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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì 
trong tháng 10/2020 trung bình là 558 USD/tấn, tăng 1,45% so với trung bình 
tháng 9/2020.

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy 
bao bì, bao gói trong tháng 10/2020 trung bình là 605 USD/tấn, tăng 2,54% so 
với trung bình tháng trước.

- Giá bột hóa trắng gỗ cứng (BHKP) nguyên liệu cho sản xuất giấy in, viết, 
giấy tissue trong tháng 10/2020 trung bình là 445 USD/tấn, không thay đổi so 
với trung bình tháng trước.

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 10/2020 
trung bình là 450 USD/tấn, không thay đổi so với trung bình tháng 9/2020. 

Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á trong tháng 
10/2020 so với tháng trước:

- Giá giấy văn phòng phân loại Mỹ (SOP) trong tháng 10/2020 trung bình là 
255 USD/tấn, không thay đổi so với tháng trước.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 10/2020 trung 
bình là 170 USD/tấn, tăng 6,3% so với tháng trước.

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á

1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến 
các cảng chính)

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, 
CIF đến các cảng chính) 
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Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 10/2020 (USD/tấn, chưa bao gồm 
thuế và chi phí khác)

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) trong tháng 10/2020 trung 
bình là 168 USD/tấn, tăng 20,0% so với tháng 10.

- Giá giấy hỗn tạp Mỹ (Mixed Paper) trong tháng 10/2020 trung bình là 118 
USD/tấn, tăng 12,4% so với tháng 10.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản trong tháng 10/2020 trung bình 
là 168 USD/tấn, giảm 3,4% so với tháng trước.

Hình 2 : Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam
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Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 10/2020 (USD/tấn, CIF)
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 10/2020 so với tháng 9/2020

Hình 4: Tiêu dùng các loại giấy tháng 10/2020 so với tháng 9/2020

- Tổng tiêu dùng trong tháng 10/2020 đạt 474.299 tấn, tăng 3,1% so với tháng 
9/2020.

- Tổng sản xuất trong tháng 10/2020 đạt 443.318 tấn, tăng 1,6% so với tháng 
9/2020.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 10/2020 đạt 153.658 tấn, giảm 25,1% so với 
tháng 9/2020.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 10/2020 đạt 123.386 tấn, giảm 19,2% so với 
tháng trước. 

Cụ thể:

a. Tiêu dùng
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Hình 5: Sản lượng sản xuất tháng 10/2020 so với tháng 9/2020

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 376.769 tấn, tăng 3,1% so với tháng 9/2020.

- Giấy in báo, tiêu dùng 2.713 tấn, tăng 108,4% so với tháng 9/2020.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 
40.850 tấn, giảm 6,9% so với tháng 9/2020.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng 
13.560 tấn, tăng 14,4% so với tháng 9/2020.

- Giấy tissue, tiêu dùng 20.552 tấn, tăng 0,8% so với tháng 9/2020.

- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy cacbonless, 
ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng 16.701 tấn, 
giảm 0,2% so với tháng 9/2020.

- Giấy vàng mã, tiêu dùng 3.154 tấn, tăng 549,1% so với tháng 9/2020.

b. Sản xuất

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 379.000 tấn, tăng 1,9% so với tháng 9/2020.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 25.200 tấn, giảm 1,2% so với tháng 
9/2020.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 24.238 tấn, tăng 0,4% so với tháng 9/2020.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 14.880 tấn, tăng 1,4% so với tháng 9/2020.

c. Nhập khẩu

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 101.289 tấn, giảm 30,6% so với tháng 9/2020.

- Giấy in báo, nhập khẩu 2.713 tấn, tăng 108,3% so với tháng 9/2020.
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Hình 6: Nhập khẩu các loại giấy tháng 10/2020 so với tháng 9/2020 

Hình 7: Xuất khẩu các loại giấy tháng 10/2020 so với tháng 9/2020

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 4.763 tấn, giảm 82,6% so với tháng 
9/2020.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 13.231 tấn tăng 11,6% so với tháng 9/2020.

- Giấy tissue, nhập khẩu 4.338 tấn, tăng 110,3% so với tháng 9/2020.

- Giấy khác (in nhiệt, cacbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, 
in tiền, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 
16.701 tấn, giảm 0,2% so với tháng 9/2020.

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 108.520 tấn, giảm 18,1% so với tháng 
9/2020.

d. Xuất khẩu
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- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 17 tấn, giảm 91,5% so với tháng 9/2020.

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 3.124 tấn, giảm 46,2% so với tháng 9/2020.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 11.726 tấn, giảm 17,4% so với tháng 
9/2020.
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APP tăng giá giấy in viết cao cấp thêm 50 USD / tấn

Asia Pulp & Paper (APP) đã công bố 
mức tăng 50 USD / tấn đối với tất cả đơn 
hàng xuất khẩu giấy in viết cao cấp của 
công ty. Việc tăng giá có hiệu lực ngay 
lập tức trên tất cả các thị trường trong 
quốc tế. 

Theo công ty, nguyên nhân quyết định 
này được đưa ra là do chi phí nguyên 
liệu và logistics tăng cao, cũng như nhu 
cầu quốc tế phục hồi, mà phần lớn là từ 
thị trường Trung Quốc./.

Nippon Paper Industries (NPI) thông báo ngừng sản xuất giấy tại nhà 
máy Kushiro ở Hokkaido

Hai máy sản xuất giấy tại nhà máy Kushiro ở Hokkaido sẽ ngừng hoạt 
động vào tháng 8/2021. Trong đó, PM 6 có công suất 104.000 tấn / năm giấy 
in báo hoặc giấy kraft, PM 7 có công suất 117.000 tấn / năm giấy in báo và 
các loại giấy in ấn khác. 

Việc chế biến bột giấy tại đây cũng sẽ ngừng hoạt động vào tháng 8, bao 
gồm 40.000 tấn / năm bột giấy kraft gỗ mềm đã tẩy trắng và 30.000 tấn / 
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AF&PA phản đối lệnh cấm túi giấy của New Jersey

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội Giấy 
& Rừng Mỹ (AF&PA) Heidi Brock đã đưa ra tuyên 
bố phản đối Lệnh cấm túi giấy của New Jersey (Dự 
luật Thượng viện NJ 864 / Dự luật Hội đồng 1978) 
của Thống đốc Phil Murphy. 

Trong dự luật, New Jersey có lệnh cấm túi giấy 
trên toàn tiểu bang. Hành động này có thể hạn chế 
sự lựa chọn của những người tiêu dùng muốn bảo 
vệ môi trường. 

Theo AF&PA, New Jersey hiện là tiểu bang duy nhất trên toàn quốc cấm túi 
giấy, được làm từ nguồn tài nguyên tái tạo và có thể tái chế, tái sử dụng và có 
thể phân hủy, cung cấp một lựa chọn đóng gói an toàn cho hàng hóa. 

Quyết định này của Thống đốc Murphy sẽ gây ảnh hưởng đến hàng nghìn 
người công nhân địa phương đang làm việc trong ngành công nghiệp giấy và 
sản phẩm gỗ ở Garden State./.

năm bột giấy hòa tan. 

Từ năm 2019, công ty đã phải giảm công suất hoạt động khoảng 760.000 
tấn / năm, chủ yếu là giấy in ấn, bao gồm cả 143.000 tấn / năm giấy in báo 
tại nhà máy Kushiro. Đại dịch COVID-19 đã góp phần thúc đẩy sự suy giảm 
nhu cầu trong lĩnh vực này. 

Công ty đã xin lỗi khách hàng và thông báo kế hoạch chuyển đơn đặt 
hàng cho các nhà máy NPI khác hoặc các công ty thuê ngoài. 

Tất cả các nhân viên bị ảnh hưởng bởi sự kiện đóng cửa lần này dự kiến 
sẽ tiếp tục làm việc cho NPI với các vị trí công việc khác và nhà máy Kushi-
ro sẽ vẫn mở cửa để bán năng lượng./.

Đặng Văn Sơn (VPPA)
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Trần Khánh Linh (VPPA)
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