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TRONG NƯỚC:  
 
Nhập khẩu: 

Bột giấy: Bột giấy nhập khẩu chủ 
yếu (BHK, BEK, Acacia, BCTMP, 
Fluff Pulp, NBSK, BSK): Lượng nhập 
khẩu đạt 13.392 tấn, so với tuần trước 
tăng 141%.  

Giấy tái chế: (OCC, ONP, 
SOP...): Lượng nhập khẩu đạt 32.824 
tấn, so với tuần trước tăng 19,3%. 
Giấy nhập khẩu: 

Giấy bao bì: Lượng nhập khẩu đạt  
30.311 tấn, so với tuần trước tăng 
39,6%.  

Giấy in, viết: Gồm hai chủng loại 
(UWF & CWF): Lượng nhập đạt 
17.128 tấn tăng 51,3%. 

Giấy in báo: Lượng  1.312 tấn, so 
với tuần trước tăng 22,5%. 

Giấy tissue: Lượng nhập 233 tấn, 
so với tuần trước giảm - 62,1%. 

Giấy tự nhân bản (carbonless): 
Lượng nhập 192 tấn, so với tuần trước 
tăng 34,2%; giấy sản xuất cốc đĩa đạt 
211 tấn, so với tuần trước tăng 107%. 

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, cho chủng loại 
70 g/m2 ISO>90 dạng cuộn, không có 
biến động về giá (giá tham khảo từ 
Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Công ty 
Giấy An Hòa, Công ty 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 photocopy nội địa, chủng 
loại A4 thương hiệu Clever UP 70 g/m2 
giá bán 55.770 VND/Ram, đã có VAT 
và vận chuyển tại Hà Nội, không có 
biến động về giá. 

 Giấy Photocopy nhập khẩu, A4 
IKplus 70 g/m2 giá bán 62.000 
VND/ram 

 

 
 
 
 

Double A 70 g/m2 giá bán 63.500 
VND/ram,  Paper  One  70 g/m2 giá 
bán 62.000 VND/ram, đã có VAT tại 
Hà Nội. Đang có các chương trình 
khuyến mại. 

Giấy làm bao bì: 
Giấy nội địa, giấy lớp mặt vẫn dao 

động ở mức 12.500.000–12.800.000 
VND/tấn, giấy lớp sóng ở mức 
11.500.000–11.800.000 VND/tấn, tại 
khu vực Miền Bắc. 

Trong đó giấy nhập khẩu có xuất 
xứ từ Châu Á loại chất lượng cao, giấy 
lớp mặt 180 g/m2 14.300.000–
14.500.000 VND/tấn, đã có VAT. 

Giấy bìa cứng có tráng 250 g/m2, 
nhập khẩu giá dao động 16.600.000– 
17.000.000 VND/tấn, đã có VAT. 

Giấy dùng sản xuất thân cốc và 
đĩa, nhập khẩu từ Nhật Bản giá 
25.500.000 – 25.600.000 VND/tấn, đã 
có VAT. 

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 Công ty Giấy Sài Gòn, 
Công ty Giấy Xương Giang). 

 
THẾ GIỚI: 

Bột giấy 
Bắc Mỹ:  
Bột gỗ mềm NBSK tăng giá: 

1.360–1.400 USD/tấn; Bột SBSK: 
1330 USD-1.340 USD/tấn. 

China: 
Thị trường bột giấy bán lại tại 

Trung Quốc tăng giá bột BSK đạt mức 
giá 872-885 USD/tấn, sau khi trừ đi 
16% VAT và 150 USD tấn chi phí 
logistics; Bột USK (Chile và Mỹ) ở 
mức 860 - 880 USD/tấn, bột USK Nga 
có giá 825 – 860 USD/tấn; Bột BEK 
Nam Mỹ  và BHK Indonesia ở mức 
770 - 780 USD/tấn; Bột  BHK Nga  ổn  

 
 

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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định 750-770 USD/tấn; 
Bột BCTMP gỗ cứng độ trắng 80o 

có giá 640-650 USD/tấn, bột BCTMP 
gỗ mềm độ trắng 75o có giá 590 – 610 
USD/tấn. 

Giấy in cao cấp và giấy bao gói 
Đông Nam Á: 

Giấy in cao cấp UWF (70 g/m2) ở 
mức 880–950 USD/tấn; CWF (100 
g/m2) ở mức 760 – 850 USD/tấn;   

Giấy bao gói: Kraft-top-liner 
(125g/m2) có mức 580 – 640 USD/tấn, 
Testliner (125g/m2) có mức 580 – 640 
USD/tấn 500 – 550 USD/tấn, giấy lớp 

sóng tái chế (110 g/m2) có mức 430 – 
500 USD/tấn. 

Bìa duplex mặt xám (350 g/m2) ở 
mức 525-590 USD/tấn; Bìa duplex mặt 
trắng (350 g/m2) ở mức 525-590 
USD/tấn.       

Nguồn: (TCty Giấy VN, RISI, 
Hawkins). 

 

Trung Quốc áp thuế suất 25%  
đối với RCP nhập khẩu từ Mỹ từ 23 tháng 8 năm 2018  

 
Việc Trung Quốc áp mức thuế 

25% đối với giấy loại thu hồi RCP 
nhập khẩu từ Mỹ, có hiệu lực vào 
ngày 23 tháng 8, đã có ảnh hưởng đến 
thị trường toàn châu Á. 

Điều này càng gây thêm khó 
khăn cho thị trường Trung Quốc, nơi 
mà người mua đang ép giảm giá 
khoảng 30 USD/tấn, trong khi các nhà 
cung cấp không hề muốn giảm chút 
nào. 

Nhà cung cấp thông báo rằng các 
nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc 
vẫn tiếp tục tìm nguồn cung RCP tại 
Mỹ cho các nhà máy của họ ở Trung 
Quốc, bất chấp mức thuế suất 25% . 

Chi phí nhập khẩu RCP của Mỹ 
vào Trung Quốc vẫn còn thấp hơn 
nhiều so với RCP được thu gom tại 
Trung Quốc, ngay cả sau khi áp thuế 
25%. 

Trước hết là RCP nhập từ Mỹ có 
chất lượng cao, giảm được việc phải 
sử dụng bột giấy nguyên khai cho sản 
phẩm cao cấp. Trong thời gian vừa 
qua, tốc độ thông quan tại các cảng 
của Trung Quốc đã nhanh hơn nhiều 
nhưng số lượng lớn container vẫn còn 
kẹt tại các cảng và sẽ không được 
thông quan trước ngày 23 tháng 8. 

Tình hình này đã khiến cho 
lượng cung RCP bị thiếu hụt và việc 
giảm giá chưa thể xảy ra. 

Kết quả là, giá cho tất cả các loại 
RCP nhập từ Mỹ được giữ nguyên, 
giấy lớp sóng cũ lựa đúp (OCC-12) ở 
mức 305-330 USD/tấn, nhưng có 
khách hàng chỉ trả giá 278 USD/tấn. 
Giấy lớp sóng cũ chọn (OCC-11) ổn 
định ở mức 220-230 USD/tấn. 

Lề đúp kraft carton sóng mới 
(DLK-13) có giá 310-330 USD/tấn. 

Giấy loại văn phòng chọn (SPO-
37) đứng ở mức 310-330 USD/tấn, 
giấy báo cũ sạch (58) có giá 290-310 
USD/tấn. 

OCC châu Âu chất lượng cao 
tăng giá từ 250-265 USD/tấn ba tuần 
trước lên 255-265 USD/tấn, trong khi 
báo cũ châu Âu (ONP) ổn định ở mức 
250-260 USD/tấn. 

OCC của Nhật Bản đã tăng 5 
USD/tấn đạt mức 260-270 USD/tấn. 

Giấy báo cũ Nhật Bản (ONP) 
tăng 15 USD/tấn lên 275-280 
USD/tấn, do nhu cầu ổn định và lượng 
hàng sẵn có bị hạn chế.  

Giá bột giấy tái chế vẫn ở mức 
350-550 USD/tấn tại thị trường Trung 
Quốc. 

RCP trong nước tăng lên: 
Lượng RCP thu gom trong nước ở 
Trung Quốc đã tăng lên trong hai tuần 
qua do có thông tin về việc áp thuế 
25% với hàng nhập từ Mỹ. 

Trong thời gian trước đó, nhu cầu 
cũng không cấp bách do nhiều nhà 
máy ngừng hoạt động. 

Giá của loại OCC chưa sử dụng 
tại Trung Quốc đã tăng 30-120 
RMB/tấn từ hai tuần trước, chốt giá 
giao dịch ở mức 3.250-3.600 
RMB/tấn, mức này tương đương với 
406-450 USD/tấn sau khi khấu trừ 
16% VAT, đắt hơn nhiều so với các 
loại OCC chất lượng cao của Mỹ, như 
OCC lựa đúp hoặc DLK. 

Giá OCC đã sử dụng đã tăng 110 
RMB/tấn, đạt mức 3.130-3,480 
RMB/tấn. 

Tương tự, giấy loại hỗn hợp và 
giấy lớp sóng đã tăng 110 RMB/tấn, 
đạt mức 2.780-3.300 RMB/tấn. 

Giá ONP của Trung Quốc vẫn 
không đổi, đứng ở mức 3.020-3.940 
RMB/tấn. 

OCC của Hoa Kỳ bình ổn tại 
thị trường châu Á: Thị trường Đài 
Loan, Đông Nam Á và Ấn Độ vẫn xác 
nhận nhu cầu đối với giấy loại hỗn 
hợp nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu 
trong ba tuần qua. 

Các nhà sản xuất vẫn sử dụng 
OCC nhập khẩu phối trộng với thu 
gom trong nước để chế biến thành bột 
giấy tái chế. 

Giá giấy hỗn hợp của Mỹ và châu 
Âu là 75-85 USD/tấn, tăng 5-15 
USD/tấn. 

Giấy hỗn hợp của Nhật Bản vẫn 
ở mức cao 170-180 USD/tấn. 

Việc Trung Quốc áp mức thuế 
cao đối với RCP nhập khẩu từ Hoa Kỳ 
đã gây ra mối lo ngại ở các nước châu 
Á khác. Các nhà máy trong khu vực 
đang lo ngại rằng người mua Trung 
Quốc có thể chuyển sang nhập khẩu 
RCP từ các nguồn không phải của Mỹ, 
chẳng hạn như châu Âu, Nhật Bản và 
Úc và làm giá có thể tăng. Khi đó các 
nhà cung cấp Mỹ có thể phải chuyển 
lượng vẫn cung cho Trung Quốc sang 
các thị trường châu Á. 

Kỳ vọng vào nguồn cung dư thừa 
đã làm giảm giá OCC nhập từ Mỹ, 
OCC đã giảm 10 USD/tấn vào cuối 
phiên giao dịch, chốt giá tuần này ở 
mức 140-160 USD/tấn. 

Tuy nhiên, OCC châu Âu lại 
chuyển giá từ 135-145 USD/tấn xuống 
còn 130-150 USD/tấn. OCC của Nhật 
Bản ổn định ở mức 210-220 USD/tấn. 

PPIA No. 31/17.8.2018  
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Arauco Chile tăng giá bột gỗ thông radiata tẩy trắng 

  
Nhà sản xuất bột giấy thương 

phẩm  Arauco của Chile thông báo 
cho khách hàng ở Trung Quốc về việc 
tăng giá 20 USD/tấn bột gỗ thông 
radiata tẩy trắng (BKP) từ ngày 1/9. 
Như vậy giá sau khi đã tăng 20 

USD/tấn là 880 USD/tấn, điều kiện 
giao hàng CFR. 

Trong khi đó tại các thị trường 
khác, Arauco vẫn duy trì giá bán đối 
với bột giấy kraft chưa tẩy trắng 
(UKP) ở mức 880 USD/tấn và bột 
bạch đàn đã tẩy trắng (BEK) ở mức 

790 USD/tấn, điều kiện giao hàng 
CFR.  

Arauco là nhà sản xuất bột giấy 
thương phẩm lớn thứ hai thế giới, 
công suất ước tính 3,95 triệu tấn/năm 
tại Chile, Uruguay và Argentina. 

RISI News/22.8.2018 

 

 
GIÁ GIẤY LOẠI NHẬP KHẨU Ở 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 giá 

17/8/2018 27/7/2018 18/8/2017 tuần trước tháng trước năm trước 

Bìa và Giấy hỗn hợp  

  Nhập từ Mỹ (54) 75 - 85 60  -  80 NA +10 +5 NA 

  Nhập từ châu Âu (1.02) 75 - 85 60  -  80 NA +10 +5 NA 

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

Thùng sóng cũ (OC) 

  OCC 11 từ Mỹ 140 - 160 150 - 160 NA -5 +5 NA 

  OCC (90/10) từ châu Âu 130 - 150 135 - 145 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 

PPIA No.31/17.8.2018 

 

 
GIÁ BỘT GIẤY NỘI ĐỊA Ở TRUNG QUỐC - Giá tịnh, RMB/tấn, tại kho người bán, gồm cả 16% VAT (tỷ giá ~ 6,85RMB/USD) 

 Giá hiện hành Giá năm trước Giá hiện hành so với giá1 

 
17/8/18 03/8/18 27/7/18 18/8/17 

Tuần  
trước 

Tháng  
trước 

năm trước 

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) 

NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu) 6850-7050 6550-6750 6550-6750 5850-6000 +300 +350 +1025 +17,3% 

Thông radiata (Chile) 6800-6900 6470-6500 6470-6500 5800 +365 +525 +1050 +18,1% 

BSK Nga 6500-6550 6350 6300-6350 5400 +175 +225 +1125 +20,8% 

Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) 

Bạch đàn 6200-6300 5950-6000 5850-5950 5450-5550 +275 +425 +750 +13,6% 

BHK Nga 6000-6050 5850-5900 5800 5100-5130 +150 +325 +910 +17,8% 

BHK Trung Quốc2 5900-6000 5600-5800 5600-5800 5150-5250 +250 +250 +750 +14,4% 

Bột kraft gỗ mềm không tẩy (USK) 

Chile, Bắc Mỹ 6800-6900 6750 6700-6750 5800 +100 +150 +1050 +18,1% 

Bột phi gỗ         
Tre Trung Quốc 5700-5900 5600-5700 5600-5700 4950-5050 +150 +150 +800 +16,0% 

Bã mía Trung Quốc 5000-5200 5000-5200 5000-5200 3950-4050 - - +1100 +21,1% 

PPIA No. 31/17.8.2018 
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Bìa ngà tráng phấn tăng giá tại Trung Quốc,  

nhà sản xuất lên kế hoạch ngừng máy 
 
Ba công ty sản xuất bìa ngà tráng 

phấn hàng đầu tại Trung Quốc là 
Shandong Bohui, Shandong Chenming 
và Sun Paper Cartonboard thông báo 
tăng giá bán 200 RMB/tấn (29 
USD/tấn) từ ngày 30/8.  

Trong tháng 7, cả ba nhà sản xuất 
này đã tăng giá bán sản phẩm 300 
RMB/tấn và nay lại tăng thêm 200 
RMB/tấn đối với các đơn đặt hàng 
tháng 8.  

Sau khi giảm mạnh trong hai 
tháng 5 và 6, giá bán bìa ngà tráng 
phấn tại Trung Quốc đã bắt đầu tăng 
trở lại kể từ tháng 7. Giá các loại hàng 
cấp thấp tăng RMB 200-300 RMB/tấn 
trong tháng 7 và tiếp tục tăng trong 
tháng 8 này. 

Cả ba công ty sẽ ngưng sản xuất 
trong tháng 9 để hỗ trợ quyết định tăng 
giá, tổng sản lượng sẽ giảm 58.000 tấn.  

Từ ngày 23 tháng 9, Shandong 
Chenming sẽ cho dừng máy 7 ngày đối 

với dây chuyền 1,2 triệu tấn/năm tại 
Zhanjiang, Guangdong.  

Shandong Bohui dự kiến ngừng 
hoạt động nhà máy 1 triệu tấn/năm tại 
Dafeng, Jiangsu trong một tuần, từ 
ngày 24 tháng 9. Sun Paper 
Cartonboard có kế hoạch ngừng chạy 
dây chuyền công suất 600.000 
tấn/năm, tại Yanzhou, Shandong trong 
một tuần, từ ngày 25 tháng 9. 

 RISI News/23.8.2018 

 

Shanying International đầu tư máy xeo mới tại Jingzhou 
 

Công ty Shanying International 
Holding của Trung Quốc lên kế hoạch 
thực hiện dự án dây chuyền sản xuất 
giấy bao bì tái chế cho nhà máy 
Jingzhou, Hubei.  

Công ty Valmet đã đăng ký cung 
cấp dây chuyền xeo công suất 400.000 
tấn/năm, thực hiện vào cuối năm 2019. 
Trị giá của dây chuyền là 30-40 triệu 

Euro (34-45 triệu USD). Dây chuyền 
xeo lưới đôi PM 23, có chiều rộng lưới 
xeo 8,6m và tốc độ thiết kế 1.300 
m/phút. Sản phẩm chính là giấy lớp 
sóng giữa, định lượng trong khoảng 
50-110 g/m2. 

Hai dây chuyền PM 21 và PM 
22, vẫn đang trong giai đoạn lắp đặt 
tại Jingzhou. Dây chuyền PM 21, cũng 

do Valmet cung cấp, được thiết kế để 
sản xuất chủ yếu là testliner với công 
suất hàng năm gần 550.000 tấn/năm. 
Dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối 
năm nay. Dây chuyền PM 22, do 
Voith cung cấp, có công suất 500.000 
tấn/năm, sản xuất bìa tái chế. Dự kiến 
khởi chạy vào đầu năm 2019. 
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Tập đoàn Taison lắp đặt hai dây chuyền tissue 60.000 tấn/năm 
 

Tập đoàn Taison của Trung Quốc 
sẽ lắp đặt hai dây chuyền giấy tissue 
mới công suất 60.000 tấn/năm tại một 
nhà máy tại Suzhou, tỉnh Anhui và 
tỉnh Jiangxi. 

Công ty Andritz đã được đăng ký 
để cung cấp hai dây chuyền xeo này, 
dự kiến khởi chạy trong năm 2019. 
Lưới xeo của mỗi dây chuyền có chiều 
rộng 5,6 m, tốc độ thiết kế 1.800 
m/phút, lô sấy thép yankee 18-foot. 
Nguồn nguyên liệu bao gồm cả bột gỗ 

và bột tre nứa. Sản phẩm của dây 
chuyền là giấy vệ sinh, khăn lau mặt 
và khăn tay, định lượng trong khoảng 
12-42 g/m². 

Đây là hai dây chuyền sản xuất 
giấy tissue đầu tiên tại khu vực này do 
Công ty Andritz cung cấp. Hiện nay 
tại nhà máy Suzhou đang vận hành 
một số dây chuyền chuyển đổi sản 
xuất giấy tissue. Hai dây chuyền này 
là một phần trong kế hoạch mở rộng 

quy mô sản xuất giấy tissue của tập 
đoàn Taison. 

Tập đoàn Taison cũng vừa cho 
khởi chạy dây chuyền giấy tissue đầu 
tiên tại một nhà máy mới ở thành phố 
Jiujiang, Jiangxi. 

Ba dây chuyền sắp tới sẽ lần lượt 
được khởi chạy trong vòng một vài 
tháng tới. Tập đoàn Taison hiện nay 
có nhà máy sản xuất giấy tissue tại 
Chishui, Guizhou và Chongqing. 
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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. 
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JK Paper và Sirpur Paper đổi quyền sở hữu 
      Tháng 7 năm 2018, JK Paper của Ấn Độ đã tiếp quản 
Nhà máy giấy Sirpur và lên kế hoạch khôi phục lại hoạt động 
của nhà máy này. Nhà máy duy nhất của Sirpur Paper ở 
Sirpur Kaghaznagar, Andhra Pradesh, đã ngừng hoạt động kể 
từ tháng 9 năm 2014. Trước khi ngừng hoạt động, nhà máy 
có công suất 128.000 tấn/năm, sản xuất bột giấy gỗ cứng. 
      Nguồn bột này được cung cấp cho tám máy xeo của nhà 
máy, có tổng công suất 143.000 tấn/năm, sản xuất các loại 
giấy và bìa cứng.  
     Công ty JK Paper hiện nay có công suất giấy và bìa là 
138.300 tấn/năm. 
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