
Bản tin VPPA tháng 7   1

GIÁ XUẤT -NHẬP KHẨU
BỘT GIẤY VÀ GIẤY



Bản tin VPPA tháng 7   2

GIÁ XUẤT -NHẬP KHẨU
BỘT GIẤY VÀ GIẤY

Vào thời điểm cuối tháng 6/2021, nhiều loại bột giấy đã giảm so với tháng 
5/2021, cụ thể.
- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì 

trong tháng 6/2021 trung bình là 768 USD/tấn, giảm 8,57 so với trung bình 
tháng 5/2021.
- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao 

bì, bao gói trong tháng 6/2021 trung bình là 930 USD/tấn, giảm 7,46% so với 
trung bình tháng 5/2021.
- Giá bột hóa trắng gỗ cứng (BHKP) nguyên liệu cho sản xuất giấy in, viết, giấy 

tissue trong tháng 6/2021 trung bình là 765 USD/tấn, giảm 3,16% so với trung 
bình tháng 5/2021.
- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 6/2021 

trung bình là 770 USD/tấn, giảm 3,51% so với trung bình tháng 5/2021.
* Tuy nhiên, bước sang giữa tháng 7/2021 thị trường tại châu Á nhu cầu bột 

giấy sụt giảm mạnh đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc đã kéo theo giá giao 
dịch các loại bột giấy giảm 20 – 50 USD/tấn so với tháng 6/2021, như UKP ở 
mức 735 – 745 USD/tấn, BEKP & BHKP ở mức 710 – 750 USD/tấn.

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)
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Vào giữa tháng 6/2021 giá giấy thu hồi các loại biến động tăng 18 – 25 USD/tấn 
so với tháng 5/2021, nhưng giá tăng vẫn chưa dừng lại khi bước sang tháng 7 
giá lại gia tăng tiếp 5 – 10 USD/tấn.

Điều này cho thấy nguồn cung đang thắt chặt trong khi đó nhu cầu tăng cao, 
cước vận chuyển cao và thiếu container rỗng là bài toán lan giải trong thời 
điểm hiện nay.

Cụ thể, giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á được 
giao bán tại thời điểm đầu tháng 7/2021 so với tháng 6/2021 cụ thể như sau:

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) tại thời điểm đầu tháng 7/2021 
trung bình là 295 USD/tấn, không thay đổi so với tháng 6/2021.

Nhưng đến ngày 15/7/2021 đã thiết lập ở mức đỉnh mới 285 – 315 USD/tấn, 
mức trung bình là 300 USD/tấn và tăng 1,7% so với tháng 6/2021.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) tại thời điểm đầu tháng 
7/2021 trung bình là 288 USD/tấn, không thay đổi so với tháng 6/2021.

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, 
CIF đến các cảng chính) 

Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á
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Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 6/2021 (USD/tấn, CIF)

2. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam

Nhưng đến ngày 15/7/2021 đã thiết lập ở mức đỉnh mới 285 – 300 USD/tấn, 
mức trung bình là 295 USD/tấn.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản tại thời điểm đầu tháng 7/2021 
trung bình là 298 USD/tấn, tăng 2,8% so với tháng 6/2021, đến ngày 15/7/2021 
lại tăng tiếp và thiết lạp mức đỉnh mới 290 – 315 USD/tấn.

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 6/2021 (USD/tấn, chưa bao gồm
thuế và chi phí khác)
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 6/2021 so với tháng 5/2021

- Tổng tiêu dùng trong tháng 6/2021 đạt 511.822 tấn, giảm 3,6% so với tháng 
5/2021.

- Tổng sản xuất trong tháng 6/2021 đạt 437.900 tấn, giảm 6,3% so với tháng 
5/2021.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 6/2021 đạt 197.754 tấn, giảm 8,1% so với 
tháng 5/2021.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 6/2021 đạt 123.147 tấn, tăng 20% so với tháng 
trước. 

Cụ thể:

a. Tiêu dùng

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 404.711 tấn, giảm 4% so với tháng 5/2021.

- Giấy in báo, tiêu dùng 1.682 tấn, giảm 41,8% so với tháng 5/2021.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 
43.877 tấn, giảm 9,6% so với tháng 5/2021.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng 
15.700 tấn, giảm 7,3% so với tháng 5/2021.

- Giấy tissue, tiêu dùng 21.925 tấn, giảm 2,6% so với tháng 5/2021.

- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy cacbonless, 
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Hình 5: Sản lượng sản xuất tháng 6/2021 so với tháng 5/2021

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 379.000 tấn, giảm 6,7% so với tháng 5/2021.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 23.500 tấn, giảm 1,7% so với tháng 
5/2021.

 Hình 4: Sản lượng tiêu dùng các loại giấy tháng 6/2021 so với tháng 5/2021

ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng 23.487 tấn, 
tăng 30,5% so với tháng 5/2021.

- Giấy vàng mã, tiêu dùng 440 tấn, giảm 2,2% so với tháng 5/2021.

b. Sản xuất
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Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 6/2021 so với tháng 5/2021

- Giấy tissue, sản xuất đạt 23.900 tấn, giảm 1,6% so với tháng 5/2021.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 11.500 tấn, giảm 12,9% so với tháng 5/2021.

d. Xuất khẩu

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 133.939 tấn, giảm 6,6% so với tháng 5/2021.

- Giấy in báo, nhập khẩu 1.682 tấn, giảm 41.8% so với tháng 5/2021.

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 19.147 tấn, giảm 36,1% so với tháng 
5/2021.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 17.073 tấn tăng 0,8% so với tháng 5/2021.

- Giấy tissue, nhập khẩu 2.426 tấn, giảm 40,7% so với tháng 5/2021.

- 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 
23.487 tấn, tăng 30,5% so với tháng 5/2021.

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 108.228 tấn, tăng 32% so với tháng 
5/2021.

c. Nhập khẩu
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Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 6/2021 so với tháng 5/2021

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 70 tấn, giảm 77,8% so với tháng 5/2021.

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 4.579 tấn, giảm 42% so với tháng 5/2021.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 10.270 tấn, giảm 17,6% so với tháng 
2/2021.



Bản tin VPPA tháng 7   9

TIN TỨC ĐẦU TƯ

Tập đoàn Arkhbum Tissue của Nga lên kế hoạch 
mở rộng thị trường nội địa

Tập đoàn Arkhbum Tissue, một 
trong những nhà sản xuất hàng đầu 
các sản phẩm giấy vệ sinh và khăn 
giấy ăn lớn nhất Liên bang Nga 
đang lên kế hoạch tăng tốc mở rộng 
thị trường nội địa trong những năm 
tới. 

Tập đoàn này đã ký một thỏa 
thuận với chính quyền Vùng Kaluga 
của Nga về việc xây dựng giai đoạn 
hai và ba của nhà máy với công suất 
140.000 tấn.

Căn cứ theo kế hoạch của Arkh-
bum Tissue, giai đoạn đầu tiên của 
nhà máy có công suất 70.000 tấn tại 
địa điểm “Vorsino” được đưa vào 

sản xuất từ năm 2020, với các sản 
phẩm khăn giấy và giấy tissue mang 
thương hiệu Soffione.

Sản phẩm giấy tissue của Arkh-
bum Tissue hiện đang được cung 
cấp cho cả thị trường trong nước và 
thị trường của hơn 15 quốc gia trên 
thế giới.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm giấy 
tissue ở Liên bang Nga đang có triển 
vọng tốt, do mức tiêu thụ các sản 
phẩm giấy tissue ở Nga hiện nay 
vẫn đang ở mức thấp: khoảng 3,5 
kg/người/năm. Để so sánh: ở Mỹ, con 
số này là 24 kg, trong khi ở châu Âu 
- 14 kg./.
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Voith lắp đặt máy sản xuất bìa ngà công suất 1 triệu tấn/năm cho nhà 
máy của Asia Symbol tại Jiangsu

Asia Symbol, công ty con Trung 
Quốc của Asia Pacific Resources 
International (APRIL), sẽ xây dựng 
một máy sản xuất giấy bìa ngà công 
suất 1 triệu tấn/năm tại nhà máy ở 
Rugao, thành phố Nantong, tỉnh 
Jiangsu.

Máy được cung cấp bởi công ty 
Voith của Đức và được thiết kế để 
sản xuất bìa gấp hộp có tráng, với 
định lượng cơ bản từ 170 - 400 g/m2. 
Dự kiến máy sẽ được khởi chạy vào 
giữa năm 2023.

Theo báo cáo tác động môi trường, 
dự án đã được cấp phép bởi chính 
quyền địa phương từ tháng 5.

Nguyên liệu đầu vào của BM mới 
này sẽ là bột gỗ thương phẩm vì 

không có kế hoạch sản xuất bột giấy 
tích hợp tại chỗ. 

Asia Symbol đã thành lập một công 
ty con là Asia Symbol (Jiangsu) Pulp 
& Paper để vận hành nhà máy mới 
này. 

Hiện tại, cơ sở có hai máy sản xuất 
bìa carton làm từ sơ sợi nguyên 
thủy, có công suất kết hợp 530.000 
tấn/năm. Sản lượng bao gồm bìa 
ngà có tráng, bìa đóng gói chất lỏng 
và các loại bìa carton bao gói thực 
phẩm khác.

Bên cạnh đó, Asia Symbol cũng 
thúc đẩy việc mở rộng sản xuất giấy 
in viết cao cấp không tráng (UFP). 
Gần đây, công ty đã bắt đầu lắp đặt 
máy UFP thứ ba tại nhà máy Xinhui 
ở thành phố Jiangmen. 

Máy có công suất 450.000 tấn/năm. 
PM sẽ đi vào hoạt động trong nửa 
đầu năm 2022, nâng tổng công suất 
UFP của nhà máy lên gần 1,5 triệu 
tấn/năm./.
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United Paper của Thái Lan đang 
đầu tư vào một dây chuyền sản 
xuất giấy bao bì từ nguyên liệu giấy 
OCC tại nhà máy Amphur Muang ở 
Prachinburi. 

Dây chuyền do Andritz cung cấp, 
có công suất 550 tấn/ngày, nguyên 

Công ty United Paper của Thái Lan mở rộng sản xuất giấy bao bì hòm hộp

liệu sử dụng cho sản xuất giấy lớp 
mặt. Dây chuyền dự kiến sẽ bắt đầu 
hoạt động vào quý II/2022. 

Hiện nay, United Paper có tổng 
công suất các nhà máy đạt khoảng 
270.000 tấn/năm, sản phẩm bao gồm 
các loại giấy, bìa tái chế khác nhau./.
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