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TRONG NƯỚC:  
 
Sản xuất: 

Tổng lượng sản xuất các loại giấy 
trong tháng 8 năm 2018, ước tính đạt 
hơn 356.471 tấn, giảm -1,0% so với 
tháng 7. Trong đó giấy bao bì giảm       
-1,7% (chủ yếu do thiếu nguyên liệu 
sản xuất); giấy in & viết không tráng  
tăng 1,7%; giấy tissue  tăng 1,9%; giấy 
vàng mã tăng 5.8%      ( thời vụ chính) 
so với tháng 7. 

Trong 07 tháng đầu năm 2018, 
tổng lượng sản xuất các loại giấy đạt 
1.958 triệu tấn, tăng 21,3% so với 07 
tháng đầu năm 2017. Trong đó giấy 
bao bì tăng 24,4% (sản xuất tăng chủ 
yếu do doanh nghiệp FDI); giấy in, viết  
tăng 9,9%; giấy tissue tăng 5,0%; giấy 
vàng mã sản xuất tăng 3,9% so với 07 
tháng đầu năm 2017. 

Xuất khẩu:  
Tháng 8, theo số liệu thống kê 

tổng lượng xuất khẩu các loại giấy tạm 
tính đạt 56.164 tấn (không tính các 
thành phẩm từ giấy), giảm -5,7% so 
với tháng trước. Trong đó giấy bao bì 
giảm mạnh -8,0%; giấy in viết giảm    
-134,0%; giấy tissue tăng mạnh 
29,7%; giấy vàng mã tăng 4,6% so với 
tháng trước. 

Trong 07 tháng đầu năm 2018, 
tổng lượng hàng xuất khẩu các loại 
giấy đạt 362.705 tấn (không tính các 
thành phẩm từ giấy), tăng 138% so với 
06 tháng đầu năm 2017. Trong đó xuất 
khẩu tăng mạnh nhất là giấy bao bì đạt  
tăng 263,3%; giấy tissue tăng 16,2%, 
giấy vàng mã tăng 4,0% so với 06 
tháng đầu năm 2017; chỉ có giấy in 
viết xuất khẩu giảm -67,0% so với 07 
tháng đầu năm 2017, nguyên nhân 
giấy in, viết giảm là các đơn vị sản 
xuất trong nước chủ yếu phục vụ nhu 
cầu nội địa tăng cao, giấy bao bì thiếu 
nguyên liệu sản xuất và nhu cầu tiêu  
 

 
 
 
dùng trong nước đang thời điểm mạnh 
(Quốc khánh và Tết Trung thu, Khai 
giảng năm học). 

Nhập khẩu: 
Bột giấy: Tháng 7, tổng lượng 

bột giấy nhập khẩu về Việt Nam đạt 
37.074 tấn, tăng +35,8% so với tháng 
6, giảm 21,3% so với tháng 7/2017; về 
trị giá đạt 29.846 triệu USD, giảm 
17,8% so với tháng 7/2017. 

Trong 07 tháng đầu năm 2018 
tổng lượng bột giấy nhập khẩu về Việt 
Nam đạt 190.685 tấn, tăng 18,3% so 
với 07 tháng đầu năm 2017; về trị giá 
đạt 147.330 triệu USD. 

Giấy thu hồi: Tháng 7, tổng 
lượng giấy thu hồi (OCC, ONP, OMG, 
SOP…) nhập khẩu dùng làm nguyên 
liệu sản xuất giấy đạt sản lượng 
176.551 tấn, tăng 5,7% so với tháng 
trước, tăng  73,0% so với tháng 
7/2017; về trị giá đạt 34.274 triệu tấn, 
tăng 9,1% so với tháng 6. 

Giấy các loại: Tháng 8, theo số 
liệu thống kê, nhập khẩu giấy các loại 
tạm tính đạt sản lượng 179.737 tấn, 
tăng 9,5% so với tháng trước. Trong 
đó giấy bao bì tăng 10,7%; giấy đặc 
biệt tăng 6,8% so với tháng 7. Đối với 
giấy in, viết không tráng (UWF) giảm 
-7,9%; giấy in viết có tráng (CWF) đạt  
tăng 2,7% so với tháng trước. 

Trong 07 tháng đầu năm 2018, 
tổng lượng giấy nhập khẩu các loại đạt 
1.186 triệu tấn, tăng 14,8% so với 07 
tháng đầu năm 2017. Trong đó giấy 
bao bì tăng 16,7%; giấy in & viết 
không tráng (UWF) tăng 24,3%; giấy 
in có tráng (CWF) giảm -1.2%; giấy in 
báo tăng 10,9%; giấy đặc biệt đạt tăng 
24,7%; giấy tissue tăng 20,0% so với 
07 tháng đầu năm 2017. 

 
 

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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Về giá cả 
Giấy in, viết: 
Giấy nội địa, chủng loại 70 g/m2 

ISO>90, giá bán bình quân hiện tại là 
20.900.000 đ/tấn, chưa VAT tại Miền 
Bắc, so với tháng trước không thay 
đổi, so với cuối năm 2017 tăng 
2.400.000 đ/tấn, giá bán thực hiện bởi 
Tổng công ty giấy Việt Nam và Công 
ty giấy An Hòa. 

Giấy nhập khẩu, cùng chủng loại 
70 g/m2 ISO>90, giá bán bình quân 
21.900.000 đ/tấn, chưa VAT, không 
thay đổi so với tháng trước, so với 
cuối năm 2017 giá tăng 
3.000.000đ/tấn. 

Giấy bao bì: 
Giấy carton lớp mặt loại tốt, giá 

bán trung bình 12.500.000 – 
12.800.000 VND/tấn, giấy carton lớp 
sóng giá bán trung bình 11.500.000 – 
12.000.000 VND/tấn, so với tháng 
trước không thay đổi, so với cuối năm 
2017 (thời kỳ các nhà buôn Trung 
Quốc thu mua mạnh nhất) giá bán 
giảm khoảng – 1.000.000đ/tấn. Giá rất 
ổn định trong 08 tháng qua. 

Trong đó giấy carton lớp mặt 
nhập khẩu (Thailand, Indonesia, Trung 
Quốc, Taiwan) dao động ở mức 
14.000.000 – 14.500.000 VND/tấn, 
lớp sóng 13.200.000 – 13.700.000 
VND/tấn, tăng 2,0% so với tháng 7 
 Giấy bìa tráng lưng xám (duplex 
coated) 250 g/m2 nhập khẩu (Korea, 
China, Indonesia) giá bán bình quân 
16.600.000 – 17.000.000 VND/tấn 
chưa VAT, so với cuối năm 2017 giá 
tăng tăng 2,0% so với tháng trước. 

 
THẾ GIỚI: 
Bột giấy: 
Theo số liệu mới nhất từ Hội đồng 

sản phẩm giấy và bột giấy (PPPC), 
lượng cung bột giấy của toàn thế giới 
trong tháng 6 đạt 4,553 triệu tấn, tăng 
7,1% so với tháng 5 (4,253 triệu tấn). 
Lượng sản xuất này đã tăng 1,9% so 
với tháng 6/2017. Tỷ lệ chuyển đổi 
công suất đã tăng 9% so với tháng 5 (từ 
87% tháng 5 lên 96% trong tháng 6). 
Trong đó sản lượng bột giấy kraft gỗ 
mềm tẩy trắng (BSK) đạt 1,958 triệu 
tấn, đã giảm 3,0% so với tháng 5 
(2,020 triệu tấn); trong khi đó lượng 
bột giấy kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) 

đạt 2.446 triệu tấn, đã tăng 17,0% so 
với tháng 5 (2,090 triệu tấn). 

Tháng 8/2018, thị trường bột giấy 
kraft gỗ mềm chưa tẩy trắng và tẩy 
trắng (NBSK, SBSK, UKP) ổn định tại 
châu Âu và châu Á, Mỹ Latin về giá và 
nhu cầu. Tại Bắc Mỹ tháng 8 đã thông 
báo tăng giá bán 30 USD/tấn, khách 
hàng đã chấp nhận mức giao dịch tăng 
15–20 USD/tấn. Nguyên nhân tăng chủ 
yếu tại Bắc Mỹ do nguồn cung bột giấy 
bị thắt chặt, do ảnh hưởng của thời tiết 
nắng nóng và cháy rừng kéo dài gần 
hai tháng nay (10/7–25/8) đã cháy 
117.350 hécta chủ yếu tại bang 
California, kết hợp với đó là sự thiếu 
hụt về nguyên liệu hóa chất cho Ngành 
công nghiệp bột & giấy (đã tăng 8–10 
% so với tháng 6). 

Tháng 8/2018, thị trượng bột giấy 
kraft gỗ cứng tẩy trắng (NBHK SBHK, 
BEK) cũng rất ổn định về giá và nhu 
cầu tại khu vực châu Âu và châu Á, 
mặc dù nhu cầu chính vụ về giấy in 
viết đã hết. Tại Bắc Mỹ đã tăng giá 25–
30 USD/tấn từ đầu tháng 8, mức giá 
này đã giao dịch thành công. Giá bột 
giấy gỗ cứng ổn định cao từ đầu năm 
đến nay, nguyên nhân chủ yếu do nhu 
cầu tiêu dùng giấy tissue và giấy đặc 
biệt đang tăng trưởng mạnh, kết hợp 
với đó là các doanh nghiệp sản xuất bột 
giấy hàng đầu liên kết với nhau, cùng 
với đó là sự sáp nhập của các tập đoàn 
lớn (Fibria & CMPC), liên kết với nhau 
để điều tiết về nguồn cung và giá. 

Giá bột giấy tháng 8: 
Bắc Mỹ: 

 Bột giấy gỗ mềm tẩy trắng 
phương bắc (NBSK): Giá trước khi 
tăng 1.370-1.380 USD/tấn, giá niêm 
yết mới 1.390 – 1.400 USD/tấn, so với 
tháng trước tăng 20 USD/tấn (1,5%), so 
với tháng 8 cùng kỳ 2017 tăng 26,3%. 

 Bột giấy gỗ cứng tẩy trắng 
phương bắc và nam (NBHK, SBHK): 
Giá trước khi tăng 1.210–1.220 
USD/tấn, giá niêm yết mới 1.230-1.240 
USD/tấn. So với tháng trước tăng 20 
USD/tấn (1,6%), so với tháng 8 cùng 
kỳ 2017 tăng 17,1%. 

Khối EU: 
Bột giấy NBSK: 1.230 – 1.250 

USD/tấn, so với tháng 7 không thay 
đổi, so với  tháng 8 cùng kỳ năm 2017 
tăng 36,7%. 

Bột giấy gỗ cứng bạch đàn tẩy 
trắng (BEK): 1.050 – 1.070 USD/tấn, 
ổn định so với tháng 7, so với tháng 8 
cùng kỳ năm 2017 tăng 19,8%. 

Mỹ Latin: 
Bột BEK: giá giao dịch quanh 

mức 800 – 850 USD/ tấn, ổn định so 
với tháng trước, so với tháng 8 cùng kỳ 
năm 2018 tăng 15,6%. Tại Brazil là 
820 USD/tấn so với tháng 7 ổn định, so 
với tháng 8/ 2017 tăng 21,5%. 

ASIA – China: 
Bột giấy NBSK: 880 – 900 

USD/tấn, so với tháng trước không 
thay đổi, so với tháng 8/2017 tăng 
38,0%. 

Bột giấy BEK: 780 – 800 
USD/tấn, so với tháng trước không 
thay đổi, so với tháng 8 năm 2017 tăng 
15,3%. 

Bột giấy hóa nhiệt cơ gỗ cứng 
(BCTMP): 660 USD/tấn, so với tháng 
trước không thay đổi, so với tháng 
8/2017 tăng 14,8%. 

Giấy bao bì (Packaging paper) 
Tháng 8, giấy làm bao bì được sản 

xuất từ nguyên liệu giấy tái chế như 
carton lớp mặt (testliner), carton lớp 
sóng (medium) ổn định về giá cả, nhu 
cầu tiêu thụ bền vững trên khắp khu 
vực, chưa có động thái biến động về 
giá cho thời gian tới. 

Tháng 8, đối với giấy bao bì được 
sản xuất từ bột gỗ chưa tẩy trắng & tẩy 
trắng, duy nhất tại thị trường Bắc Mỹ 
giá bán tăng 50 USD/tấn và giao dịch 
thành công, kết hợp với đó cũng tại 
Bắc Mỹ & Châu Âu đã có động thái 
tăng giá tiếp cho những tháng tới. 
Nguyên nhân tăng giá chủ yếu vẫn do 
giá bột ở mức cao và nhu cầu tiêu dùng 
cao trong khi đó nguồn cung bị thắt 
chặt. 

Bắc Mỹ  
Giấy bao bì được sản xuất từ bột 

gỗ chưa tẩy & tẩy trắng, lớp không 
tráng phủ và tráng phủ, chủng loại 
(SBS, FBB, FSB, Cupstock, LP, CUK) 
này chủ yếu để sản xuất các loại hộp 
gấp như ngành Dược phẩm, Mỹ phẩm, 
Hóa phẩm, Thuốc lá điếu, Thực phẩm, 
Bánh kẹo, Đồ uống… hầu hết các 
doanh nghiệp lớn như Kapstore, IP, 
Graphic, Rocktern, Clearwater Paper, 
Evergreen...) giá bán tăng 50 USD/tấn 
giao dịch đã thành công. Cuối tháng 8 
các doanh nghiệp này đã ra thông báo 
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tới khách hàng giá bán tăng tiếp 50 
USD/tấn cho các đơn hàng thực hiện từ 
15/9/2018, như vậy chủng loại giấy này 
tăng giá liên tục tại Bắc Mỹ từ tháng 5 
đến nay. 

Khối EU 
Tháng 8, giá cả ổn định và nhu 

cầu rất bền vững như những tháng 
trước đó. Do sức ép về giá bột giấy và 
hóa chất, cuối tháng 8 một số doanh 
nghiệp lớn nhứ Pasaban, Enso, Metsa 
Board, Sappi, Smurfit Kappa... đang có 
động thái tăng giá bán giấy (SBS, FBB, 
FSB, Cupstock, LP, CUK) lên 30–50 
USD/ tấn cho đơn hàng giao dịch từ 
1/10/2018, trong khi đó tháng 6 đã tăng 
50 USD/tấn. 

Châu Á 
Tháng 8, giá ổn định mặc dù nhu 

cầu có sụt giảm nhẹ, sự giảm nhẹ này 
chủ yếu đến từ thị trường Trung Quốc. 
Do sức ép về giá bột giấy và hóa chất 
làm tăng giá thành sản phẩm, các tập 
đoàn Chengming, Bohui, APP China… 
đang có động thái tăng giá bán giấy 
(SBS, FBB, FSB, Cupstock, LP, CUK) 
lên 30 USD/tấn, cho các đơn hàng giao 
dịch từ tháng 9/2018. 

Giấy in, viết (printing & writing): 
Tháng 8, nhu cầu tiêu thụ đã có 

dấu hiệu sụt giảm nhẹ khắp các khu 

vực, tuy nhiên giá của bột giấy gỗ cứng 
không thay đổi, kết hợp với nguồn 
cung bị thắt chặt dẫn đến giá giấy in & 
viết tại Bắc Mỹ, Châu Âu có sự ổn 
định. Trong đó tại Châu Á giá  giảm 
nhẹ 10 USD/tấn so với tháng 7. 

Tháng 8, Các doanh nghiệp tại 
Bắc Mỹ và Châu Âu, Mỹ Latin đã có 
động thái tăng giá giấy in & viết lên 
cho những tháng tới. 

Bắc Mỹ 
Ngày 01 tháng 8 năm 2018 hầu 

hết các tập đoàn sản xuất bột giấy và 
giấy hàng đầu khu vực Bắc Mỹ như 
WestRock, IP, Domtar, Resolute, P&G, 
ND Paper, Koehler, Norpac, Boise, 
Catalyst đã thông báo chính thức đến 
khách hàng trong khu vực và trên toàn 
thế giới về việc điều chỉnh tăng giá bán 
cho giấy in, viết (printing & writing) và 
giấy đặc biệt (in nhiệt, MG...). Giấy in, 
viết có tráng (CWF, CM) tăng giá bán 
30–40 USD/tấn, giấy in, viết không có 
tráng (UWF) tăng giá bán 50 USD/tấn, 
bao gồm cả dạng cuộn và cắt theo khổ 
(giấy văn phòng), giá mới này có hiệu 
lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2018. 

Khối EU 
Các doanh nghiệp như Sappi, 

Navigator, Crown, Arctic Paper… đã 
có động thái tăng giá bán giấy in & viết 

bao gồm lớp không tráng (UWF) & 
tráng (CWF) lên 50 USD/tấn, đơn hàng 
có hiệu lực từ tháng 10/2018. 

Châu Á 
Tại thị trường Trung Quốc, giá 

giấy in viết không tráng loại độ trắng 
cao, đang giao dịch trong tháng 7, 
chủng loại 70 g/m2 là 950–960 
USD/tấn, dạng cuộn. So với tháng 7, 
giảm 10 USD/tấn 

Tại thị trường Indonesia, giá giấy 
viết không tráng loại độ trắng cao, đang 
giao dịch 930–940 USD/tấn, chủng loại 
70 g/m2, dạng cuộn. So với tháng 7, 
giảm 10  USD/tấn. 

Giấy photocopy khổ A4, Double 
A tại Thái Lan loại 70 g/m2 là 1.030-
1.060 USD/tấn, không thay đổi so với 
tháng trước. Giấy IKplus và Paper One 
tại Indonesia loại 70 g/m2 là 1.030-
1.060 USD/tấn, so với tháng 7 không 
thay đổi. 

Tại thị trường Nhật Bản và Hàn 
Quốc, các tập đoàn Hansol, Nippon… 
đã thông báo tăng giá giấy in nhiệt, 
Carbonless, giấy in viết lớp tráng phủ 
(CWF) 6-8%, cho đơn hàng giao dịch 
bắt đầu từ tháng 10/2018. 

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

 
 

 

Thị trường giấy bao bì tại Brazil trong tháng 8 
 

 
Giá carton hòm hộp tại thị 

trường Brazil đã tăng mạnh trong 
tháng 8/2018, nguyên nhân chủ yếu 
là do nhu cầu tăng, chi phí sản xuất 
tăng và thay đổi tỷ giá hối đoái.  

Trong tháng 8 giá carton hòm 
hộp cũ (OCC) đã tăng 20 Real/tấn 
so với tháng 7/2018, dẫn đến giá 
của giấy bao bì lớp mặt (testliner) 
có thể sẽ tăng tới 30 Real/tấn. 

Trong khi đó kể từ cuối tháng 
7/2018 đồng Real đã mất giá 5% so 
với đồng USD từ 3,9 xuống 4,14 
real ăn một USD. Tỷ giá hiện tại ở  
Brazil là 1USD~4,14 Real. 

Theo khảo sát của PPI Latin 
America giá giấy lớp mặt kraftliner 
từ 2.200-2.400 real/tấn tháng 7 đã 

tăng lên 2,350-2,500 real/tấn tháng 
8, và tăng 10.2% so với cùng kỳ 
năm trước.  

White-top-liner ổn định ở mức 
2.850-3.000 real/tấn và tăng 10.4% 
so với tháng 8 năm 2017.  

Testliner ổn định 1.900-2.150 
real/tấn, tăng 8.9% so với tháng 8 
năm 2017. Giấy lớp sóng (fluting) 
tăng từ 1.700-1.900 real/tấn trong 
tháng 7 lên 1.700-1.950 real/tấn 
trong tháng 8 và tăng 9% so với 
tháng 8 năm 2017.  

Giấy làm túi (sack kraft) ổn 
định 2.700-2.800 real/tấn trong 
tháng 8 và cao hơn so với cùng kỳ 
năm 2017 là 7.8%. 

Theo số liệu mới nhất của Hiệp 
hội công nghiệp rừng Brazil (Ibá) 
cho thấy tiêu dùng biểu kiến giấy 
bao bì của Brazil, bao gồm giấy 
carton hòm hộp và giấy kraft đạt 
2,4 triệu tấn trong nửa đầu năm 
2018, cao hơn cùng kỳ năm 2017 là 
1,8%. 

Sản xuất ổn định ở mức 2,7 
triệu tấn, trong khi đó tiêu thụ trong 
nước tăng 2.3% đạt 890.000 tấn. 

Xuất khẩu giảm 16.1% xuống 
còn 297.000 tấn và nhập khẩu giảm 
4,2%, ở mức 23.000 tấn. 

RISI/8.2018 
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GIÁ BỘT NHẬP KHẨU TẠI THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC  
Giá được thông báo hai tuần một lần) -- Giá tịnh, USD/tấn, CIF, trừ khi có thông báo khác 

Giá hiện hành 
Giá năm 
trước 

Giá hiện hành so với giá1 

24/8/18 03/8/18 20/7/18 25/8/17 
Tuần  
trước 

Tháng  
trước năm trước 

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) 
  NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu) 850 870-900 870-900 690-700 -35 -35 +155 +22,3% 

  Thông radiata (Chile) 840-850 860-880 860-880 650-660 -25 -25 +170 +25,2% 

  BSK Nga 830-840 870-890 870-890 660-670 -45 -45 +170 +25,6% 

Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK)     
  Bạch đàn 770-780 770-780 770-780 650-680 - - +110 +16,5% 

  BHK Nga 750-770 760-780 760-780 640-650 -10 -10 +115 +17,8% 

Bột kraft gỗ mềm không tẩy (USK)     
  Chile, Bắc Mỹ 860-880 860-880 860-880 650-670 - - +215 +33,7% 

   Nga 825-860 825-860 825-860 605-630 - - +225 +36,4% 

BCTMP     
   Gỗ cứng (độ trắng 80) 640-650 650-660 650-660 590-600 -10 -10 +50 +8,4% 

   Gỗ mềm (độ trắng 75) 590-610 590-610 590-610 580-600 - - +10 +1,7% 
PPIA /8.2018 

 
Thị trường Trung Quốc trái chiều: giá bột giấy BSK nhập khẩu giảm mạnh nhưng 

giá bột giấy BSK và BHK bán nội địa lại tăng đột biến 
 

 
Thị trường bột giấy kraft gỗ mềm 

tẩy trắng (BSK) ở Trung Quốc trong 
tháng này đang có những thay đổi đột 
biến về giá cả, trong đó các thương 
nhân trong nước đóng một vai trò quan 
trọng. 

Nhu cầu giảm và đồng nhân dân 
tệ của Trung Quốc mất giá mạnh so 
với đô la Mỹ đã khiến các nhà cung 
cấp chào giá giảm tới 50 USD/tấn bột 
BSK nhập khẩu trong tháng 8 này tại 
thị trường Trung Quốc. 

Chốt giá BSK (NBSK) ở mức 
850 USD/tấn, giảm 20-50 USD/tấn so 
với 3 tuần trước.  

Bột gỗ thông radiata đã giảm 20-
30 USD/tấn xuống còn 840-850 
USD/tấn. 

Bột BSK của Nga giảm 40-50 
USD/tấn xuống còn 830-840 USD/tấn. 

Các nhà giao dịch Trung Quốc đã 
thực hiện việc tăng giá bán bằng đồng 
nhân dân tệ các loại bột BSK bán lại 
cho người mua trong nước, hầu hết là 
các nhà phân phối và các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ. Sự thay đổi này là nhằm 

bù đắp lại các khoản lỗ nhập bột giấy 
do biến động của tỷ giá. Kể từ đầu 
tháng 4/2018, đồng nhân dân tệ đã mất 
giá khoảng 10% so với đồng USD. 

Các nhà giao dịch nội địa Trung 
Quốc đã tìm cách tăng 600-700 
RMB/tấn (87-102 USD/tấn). Nhưng 
người mua đang cố kìm hãm sự tăng 
giá và hiện tượng đầu cơ bột giấy bán 
lại tại Trung Quốc, mức giá chốt ở 
7.100-7.200 RMB/tấn, tăng 450-550 
RMB/tấn so với ba tuần đầu tháng 
8/2018. Mức giá này tương đương với 
872-885 USD/tấn, sau khi trừ đi 16% 
VAT và 150 RMB/tấn chi phí vận 
chuyển. Bột gỗ thông radiata tăng 480-
500 RMB/tấn lên 6.950-7.000 
RMB/tấn. Bột BSK của Nga đã tăng 
250 RMB/tấn lên 6.600 RMB/tấn. 

Thị trường bột BHK nhập khẩu 
ổn định: Thị trường bột gỗ cứng ở 
Trung Quốc ổn định hơn so với bột 
BSK. Bột gỗ bạch đàn Nam Mỹ 
(BEK), được bán chủ yếu cho các nhà 
máy lớn của Trung Quốc với các hợp 

đồng dài hạn, nên ít ảnh hưởng đến thị 
trường. 

Giá bột bạch đàn Nam Mỹ (BEK) 
và Indonesia được giữ nguyên nguyên 
vẹn, ở mức 770-780 USD/tấn. 

Nhưng bột gỗ cứng của Nga 
(BHK), được bán chủ yếu cho các 
thương nhân Trung Quốc, đã giảm 10 
USD/tấn, chốt tuần này ở mức 750-770 
USD/tấn.  

Thị trường bột BHK nội địa 
tăng mạnh: Các thương nhân Trung 
Quốc đang đẩy mạnh bán lại BHK tại 
thị trường nội địa. 

Bột BEK Nam Mỹ bán lại tăng 
350 RMB/tấn (51 USD/tấn) so với 3 
tuần trước, ở mức 6.300-6.350 
RMB/tấn. 

Bột BHK của Nga bán lại đã tăng 
200 RMB/tấn (29 USD/tấn) lên 6.050-
6.100 RMB/tấn. 

Bột BHK sản xuất trong nước 
đang bán 5.900-6.000 RMB/tấn, tăng 
200-300 RMB/tấn. 

PPIA/8.2018 
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GIÁ GIẤY LOẠI THU HỒI NHẬP KHẨU TẠI THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 
Giá tịnh, USD/tấn, CIF, tới các cảng chính ở Trung Quốc  

Giá hiện hành 
Giá  

năm trước 
Giá hiện hành so với giá1 

24/8/18 17/8/18 03/8/18 25/8/17 Tuần trước Tháng trước năm trước 
Nhập từ Mỹ 
Thùng sóng cũ - OCC (11) 210-220 220-230 220-230 250-255 -10 -10 -38 -14,9% 
OCC lựa đúp (12) 270-280 305-330 305-330 NA -43 -43 NA NA 
DLK (13) 290-310 310-330 310-330 265-275 -20 -20 +30 +11,11% 
SOP (37) 300-310 310-330 310-330 265-275 -15 -15 +35 +12,96% 

Báo cũ chọn lựa (58)6 - SCN 270-290 290-310 290-310 NA -20 -20 NA NA 
Nhập từ Châu Âu     
Thùng sóng cũ - OCC (1.05) 255-265 255-265 250-265 215-220 - +3 +43 +19,5% 
Báo cũ-ONP (2.01) 250-260 250-260 250-260 185-190 - - +68 +36,0% 
Nhập từ Nhật Bản      
Thùng sóng cũ – OCC 265-270 260-270 260-265 240-245 +3 +5 +25 +10,3% 
Báo cũ - ONP 280-285 275-280 270-275 270 +5 +20 +13 +4,6% 

PPIA/8.2018 

 
Dự trữ bột giấy tại các nước châu Âu giảm mạnh trong tháng 7 

 
Mức dự trữ bột giấy ở các cảng 

của châu Âu đã giảm mạnh trong 
tháng 7/2018, thấp hơn tháng trước 
4,6%. Thống kê từ các nước Tây 
Âu (Hà Lan, Bỉ, Pháp, Thụy Sỹ, 
Anh, Đức Italia và Tây Ban Nha).    

Căn cứ theo số liệu thống kê 
của Hội đồng bột giấy châu Âu, 
mức dự trữ chỉ đạt 1,092,760 tấn, 
thấp hơn so với mức 1,145,036 tấn 
của tháng 6/2018.  

Tổng dự trữ chỉ cao hơn mức 
cùng kỳ năm ngoái là 2,1%, trong 
khi mức dự trữ trong tháng 7 năm 
ngoái đạt 1,070,589 tấn. 

RISI/8.2018

 
 
GIÁ GIẤY IN CAO CẤP VÀ GIẤY BAO BÌ TẠI CHÂU Á 
Giá tịnh USD/tấn, CIF giao tại cảng chính Đông Nam Á 

T8-2018 T7-2018 Q3-2017 
Giấy in cao cấp    
UWF (không tráng) - 70 g/m2 880-950 880-950 735-780 
CWF (có tráng) - 100g/m2 760-850 760-850 685-730 
Bìa hòm hộp    
Kraft-top liner - 125g/m2 580-640 580-640 540-580 
Testliner - 125 g/m2 500-550 500-550 425-460 
Giấy lớp sóng tái chế - 110g/m2 430-500 430-500 390-450 
Bìa cứng    
Bìa duplex lưng xám có tráng - 350g/m2 525-590 525-590 500-565 
Bìa duplex lưng trắng có tráng - 350g/m2 625-690 625-690 610-665 

 

 
Asia Symbol ngừng máy tại Trung Quốc trong tháng tới 

sản lượng bột giấy cắt giảm tới 80.000 tấn 
 
 
Công ty Asia Symbol (Shandong) 

Pulp and Paper đã công bố thời gian 
ngừng máy tại tổ hợp Rizhao, 
Shandong vào tháng 9 năm 2018. 

Công ty có kế hoạch ngừng hoạt 
động hai dây chuyền bột giấy tại nhà 

máy trong 14 ngày kể từ ngày 9 tháng 
9, để bảo trì và nâng cấp thiết bị. 

Việc ngừng sản xuất dự kiến sẽ 
cắt giảm sản lượng khoảng 70.000-
80.000 tấn.  

Dây chuyền lớn công suất 1,5 
triệu tấn/năm bột giấy gỗ cứng (BHK) 
tẩy trắng. Dây chuyền nhỏ hơn, công 
suất 300.000 tấn/năm sản xuất bột gỗ 
cứng (BHK) và bột kraft gỗ mềm tẩy 
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trắng (BSK) sẽ luân phiên ngừng máy 
trong năm nay. 

Nhà máy Rizhao là nhà cung cấp 
chính bột BHK tại thị trường trong 
nước, đặc biệt là khu vực Shandong. 
Giá bán BHK nhập khẩu bán lại và loại 
sản xuất tại Trung Quốc đã gia tăng 

trên thị trường nội địa trong nửa cuối 
tháng 8 do nhu cầu mua tăng cao. 

Trong tháng 8 Asia Symbol đã 
tăng giá bán thêm 300 RMB/tấn cho 
bột BHK. 

Hai dây chuyền sản xuất bìa ngà 
tráng phấn tổng  công suất 530.000 

tấn/năm tại Tổ hợp Rizhao sẽ ngừng 
sản xuất trong 3-4 ngày, khi các dây 
chuyền sản xuất bột giấy ngừng hoạt 
động.                                             

PPIA /8.2018  

 
 

Công ty con của Shanying International mua và mở lại 
nhà máy đóng cửa của Verso tại Mỹ 

 
Global Win - Công ty con của 

Shanying International đã ký kết hợp 
đồng để mua lại nhà máy giấy và bột 
giấy đã đóng cửa của Công ty Verso’s 
ở Wickliffe, Kentucky, Hoa Kỳ với 
giá 16 triệu USD. 

Công ty con của Shanying 
International có kế hoạch đầu tư 150 
triệu USD vào các nhà máy này để 
mở rộng sản xuất giấy bao bì và bột 
giấy. 

Shanying International là nhà sản 
xuất giấy tái chế lớn thứ ba tại Trung 
Quốc, vận hành ba nhà máy với tổng 
công suất gần 4,1 triệu tấn/năm. 

Công ty đang lắp đặt ba dây 
chuyền sản xuất carton hòm hộp tái 
chế mới với tổng công suất 1,45 triệu 
tấn/năm tại một nhà máy ở tỉnh 

Hubei. Thông qua công ty con 
SUTRIV của Thụy Điển, Shanying 
mới mua lại năm ngoái, với ba nhà 
máy ở Thụy Điển và một ở Na Uy với 
tổng công suất khoảng 240.000 
tấn/năm sản xuất giấy đặc biệt và 
250.000 tấn/năm sản xuất bột gỗ 
mềm. 

Nếu thỏa thuận Wickliffe được 
thực hiện thì đây sẽ là cơ sở sản xuất 
giấy và bột giấy đầu tiên của 
Shanying International tại Mỹ. 

Công ty Verso ngừng hoạt động 
tại nhà máy Wickliffe từ tháng 
11/2015. Nhà máy này vận hành một 
dây chuyền xeo giấy in cao cấp với 
một hệ thống tráng phấn, một dây 
chuyền tẩy trắng bột giấy, xử lý cả bột 
gỗ cứng và gỗ mềm. 

Đầu tư của Trung Quốc tại 
Mỹ: Ngay trước khi Wickliffe thỏa 
thuận bán cho Shanying, Nine 
Dragons Paper (Holdings), nhà sản 
xuất giấy tái chế lớn nhất Trung 
Quốc, đã hoàn tất việc mua lại hai nhà 
máy của Catalyst Paper ở Mỹ với giá 
175 triệu USD thông qua công ty con 
ND Paper của Mỹ. ND Paper của Mỹ 
vận hành nhà máy Rumford ở 
Wisconsin với ba dây chuyền sản xuất 
giấy có tổng công suất 550.000 
tấn/năm và hai dây chuyền sản xuất 
bột giấy, tổng công suất 120.000 
tấn/năm. Nhà máy Biron ở Maine có 
hai dây chuyền sản xuất giấy, công 
suất 340.000 tấn/năm. 
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Công ty Ilim chuyển sang sản xuất bột gỗ 
mềm không tẩy (USK) 

 
     Do nhu cầu tiêu thụ bột giấy chưa tẩy trắng gia tăng 
trong tháng 8, Tập đoàn Ilim Group đã chuyển mục tiêu sản 
xuất của một trong hai dây chuyền bột giấy tại nhà máy 
Ust-Ilimsk ở Siberia từ bột gỗ mềm tẩy trắng (BSK) sang 
bột gỗ mềm chưa tẩy (USK). 
     Hai dây chuyền này có tổng công suất 600.000 tấn/năm. 
20.000 tấn bột USK vừa được chào bán trên thị trường đã 
được các khách hàng Trung Quốc nhanh chóng đặt mua với 
giá 860 USD/tấn. 
      Dây chuyền bột giấy tẩy trắng được chuyển sang sản 
xuất bột không tẩy từ tháng 6 năm 2018 và toàn bộ sản 
lượng bột không tẩy đều được bán tại thị trường Trung 
Quốc. Việc Ust-Ilimsk thay đổi mục tiêu sản xuất là nhằm 
đáp ứng lại tình trạng tại Trung Quốc đang thiếu hụt lượng 
giấy loại thu hồi nhập khẩu (RCP), do đó nhu cầu sử dụng 
bột USK  thay  thế  giá  tăng và giá của bột USK cũng tăng 
tại Trung Quốc. Trong khi đó lại diễn ra sự thay đổi bất 

thường, giá của bột USK nhập khẩu từ châu Mỹ đã cao 
hơn mức BSK tại Trung Quốc. 
Ngoài ra, Ust-Ilimsk đã chuyển đổi từ sản xuất bột BSK 
sang bột gỗ cứng tẩy trắng (BHK) từ tháng 7 trên một dây 
chuyền sản xuất khác, dự kiến việc chuyển đổi này kéo 
dài đến tháng 10/2018. 
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