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TRONG NƯỚC:  

Sản xuất: 
Tổng sản lượng giấy các loại sản 

xuất trong tháng 7/2018 ước đạt 
358.080 tấn, tăng 6,1% so với tháng 
6/2018. Trong đó, giấy bao bì đạt 
300.000 tấn, tăng 6,0%; giấy in, viết 
đạt 34.500 tấn, tăng 10,1%; giấy tissue 
đạt 15.330 tấn, tăng 3,3% so với tháng 
6/2018. 

Xuất khẩu: 
Theo số liệu thống kê, tháng 

7/2018 tổng lượng giấy các loại xuất 
khẩu đạt 59.353 tấn (không tính các 
thành phẩm từ giấy), tăng 3,5% so với 
tháng 6/2018. Trong đó giấy bao bì 
chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 49.700 
tấn, tăng 3,4%; giấy in, viết chiếm tỷ 
trọng thấp 698 tấn nhưng lại đạt mức 
tăng trưởng cao tới 68,5%; giấy tissue 
1.277 tấn, có mức tăng nhẹ 0,3% so 
với tháng 6/2018. 

Nhập khẩu: 
Theo số liệu thống kê 06 tháng 

đầu năm 2018 tổng lượng giấy tái chế 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 
giấy khoảng 1.061 triệu tấn, tăng 
118% so với 06 tháng đầu năm 2017; 
về trị giá đạt 204.943 triệu USD, tăng 
72,5% về trị giá so với 06 tháng đầu 
năm 2017. 

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, vận chuyển tại 
Hà Nội, chủng loại 70 g/m2, ISO>90 
dạng cuộn, so với tháng trước không có 
biến động về giá (giá tham khảo từ 
TCty Giấy Việt Nam, Cty Giấy An 
Hòa, Cty Giấy Việt Thắng).  

 Trong khi đó giấy nhập khẩu, 
cùng chủng loại 70 g/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 bao bì: 
 Giấy bao bì lớp mặt loại tốt, giá 

bán trung bình 12.500.000–12.800.000  
VND/tấn, giấy bao bì lớp sóng giá bán 
trung bình 11.500.000–11.800.000 
VND/tấn, so với tháng trước giá 
không thay đổi. 

Giấy tissue: 
Giấy cuộn sản xuất khăn lau 2 

lớp, định lượng 17 g/m2, giá bán trung 
bình 26.000.000–26.500.000 VND/tấn 
(giá tham khảo từ Cty Giấy Sài Gòn, 
Cty Giấy Xương Giang). 
 
THẾ GIỚI: 

Bột giấy 
Các tập đoàn lớn như Canfor 

Pulp, Domtar, International Paper (IP), 
West Fraser, Resolute Forest Products, 
Boise…, đồng loạt thông báo tăng giá 
cho cả hai loại bột gỗ mềm (NBSK, 
SBSK) và gỗ cứng (NBHK, SBHK) lên 
30 USD/tấn, riêng bột gỗ mịn (fluff 
pulp) tăng 40 USD/tấn, chính thức có 
hiệu lực từ 1/8/2018 đối với khách 
hàng Bắc Mỹ.  

NBSK, SBSK: Giá cũ 1.370-
1.380 USD/tấn, giá mới 1.340-1.410 
USD/tấn. 

NBHK, SBHK: Giá cũ 1.200–
1.210 USD/tấn, giá mới 1.230-1.240 
USD/tấn. 

Giấy in, viết: 
Các Tập đoàn sản xuất giấy hàng 

đầu khu vực Bắc Mỹ như WestRock, 
IP, Domtar, Resolute, P&G, ND Paper, 
Koehler, Norpac, Boise, Catalyst, 
Procter&Gamble. Đã thông báo chính 
thức đến khách hàng trong khu vực và 
trên toàn cầu về việc tăng giá bán đối 
với giấy in, viết và giấy đặc biệt (in 
nhiệt, MG...), giấy tissue, nguyên nhân 
của việc điều chỉnh này là do các loại 
giấy được sản xuất từ bột hóa và chi 
phí đầu vào đã tăng 23% (bột giấy và 
hóa chất). 

 
 

TIN THỊ TRƯỜNG 

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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Giá bán đối với giấy in, viết có 
tráng từ bột hóa (CWF) tăng 30–40 
USD/tấn. Giá bán đối với giấy in, viết 
không tráng từ bột hóa (UWF) tăng 50 
USD/tấn, gồm cả dạng cuộn và giấy cắt  
khổ (giấy văn phòng), giá mới có hiệu 
lực từ 01/9/2018. 

Giấy tissue, tã, bỉm, băng: 
Giá bán tăng từ 3–5%, có hiệu lực 

từ ngày 01/9/2018. 
Giấy bao bì: 
Nhà sản xuất hàng đầu Fernandez 

về giấy bao bì lớp mặt và bao bì lớp 
sóng của Brazil đã có kế hoạch thực 

hiện  tăng  giá  10%,  các  nhà  sản  
xuất khác cũng đã thông báo tăng 8% 
cho các đơn hàng được thực hiện trong 
tháng 8 năm 2018. 

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

 
 

 
 

 
 

Buôn bán bột giấy tái chế gia tăng tại Trung Quốc,  
giá cả tăng mạnh 

 
Việc Chính phủ Trung Quốc 

xem xét cấm nhập khẩu giấy tái chế 
(RCP) hoàn toàn vào năm 2020, buộc 
các nhà máy Trung Quốc đang phải 
đưa ra các giải pháp thay thế, trong đó 
việc nhập khẩu bột giấy tái chế là một 
lựa chọn khả thi. 

Nhu cầu bột giấy tái chế, chủ yếu 
là bột giấy từ hòm hộp carton sóng cũ 
(OCC) đã gia tăng rất nhanh tại thị 
trường Trung Quốc.  

Sản phẩm chủ yếu là do các nhà 
máy nhỏ trong nước và từ các nước 
Đông Nam Á, Ấn Độ, Đài Loan và 
Hàn Quốc sản xuất và cung cấp. 

Giá của bột giấy tái chế thường ở 
mức từ 350-550 USD/tấn, tùy thuộc 
vào chất lượng. Mức giá đã tăng 50 
USD/tấn từ trung tuần tháng 7 năm 
2018. 

Bột giấy tái chế từ OCC của Mỹ 
được đánh giá là loại có chất lượng 
cao nhất cũng được chào bán tại 
Trung Quốc. 

Các loại bột tái chế từ OCC của 
Mỹ được làm từ kraftliner và lề 
duplex kraft mới (DLK), có giá 600-
650 USD/tấn, khách hàng Trung Quốc 
đang cho mức giá này là quá cao. 

Các doanh nghiệp lớn ở các 
nước châu Á (không tính Trung 
Quốc) thuộc sở hữu của các công ty 
Trung Quốc đang tìm cách gia tăng 
sản xuất bột tái chế ở các nước này và 
nhập khẩu trở lại Trung Quốc. 

Có nhiều nhà sản xuất giấy bao 
bì đã nhập khẩu bột tái chế OCC của 
Mỹ và trộn lẫn với bột tái chế từ OCC  
thu gom trong nước để sản xuất. 
Nhưng do chất lượng bột tái chế từ 
OCC thu gom trong nước của Trung 
Quốc là quá kém nên nhiều nhà máy 

đã nhập khẩu bột giấy tái chế mà họ 
tự sản xuất ở nước ngoài. 

Nhập khẩu RCP của Trung Quốc 
trong năm 2015 đã đạt mức cao kỷ lục 
là 29 triệu tấn. Việc ban hành lệnh 
cấm nhập khẩu RCP sẽ gây tác động 
rất lớn đến ngành công nghiệp giấy 
của Trung Quốc, vì số lượng thu gom 
RCP trong nước không đủ đáp ứng 
nhu cầu sản xuất. 

Một số nhà sản xuất lớn của 
Trung Quốc đã báo cáo và đang xem 
xét xây dựng các nhà máy bột giấy và 
bột giấy tái chế ở các nước châu Á, 
châu Âu và Mỹ. 

Do nhu cầu về bột giấy tái chế 
đang phát triển mạnh nên Chính phủ 
Trung Quốc đang cân nhắc điều chỉnh 
quy định thương mại trong việc nhập 
khẩu bột giấy tái chế. 

Các nguồn tin thông báo rằng 
các nhà chức trách Trung Quốc đang 
tìm kiếm phản hồi từ các hiệp hội giấy 
và các doanh nghiệp về dự thảo quy 
định tiêu chuẩn cho sản phẩm. 

Một thương gia tin rằng bột giấy 
tái chế ướt có thể bị cấm nhập khẩu 
vào Trung Quốc, vì nó có thể chứa 
chất gây ô nhiễm. Vì tỷ lệ tạp chất tối 
đa cho phép đối với RCP nhập khẩu là 
0,5%. 

RCP nhập khẩu ổn định: Mặc 
dù nhu cầu nhập khẩu RCP đang rất 
cao, nhưng các giao dịch đã bị hạn 
chế bởi quy định tỷ lệ tạp chất không 
quá 0,5%. 

Trong khi đó, do bị thiếu nguyên 
liệu RCP đầu vào nghiêm trọng nên 
nhiều nhà sản xuất lớn phải ra quyết 
định ngừng máy để cân đối với nguồn 
cung RCP. Trong hai tuần cuối tháng 
7 giá hầu hết các loại sản phẩm được 

duy trì ổn định, giá OCC lựa đúp ổn 
định ở mức 220-230 USD/tấn. 

Một nhà sản xuất hàng đầu cho 
biết đã phải trả mức giá cao hơn nhiều 
cho loại sản phẩm này, tới tận 280-
290 USD/tấn, OCC lựa đúp đôi khi đã 
lên tới mức giá 305-330 USD/tấn. 

Lề duplex kraft của Mỹ 
(DLK13) ổn định ở mức 310-320 
USD/tấn. Giấy văn phòng lựa chọn 
Mỹ (SPO 37) đạt 310-330 USD/tấn và 
giấy báo sạch Mỹ (ONP58) có giá 
290-310 USD/tấn. 

OCC cao cấp châu Âu là loại 
duy nhất bị giảm giá, chốt giá trong 
tuần cuối tháng 7 là 250-265 
USD/tấn, giảm từ 250-270 USD/tấn 
so với mức giá cách đây hai tuần. Các 
loại RCP khác ổn định, giấy báo cũ 
cao cấp châu Âu (ONP) được bán ở 
mức 250-260 USD/tấn, OCC và ONP 
của Nhật Bản đều ở mức 260-265 
USD/tấn. 

Giấy hỗn hợp ở châu Á tăng: 
Do nhu cầu về bột giấy tái chế tại 
châu Á (không tính Trung Quốc) gia 
tăng nên đã cải thiện giá giấy hỗn hợp 
và OCC. 

Giấy hỗn hợp (mix paper) nhập 
khẩu từ Mỹ và châu Âu đạt 60-80 
USD/tấn, tăng từ 60-70 USD/tấn so 
với cách đây 2 tuần. Giấy hỗn hợp của 
Nhật Bản đã tăng từ 60-75 USD/tấn 
lên 170-180 USD/tấn. OCC của Mỹ 
tăng 10 USD/tấn so với mức thấp nhất 
của khung giá, chốt giá tuần cuối 
tháng 7/2018 là 150-160 USD/tấn. 
OCC của châu Âu đã giảm 5 
USD/tấn, xuống còn 135-145 
USD/tấn, OCC của Nhật Bản đạt mức  
210-220 USD/tấn. 

PPIA, No.29/27.7.2018
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GIÁ GIẤY IN CAO CẤP VÀ GIẤY BAO GÓI TẠI CHÂU Á 
Giá tịnh USD/tấn, CIF giao tại cảng chính Đông Nam Á 

T7-2018 T6-2018 QII-2018 
Giấy in cao cấp 
UWF (không tráng) - 70 g/m2 880-950 920-970 700-745 
CWF (có tráng) - 100g/m2 760-850 800-870 675-720 
Bìa hòm hộp 
Kraft-top liner - 125g/m2 580-640 600-670 510-550 
Testliner - 125 g/m2 500-550 520-580 395-430 
Giấy lớp sóng tái chế - 110g/m2 430-500 450-530 360-420 
Bìa cứng 
Bìa duplex lưng xám có tráng - 350g/m2 525-590 525-590 490-555 
Bìa duplex lưng trắng có tráng - 350g/m2 625-690 625-690 600-655 

 

PPIA, No.29/27.7.2018 
 
 

GIÁ GIẤY LOẠI NHẬP KHẨU TẠI ĐÀI LOAN VÀ ĐÔNG NAM Á)  
Giá tịnh, USD/tấn, CIF tới các cảng chính ở Châu Á (Đài Loan và Đông Nam Á) 

Giá hiện hành 
Giá năm 

trước 
Giá hiện hành so với giá1 

27/7/2018 13/7/2018 28/7/2017 
tuần 

 trước 
tháng 
 trước 

năm  
trước 

Bìa và Giấy hỗn hợp  
  Nhập từ Mỹ (54) 60  -  80 60  -  70 NA +5 - NA 
  Nhập từ châu Âu (1.02) 60  -  80 60  -  70 NA +5 - NA 

  Nhập từ Nhật Bản 170 - 180 95  - 120 NA +68 - NA 

Thùng sóng cũ (OC)       
  OCC 11 từ Mỹ 150 - 160 140 - 160 NA +5 -3 NA 
  OCC (90/10) từ châu Âu 135 - 145 140 - 150 NA -5 - NA 
  OCC từ Nhật Bản 210 - 220 210 - 220 NA - - NA 
Giấy báo cũ 

      
Nhập từ Mỹ 130 - 140 130 - 140 NA - - NA 
Nhập từ châu Âu 160 - 170 160 - 170 NA - - NA 
1. Thay đổi được tính dựa theo điểm giữa của khung giá 

 

PPIA, No.29/27.7.2018 

 
Zhejiang Yongzheng bán đấu giá thiết bị  

của dự án giấy tái chế 
 

Công ty Zhejiang Yongzheng 
Holdings, Trung Quốc thực hiện bán 
đấu giá thiết bị của dự án giấy bao bì 
tái chế công suất 600.000 tấn/năm. 
Tài sản rao bán thuộc nhà máy 
Fuyang, thành phố HangZhou, 
Zhejiang. 

Số thiết bị rao bán gồm ba cần 
cẩu dầm đôi, mười tám tháp chứa xử 
lý bột giấy cùng với hệ thống quạt và 
thông gió lắp đặt tại nhà máy đã được 

bán với giá 2,6 triệu RMB (384.405 
USD) vào 6/2018, thấp hơn nhiều so 
với mức giá ước tính được đưa ra hồi 
tháng 4/2018 (5 triệu RMB).  

Hai hệ thống sấy được lắp đặt tại 
nhà máy là một phần của hai dây 
chuyền xeo giấy bao bì tái chế  vẫn 
chưa bán được do không có hồ sơ dự 
thầu tại phiên đấu giá tuần cuối tháng 
7/2018. Mức giá tối thiểu đã được ấn 
định là 34,2 triệu RMB. 

Năm 2014, Zhejiang Yongtai 
Paper là một trong những nhà sản 
xuất giấy bao bì lớn tại Fuyang, đã 
khởi xướng một kế hoạch đa dạng hóa 
sản phẩm trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh giấy bao bì tái chế. Công 
ty này đã đặt hàng hai máy xeo khổ 
rộng 5,65m và hai hệ thống cuộn của 
China Paper Machinery. 

 
PPIA, No.29/27.7.2018

 
 

TIN ĐẦU TƯ 
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China Fujian Liansheng nâng sản lượng bìa tái chế với máy xeo mới  

công suất 600.000 tấn/năm. 
 

Công ty Fujian Liansheng Paper 
Industry đang lên kế hoạch lắp đặt một 
dây chuyền sản xuất giấy bao bì hòm 
hộp mới công suất 600.000 tấn/năm tại 
nhà máy ở thành phố Zhangzhou, tỉnh 
Fujian, Trung Quốc. 

Dự kiến mức đầu tư của dự án này 
khoảng 1,6 tỷ RMB (233 triệu USD) và 
đang trong giai đoạn tiến hành đánh giá 
tác động môi trường. 

Theo tài liệu đánh giá tác động 
môi trường công bố bởi cơ quan môi 
trường địa phương, dây chuyền xeo có 
khổ rộng lưới 8,66 m, sản xuất bìa tái 
chế với định lượng từ 130-230 g/m². 

Nguồn nguyên liệu cung cấp cho 
nhà máy sẽ bao gồm cả giấy thu hồi 
nhập khẩu và thu gom trong nước cũng 

như bột giấy tái chế được sản xuất từ 
nơi khác.  

Đây là lần đầu tiên bột giấy tái 
chế đã được xử lý trước được đề xuất 
công khai là nguồn cung nguyên liệu 
đầu vào cho một dự án sản xuất bìa tái 
chế lớn tại Trung Quốc. 

Sản xuất bột giấy tái chế tại Trung 
Quốc hiện nay đang gặp nhiều khó 
khăn do việc hạn chế nhập khẩu RCP 
và dự kiến sẽ bị cấm nhập hoàn toàn từ 
năm 2020. 

Bột kraft gỗ mềm chưa tẩy trắng 
cũng có thể được phối trộn với bột tái 
chế với mục đích nâng cao chất lượng 
sản phẩm, chủ yếu là giấy bao bì lớp 
mặt (kraft-top liner). 

Giám đốc điều hành của dự án 
thông báo, một nhà sản xuất thiết bị 
giấy hàng đầu châu Âu đã được đăng 
ký để cung cấp dây chuyền xeo, thời 
điểm giao máy có thể đầu năm 2020. 

Hiện nay Fujian Liansheng đang 
vận hành 5 dây chuyền xeo tại nhà máy 
Zhangzhou, tổng sản lượng là 2,05 
triệu tấn/năm bìa tái chế và giấy bao bì 
tái chế. 

Trước đây công ty còn sở hữu một 
nhà máy khác cùng thành phố với tổng 
công suất giấy bao bì tái chế là 850.000 
tấn/năm, nhưng nhà máy này đã được 
bán cho công ty Shanying International 
Holdings từ tháng 1/2018. 
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Voith Paper cung cấp cho Green Bay Packaging  

dây chuyền giấy bao bì mới  tại Wisconsin 
 

Công ty Voith vừa cung cấp cho 
Green Bay Packaging dây chuyền sản 
xuất giấy bao bì lớp mặt (testliner) có 
tên XcelLine (PM4), được lắp đặt tại 
Green Bay, Wisconsin. 

Máy xeo giấy bao bì lớp mặt 
XcelLine có khổ rộng lưới xeo 7,62m, 
tốc độ vận hành 1.200 m/phút. 

Ngoài ra Voith Paper còn cung 
cấp cho Green Bay một nhà máy xử lý 

nước thải, bộ phận chuẩn bị bột giấy 
BlueLine, hệ thống cuộn và cuộn lại. 
Đi kèm với dây chuyền xeo còn có hệ 
thống chăn lưới, một hợp đồng dịch vụ 
chăm sóc và quản lý thiết bị trong vòng 
7 năm, một phần mềm kiểm soát chất 
lượng sản phẩm Papermaking 4.0. 

Ngày 12/6/2018, Green Bay 
Packaging đã chính thức công bố kế 
hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất 

giấy bao bì tái chế trị giá 500 triệu 
USD nằm sát nhà máy giấy hiện tại ở 
Green Bay. Nhà máy mới sẽ thay thế 
nhà máy Green Bay Mill đã hoạt động 
71 năm. 

Việc khởi công xây dựng sẽ được 
bắt đầu vào tháng 9 năm 2018. Dự kiến 
khởi chạy của dây chuyền mới được 
lên kế hoạch vào đầu năm 2021. 
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VPPA News 
  
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. 
 

Stora Enso đầu tư sản xuất điện 
tại nhà  máy Maxau ở Germany. 

     
Tập đoàn  Stora Enso quyết định lắp đặt một tuabin hơi nước 
cùng hệ thống làm mát khép kín tại nhà máy tại Maxau, 
Germany, với chi phí  25 triệu EUR, dự án sẽ được khởi công 
trong quý 3 năm 2018 và hoàn thành vào năm 2020. 
    Stora Enso muốn đảm bảo sản xuất năng lượng tại Maxau 
Mill bằng cách tăng sản lượng điện và nâng cao hiệu quả sử 
dụng. Tua bin ngưng tụ công suất 57 MW mới được bổ sung 
cho nhà máy điện. Việc đầu tư sẽ giảm chi phí năng lượng và 
đảm bảo tính cạnh tranh về chi phí dài hạn của nhà máy giấy. 
Sau khi lắp đặt, thời gian hoàn vốn sẽ khoảng bốn năm. 
    Khoản đầu tư này góp phần vào lộ trình sản xuất sạch, giảm 
khí thải nhà kính của Stora Enso và nâng cao hiệu quả sử dụng 
năng lượng (tiết kiệm <50.000t CO2 mỗi năm). Hệ thống làm 
mát khép kín sẽ làm giảm đáng kể việc sử dụng nước làm mát 
lấy từ bên ngoài.  
   Maxau Mill nằm trên sông Rhine gần Karlsruhe, tây nam 
nước Đức. Maxau Mill là nhà máy chính sản xuất giấy in tạp 
chí không tráng. Nhà máy nằm ở vị trí chiến lược trung tâm, 

chí không tráng. Nhà máy nằm ở vị trí chiến lược trung 
tâm, khách hàng của Maxau Mill bao gồm các nhà xuất 
bản, nhà bán lẻ và nhà in lớn ở châu Âu. Nhà máy có 
hai dây chuyền với tổng công suất xấp xỉ. 530.000 
tấn/năm, sản xuất giấy in tạp chí không tráng. Giấy thu 
hồi (RCP) là nguyên liệu thô đầu vào chủ yếu cho quá 
trình sản xuất của nhà máy. 
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