giấy giấy mức trung bình nhập khẩu vào Đài Loan, Nhật

Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á so với tháng trước:

Giá Bột kraft gỗ mềm:

➢ Bột NBSK, Thông radiate và thông phương Nam không thay đổi;

➢ Bột kraft gỗ mềm từ Chile, Bắc Mỹ giảm 5 USD/tấn, giảm 0,9%.

Giá Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng:

- Các loại bột Bạch đàn, Keo, Gỗ cứng hỗn hợp phương Bắc và Nam

đều giảm 10 USD/tấn, giảm 2%.

Giá Bột BCTMP:

- Bột Gỗ dương và Gỗ hỗn hợp không thay đổi;

- Bột gỗ vân sam giảm 5 USD/tấn, giảm 1%.
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5. TIN TỨC VỀ ĐẦU TƯ

Nhà máy sản xuất giấy in của Norske Skog tạm dừng hoạt động tại Úc trước khi được bán lại cho Visy

Norske Skog thông báo việc dừng sản xuất giấy in báo tại nhà máy Albury công suất 265.000 tấn/năm ở New South Wales, Úc vào cuối năm nay,

trước khi nhà máy này được bán cho Tập đoàn sản xuất giấy bao bì khổng lồ Visy với giá 57,4 triệu USD.

Norske Skog được dự đoán sẽ thu 700 triệu NOK (76,7 triệu USD) từ việc bán nhà máy, thoái vốn, nước và năng lượng, giải quyết chi phí dự phòng

và chi phí giao dịch. Công ty là nhà sản xuất giấy in báo duy nhất ở Úc và New Zealand.

Ngoài trụ sở tại Na Uy, Norske Skog còn các trụ sở khác sản xuất giấy in như nhà máy Boyer công suất 95.000 tấn/năm tại Tasmania và nhà máy

Tasman công suất 150.000 tấn/năm trên đảo Bắc New Zealand.

Công ty cho rằng và việc đóng cửa nhà máy Albury sẽ giảm sự mất cân bằng giữa cung và cầu tại thị trường xuất khẩu giấy in châu Á đầy biến

động, nơi đã chứng kiến giá sụp đổ trong năm nay sau khi đạt đỉnh trong năm ngoái.

Về phía các khách hàng tại Châu Á, họ không mong đợi thị trường sẽ khởi sắc hơn từ việc đóng cửa nhà máy Albury do hàng tồn kho vẫn cao và

nhu cầu hạn chế từ các nhà in.
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NPI mua lại Công ty Orora của Úc, bao gồm cả nhà máy lớn NSW

Tập đoàn Công nghiệp Giấy Nippon của Nhật Bản (NPI) thông báo sẽ mua lại

các dây chuyền bột của công ty Orora, một công ty sản xuất giấy bao bì lớn của

Úc.

Các dây chuyền bao gồm nhà máy Botany Bay công suất 400.000 tấn/năm ở

Matraville, New South Wales, sản xuất các loại giấy thùng các tông trên một

máy xeo, dây chuyền tái chế giấy và bìa Orora và các dây chuyền xử lý bao bì

tích hợp.

Thỏa thuận này trị giá 1,72 tỷ đô la Úc (1,16 tỷ USD), dự kiến sẽ hoàn thành

trước tháng 3 tới, sau khi có sự chấp thuận từ các cơ quan có thẩm quyền.

Khi thỏa thuận được thực hiện, Orora sẽ tiếp tục điều hành hoạt động kinh

doanh đóng chai, thùng và rượu vang của Úc và các lĩnh vực liên quan ở Bắc

Mỹ.

Oji đóng cửa nhà máy Nayoro, cắt giảm sản xuất giấy lớp sóng

công suất 163.000 tấn/năm

Oji Holdings đã thông báo rằng nhà máy sản xuất bao bì Nayoro ở

quận Hokkaido sẽ đóng cửa vào cuối năm 2021. Nhà máy này được

điều hành bởi công ty con Oji Materia, vận hành hai máy: Máy PM3

sản xuất giấy lớp sóng công suất 163.000 tấn/năm sẽ đóng cửa chính

thức từ tháng 12.2021, và máy PM2 công suất 47.000 tấn/năm sản xuất

giấy bìa đặc biệt và giấy lớp sóng sẽ dừng vận hành vào tháng 9.2021

và chuyển đến nhà máy Tomakomai cùa Oji cũng ở quận Hokkaido, dự

kiến sẽ khởi động lại vào tháng 4.2022.

Oji vẫn chưa tiết lộ sẽ sử dụng khu vực Nayoro như thế nào sau khi

đóng cửa 2 nhà máy tại đây.



Shangdong Taiding xây dựng chuyền APMP công suất 140.000 tấn/năm tại Trung Quốc

Shandong Taiding Material Technology sẽ xây dựng dây chuyền sản xuất bột kiềm hydropeoxit (APMP) tại nhà máy duy nhất ở thành phố

Dezhou, tỉnh Sơn Đông.

Dây chuyền này có công suất 400 tấn/ngày, xấp xỉ 140.000 tấn/năm, dự kiến sẽ khởi động vào quý 3 năm 2020.

Theo nhà cung cấp Andritz của Áo, đơn vị này sẽ xử lý gỗ cây dương là nguồn nguyên liệu cho (P & W) máy xeo giấy in, giấy viết cũng

như máy xeo giấy bìa tại nhà máy.

Nhà máy Dezhou hiện tại đang vận hành một vài nhà cơ sở sản xuất giấy P & W nhỏ tổng công suất 130.000 tấn/năm và hai máy xeo giấy

lớp sóng BMs tổng công suất 300.000 tấn/năm.

Hiện nay, công ty vẫn chưa có giấy phép nhập khẩu giấy thu hồi nên việc sản xuất giấy lớp sóng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào các nguồn

cung trong nước.

PPI Asia
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