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TRONG NƯỚC:  
Nhập khẩu: 

Bột giấy: (BHK, BEK, Acacia, 
BCTMP, Fluff Pulp, NBSK, BSK): 
Lượng nhập khẩu 9.113 tấn, so với 
tuần trước tăng 13,6%; 

Giấy loại thu hồi: ( OCC, ONP, 
OMG...): Lượng nhập 116.680 tấn, vs 
tuần trước tăng 283%. 
Giấy xuất khẩu: 

Giấy in, viết: Lượng xuất  khẩu 0 
tấn, so với tuần trước không thay đổi; 

Giấy tissue: Lượng  xuất khẩu 
1.460 tấn, so tuần trước tăng 22,2%; 

Giấy làm bao bì: Lượng xuất 
khẩu 16.970 tấn, vs tuần trước tăng  
18,4%; 

Giấy vàng mã: Lượng xuất khẩu 
4.595 tấn  3.054 tấn, so với tuần trước 
tăng 50,4%.  
Giấy nhập khẩu: 

Giấy in báo: Lượng nhập khẩu  
1.803 tấn, so với tuần trước tăng 
1,481%; 

Giấy in viết: Lượng nhập khẩu  
5.342 tấn, vs tháng trước tăng 16,0%; 

Giấy in, viết có tráng: Lượng 
nhập khẩu 4.328 tấn, so với tháng 
trước giảm 7,5%; 

Giấy tissue: Lượng nhập khẩu 
221 tấn, so với tháng trước tăng 
84,8%;  

Giấy làm bao bì: Lượng nhập 
khẩu  31.841, so với tuần trước giảm 
20,8%;  

Giấy tự nhân bản: Lượng nhập 
358 tấn, so với tuần trước tăng 
132,4%;  

Giấy cuộn thuốc lá điếu: lượng 
nhập 320 tấn; 

Giấy làm nền: Sử dụng sản xuất 
giấy tráng nhôm & tráng bạc, lượng 
nhập 250 tấn. 

Giá cả: 
Giấy in, viết nội địa: 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). 

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 tissue nội địa: Giấy cuộn 
sản xuất khăn lau 2 lớp, định lượng 
17g/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). 

Giá các loại giấy nhập khẩu: 
Giấy in báo: Dạng cuộn 

19.600.000 – 20.700.000 VND/tấn, tùy 
theo chất lượng và định lượng; 

Giấy in, viết:  loại 70 g/m2, dạng 
cuộn, 24.400.000 – 24.800.000 
VND/tấn, xuất xứ Đông Nam Á; 

Giấy tissue: loại 15.5 – 17g/m2 
hai lớp làm khăn, 30.000.000 – 
30.600.000 VND/tấn; 

Giấy làm bao bì xi măng: Loại 80 
gsm, 17.000.000 – 17.800.000  
VND/tấn; 

Giấy bao bì lớp sóng:  Loại 115 
g/m2, 12.800.000 – 13.000.000 VND 
/tấn, xuất xứ Đông Nam Á; 

Giấy bao bì lớp mặt: Loại 150 
g/m2, 13.400.000 – 13.800.000 
vnđ/tấn, xuất sứ Đông Nam Á; 

Giấy in, viết tráng phủ hai mặt 
(Couche) : Loại 230 g/m2,  21.400.000 
– 21.700.000 VND/tấn; 

Bìa ngà (Ivory Board ): Loại 210 
– 300 g/m2 23.800.000 – 24.200.000 
VND/tấn, xuất xứ Đông Nam Á; 

Bìa Duplex có tráng lưng xám: 
loại 300 – 400 g/m2, 16.600.000 – 
17.000.000 VND/tấn, xuất xứ Đông 
Nam Á. 

Nguồn (TCty Giấy VN, An Hòa, 
Việt Thắng, Xương Giang, Sài Gòn).

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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Thị trường bột giấy thương phẩm Bắc Mỹ và Trung Quốc 
 

Hai công ty Canfor Pulp và 
Domtar, các nhà cung cấp bột giấy 
thương phẩm hàng đầu châu Mỹ tháng 
8 trước đó đã có thông báo tăng giá bột 
giấy thương phẩm tại thị trường Bắc 
Mỹ, tăng 30 USD/tấn đối với bột 
NBSK, từ 1.400 USD/tấn lên 1.430 
USD/tấn, có hiệu lực từ tháng 9/2018. 

Tiếp theo động thái tăng giá của 
hai công ty trên, ba công ty Resolute 
Forest Products, Alberta Pacific 
(Alpac) và West Fraser cũng thông báo 
tăng giá bột gỗ mềm và bột gỗ cứng, 
có hiệu lực từ 1/10/2018 đối với khách 
hàng Bắc Mỹ. 

Bột NBSK tăng từ 1.410 USD/tấn 
(mức giá công bố cuối tháng 8/2018) 
lên 1.430 USD/tấn tăng 20 USD/tấn để 
ngang bằng với mức giá niêm yết của 
hai công ty Domtar và Canfor Pulp. 

Bột SBSK cũng tăng 20 USD/tấn 
lên mức 1.390 USD/tấn. Resolute cũng 
công bố giá niêm yết ngày 1 tháng 10 
là 1.480 USD/tấn đối với bột Fluff 
Pulp, tăng 30 USD/tấn so với giá công 
bố cuối cùng của công ty. 

Bột NBHK và SBHK cũng được 
thông báo tăng 20 USD/tấn, với giá 
mới là 1.270 USD/tấn. 

Resolute Forest Products – nhà 
sản xuất và cung cấp bột giấy thương 
phẩm lớn ở Bắc Mỹ - có tổng sản 
lượng bột giấy thương phẩm là 1,86 
triệu tấn/năm, tại các nhà máy ở Mỹ và 
Canada, gồm bột NBSK, SBSK, 
NBHK, SBHK, Fluff Pulp và bột tái 
chế (RBK-Recycled bleached kraft), 
hoặc bột giấy khử mực thương phẩm 
(MDIP).  

West Fraser có tổng sản lượng 
bột giấy thương phẩm 1,22 triệu 

tấn/năm với các nhà máy tại Canada, 
trong đó 570.000 tấn/năm bột NBSK 
và 650.000 tấn/năm bột BCTMP gỗ 
mềm và gỗ cứng. 

Trong khi đó Arauco Chile – nhà 
sản xuất bột giấy lớn thứ hai thế giới, 
tổng sản lượng ước tính khoảng 3,95 
triệu tấn/năm tại các nhà máy ở Chile, 
Uruguay và Argentina, thông báo duy 
trì mức giá không đổi cho khách hàng 
ở Trung Quốc đối với bột gỗ thông 
radiata tẩy trắng (BKP) và hai loại bột 
giấy thương phẩm khác là UKP và 
BEK, có hiệu lực từ tháng 10/2018. 

Arauco công bố giá BKP sẽ vẫn ở 
mức 880 USD/tấn, giá net CFR, sau 
khi đã tăng giá 20 USD/tấn vào tháng 
9/2018,  bột UKP ở mức giá 880 
USD/tấn, giá net CFR và BEK ở mức 
790 USD/tấn giá net CFR. 

RISI News/26.9.2018

 
 

Bột giấy, giấy và bìa, dăm mảnh gỗ  
nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc bị áp thuế 5-10%, có thể tới 25% 

 
Tính từ ngày 24.9.2018, Trung 

Quốc sẽ áp mức thuế bổ sung 5-10% 
cho gói hàng hóa trị giá 60 tỷ USD 
nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm gần 100 
loại sản phẩm bột giấy và giấy. 

Đây là động thái trả đũa mức thuế 
10% mới nhất của Mỹ đối với các sản 
phẩm nhập từ Trung Quốc trị giá 200 
tỷ USD, được thiết lập có hiệu lực vào 
cùng ngày. 

Ngày 3.8.2018, Bộ Tài chính 
Trung Quốc đã công bố 5.207 danh 
mục mặt hàng với mức thuế đề xuất 5-
25%, mức này đã được cắt giảm xuống 
5-10% và đang sẵn sàng để có hiệu 
lực, nhưng dự kiến sẽ tăng trở lại nếu 
Mỹ  tăng mức thuế lên 25% từ ngày 
01.01.2019.  

Giấy kraftliner bị ảnh hưởng 
lớn: Từ lâu Mỹ vẫn là nhà cung cấp 
lớn nhất sản phẩm kraftliner sản xuất 
từ bột nguyên sinh (KBL) cho Trung 
Quốc, chiếm gần một nửa tổng sản 
lượng tiêu thụ của quốc gia này.  

Theo thống kê thương mại của 
Mỹ, KLB xuất khẩu sang Trung Quốc 

đã tăng hơn 25% tính từ đầu năm đến 
hết tháng 7.2018. Trong tháng 6 và 
tháng 7.2018 nhu cầu KBL tăng rất 
mạnh, có thể là do người mua đã lo 
ngại và tăng cường mua hàng trước khi 
bị áp bất kỳ khoản thuế bổ sung nào. 

Các thương nhân Trung Quốc sẽ 
bị tác động ngay lập tức từ mức thuế 
5% đối với KLB của Mỹ, khi đó mức 
chi phí tăng thêm lên tới 40 USD/tấn. 

Để bù đắp mức tăng của thuế, các 
nhà buôn Trung Quốc đề nghị các nhà 
cung cấp Mỹ giảm giá 20-30 USD/tấn, 
để tránh việc thị phần tại Trung Quốc 
bị mất vào tay các nhà cung cấp khác. 

Tập đoàn Ilim (LB Nga) vừa công 
bố kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào dây 
chuyền sản xuất KLB mới công suất 
600.000 tấn/năm tại nhà máy Ust-
Ilimsk ở Siberia, Nga, với mục tiêu 
nhắm tới thị trường Trung Quốc, dự 
kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021. 

Công ty Nga cũng đang nâng cấp 
một dây chuyền KLB tại nhà máy 
Bratsk của mình, nâng công suất lên 
hơn 100.000 tấn/năm vào cuối năm tới. 

Bột giấy, dăm mảnh gỗ cũng bị 
ảnh hưởng: Đối với bột giấy thương 
phẩm Mỹ, tất cả các chủng loại nhập 
khẩu vào Trung Quốc đang phải chịu 
mức thuế 5%. 

Trong đó hai loại bị ảnh hưởng 
nhiều nhất là bột SBSK và bột Fluff 
Pulp. Tác động lớn nhất đối với các 
nhà cung cấp bột Fluff Pulp của Mỹ vì 
đây là mặt hàng có lượng xuất khẩu 
lớn nhất. Các mức thuế mới cũng ảnh 
hưởng đến các loại dăm gỗ của Mỹ, cả 
gỗ cứng và gỗ mềm, ở mức 10%, thấp 
hơn mức 20% được đề xuất vào đầu 
tháng 8. 
Các sản phẩm bột giấy tái chế: Bột 
giấy tái chế được áp thuế suất 10% 
thay vì 20% như đã đề xuất một tháng 
trước. Các sản phẩm như giấy bao bì 
lớp sóng giữa tái chế, lớp mặt tái chế 
và bìa gấp hộp tái chế được dự kiến 
mức thuế 25%, nhưng sẽ bị áp mức 
thuế suất 5% hoặc 10%. 

Trong khi đó, từ ngày 23 tháng 8 
Trung Quốc đã công bố áp mức thuế 
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25% đối với giấy thu hồi của Mỹ 
(RCP). 

Các nhà sản xuất hàng đầu Trung 
Quốc cũng đang tiến hành hàng loạt 
các hoạt động thâu tóm và phát triển 
sản xuất bột giấy, bột giấy tái chế và 
giấy, bao bì ngay tại Mỹ để đối phó 
với các quy định về nhập khẩu RCP về 
Trung quốc ngày càng nghiêm ngặt 
hơn. 

ND Paper tại Mỹ, một công ty 
con của Nine Dragons Paper 
(Holdings) đã ký thỏa thuận với 
Resolute Forest Products để mua nhà 
máy bột giấy tái chế 218.000 tấn/năm 
tại Fairmont, West Virginia. Trước đó 
ND Paper đã hoàn thành việc mua lại 
hai nhà máy sản xuất giấy Catalyst, 
gồm cả một nhà máy có thể sản xuất 
120.000 tấn/năm bột giấy cho thị 
trường, trong tháng Sáu. 

Tập đoàn Shanying International 
Holdings đã công bố tháng trước rằng 
công ty con của nó là Global Win 
Wickliffe đã ký một thỏa thuận với 
Verso để mua nhà máy bột giấy và 
giấy in cao cấp ở Wickliffe, Kentucky. 
Và họ cũng có kế hoạch xây dựng lại 
nhà máy để sản xuất bột giấy và giấy 
bao bì tái chế. 

PPIA/9.2018

 
 
GIÁ BỘTGIẤY NHẬP KHẨU TẠI 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 giá 

21/9/18 07/9/18 24/8/18 22/9/17 
Tuần  
trước 

Tháng  
trước 

năm trước 

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) 
NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu) 870 870 850 790-800 - +20 +75 +9,4% 

Thông radiata (Chile) 860-870 860-870 840-850 730-740 - +20 +100 +13,1% 

BSK Nga 850-860 830-840 830-840 740-750 +20 +20 +110 +14,8% 

Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK)     
Bạch đàn 770-780 770-780 770-780 680-710 - - +80 +11,5% 

BHK Nga 750-770 750-770 750-770 700-710 - - +55 +7,8% 

Bột kraft gỗ mềm không tẩy (USK)     
Chile, Bắc Mỹ 860-880 860-880 860-880 730-750 - - +135 +18,8% 

Nga 825-860 825-860 825-860 685-710 - - +145 +20,8% 

BCTMP     
Gỗ cứng (độ trắng 80) 660-670 640-650 640-650 620-640 +20 +20 +35 +5,6% 

Gỗ mềm (độ trắng 75) 590-620 590-610 590-610 640-650 +5 +5 -40 -6,2% 
PPIA/9.2018 

 

Bột BSK nhập khẩu từ Mỹ tăng giá 20 USD/tấn tại Trung Quốc 
 

Giá bột giấy nhập khẩu trong 
tháng 9/2018 có sự thay đổi tại Trung 
Quốc, bột kraft mềm tẩy trắng (BSK) 
tăng trở lại 20 USD/tấn và bột kraft gỗ 
cứng tẩy trắng (BHK) không thay đổi 
mức giá. 

Do nhu cầu gia tăng nên Tập 
đoàn Ilim thực hiện tăng giá 20 
USD/tấn bột BSK của Nga, ở mức 
850-860 USD/tấn và xấp xỉ với NBSK 
ở 870 USD/tấn và thông radiata 860-
870 USD/tấn. 

Giá bột giấy kraft gỗ mềm chưa 
tẩy trắng từ Mỹ ổn định ở mức 860-
880 USD/tấn. 

Tác động của tranh chấp 
thương mại Trung-Mỹ: Nhập khẩu 
bột giấy của Mỹ sang Trung Quốc 
đang chịu áp lực của tranh chấp 

thương mại giữa hai nước, bị áp mức 
thuế tăng 5% có hiệu lực từ ngày 24 
tháng 9. 

Bột gỗ thông phương nam của 
Mỹ là loại chính mà Trung Quốc nhập 
khẩu trước khi mức thuế bị áp có hiệu 
lực. 

Năm ngoái, Trung Quốc đã nhập 
1,6 triệu tấn BSK, chủ yếu là bột gỗ 
thông phương nam, chiếm tới gần 20% 
lượng hàng BSK trong nước. 

Đầu tháng 9/2018, các nhà cung 
cấp chào giá 850 USD/tấn, nhưng các 
nhà buôn đề nghị giá 810 USD/tấn do 
Trung Quốc đánh thuế 5% đối với 
hàng nhập khẩu bột giấy của Mỹ. 
Nhưng hiện nay thì họ còn đẩy giá 
xuống nền kinh tế Trung Quốc. 

Cuộc chiến thương mại sẽ ảnh 
hưởng đến nhiều ngành công nghiệp 
Trung Quốc, xuất khẩu hàng tiêu dùng 
đang được cho là sẽ bị ảnh hưởng nặng 
nề nhất. Hầu như tất cả các sản phẩm 
xuất khẩu này đều sử dụng đến giấy, 
bìa, đặc biệt là đóng gói.  

Tiêu thụ bột giấy bán lại trong 
nước giảm: Việc kinh doanh bột giấy 
bán lại ở Trung Quốc suy giảm đã 
được coi là một dấu hiệu giảm sút  nhu 
cầu giấy, bìa tại thị trường nội địa của 
các thương nhân Trung Quốc. Vấn đề 
càng trở nên tồi tệ hơn khi các nhà 
máy lớn đã bắt đầu giảm lượng bột 
giấy trong thị trường bán lại. 

Trong hai tuần qua, mức bán lại 
của bột BSK và BHK vẫn tiếp tục 
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giảm, mức giảm là 50-200 RMB/tấn 
(7-29 USD/tấn). 

Giá bột NBSK mà các nhà giao 
dịch bán cho người mua trong nước đã 
giảm 50-150 RMB/tấn, hiện ở 6.900-
7.050 RMB/tấn, mức này tương đương 
với 849-868 USD/tấn, sau khi khấu trừ 
16% VAT và 150 RMB/tấn chi phí 
logistics, nhưng vẫn thấp hơn mức giá 
của bột NBSK nhập khẩu. 

Với mức giá như vậy sẽ khiến các 
nhà giao dịch không khuyến khích mua 
hàng nhập khẩu, trong khi các nhà máy 
lớn có khả năng cắt giảm khối lượng 
hợp đồng đã ký với các nhà cung cấp ở 
nước ngoài và mua thêm lượng bột bán 
lại trong nước. Bột thông radiate bán 
lại giảm 150-200 RMB/tấn xuống còn 
6.700-6.750 RMB/tấn. 

Bột BSK của Nga bán lại đã giảm 
từ 6.600-6.700 RMB/tấn xuống còn 
6.600-6.650 RMB/tấn. 

Bột bạch đàn Nam Mỹ (BEK) 
hiện có giá 6.100-6.150 RMB/tấn, 
giảm 100-150 RMB/tấn. 

Bột BHK của Nga giảm 100-200 
RMB/tấn xuống còn 6.000-6.100 
RMB/tấn. 
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GIÁ GIẤY THU HỒI NHẬP KHẨU TẠI 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 

21/9/18 14/9/18 07/9/18 22/9/17 
Tuần 
 trước 

Tháng  
trước năm trước 

Nhập từ Mỹ 
Thùng sóng cũ - OCC (11) 210-220 210-220 210-220 190-210 - - +15 +7,5% 
OCC lựa đúp (12) 280-290 280-285 260-280 na +3 +10 na na 
DLK (13) 310-320 310-320 290-310 205-220 - +15 +103 +48,24% 
Giấy văn phòng chọn lựa (37) 300-310 300-310 300-310 240-245 - - +63 +25,77% 

Báo cũ chọn lựa (58)6 - SCN 270-290 270-290 270-290 na - - na na 
Nhập từ Châu Âu 

Thùng sóng cũ - OCC (1.05)7 270-280 260-270 255-270 170-190 +10 +15 +95 +52,8% 
Báo cũ (2.01) 260-270 260-270 250-260 140-150 - +10 +120 +82,8% 
Nhập từ Nhật Bản  
Thùng sóng cũ 303-305 303-305 290-295 180-200 - +37 +119 +64,3% 
Báo cũ 315-320 305-320 295-300 280 +5 +35 +38 +13,4% 
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GIÁ BỘT GIẤY TẠI HÀN QUỐC, NHẬT BẢN VÀ ĐÀI LOAN (Giá tịnh, USD/tấn, CIF cảng nhập khẩu chính) 

Q3/2018 Q2/2018 Q3/2017 % 2018/2017 

Bột gỗ mềm tẩy trắng (BSK) 
    

NBSK Canada 860-900 890-930 700 26 
Thông (Chile/NewZealand) 855-895 885-925 655 41 
Thông phương nam (US) 845-885 875-915 640 35 
Bột gỗ cứng tẩy trắng (BHK) 

    
Hỗ hợp phương Bắc (Canada) 760-795 760-795 640 21 
Bạch đàn (Brazil, Chile, Thailand) 770-805 770-805 640 23 
Hỗn hợp phương Nam (US) 760-795 760-795 640 21 
Bạch đàn (Indonesia) 760-800 760-800 640 na 
Bột khác 

    
BCTMP gỗ dương (Canada) 810-830 820-840 630 27 
GIÁ GIẤY LOẠI THU HỒI TẠI HÀN QUỐC (Giá tịnh, USD/tấn) 
ONP nhập khẩu 160-170 150-155 185-190 -12 
ONP trong nước 190 190 240-250 -22 
OCC nhập khẩu 210-220 230-250 210-220 0 
OCC trong nước 160 160 200-220 -24 
Lề trắng lựa chọn 390-400 430-440 330 na 
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Ilim Group tăng xuất khẩu sang Trung Quốc 
 

Cuối tháng 9 năm 2018, Tập đoàn 
Ilim và Công ty Giấy và Bột giấy 
Xiamen C&D đã tổ chức một hội nghị 
quốc tế lớn tại Baoding, China, với sự 
tham dự của 300 đại diện đến từ 120 
công ty, hầu hết là các nhà sản xuất bột 
giấy và giấy lớn nhất Liên bang Nga 
và Trung Quốc. Hội nghị này đã giới 
thiệu các xu hướng toàn cầu về thị 
trường bột giấy và giấy, các dự án đầu 
tư trọng điểm nhằm tăng sản lượng của 
Ilim đến năm 2022.  

Các nhà phân tích dự đoán nhu 
cầu bột giấy nguyên sinh (virgin fiber) 
toàn cầu sẽ tăng hơn 30 triệu tấn vào 
năm 2030, và nhu cầu về nguyên liệu 
bột giấy nguyên sinh để sản xuất giấy, 
bìa hòm hộp sẽ tăng hơn 10 triệu tấn. 
Trong những năm vừa qua, các nhà sản 
xuất giấy và bột giấy tập trung mạnh 
vào hướng đầu tư thân thiện với môi 
trường và giảm thiểu phát thải.  

Trong năm 2017, Trung Quốc 
thực hiện lệnh cấm nhập khẩu phế liệu 
chưa phân loại, đã có tác động đến việc 
gia tăng sản xuất giấy, bìa thân thiện 
với môi trường. Trong khi đó, nhu cầu 
về giấy bao bì tại Trung Quốc dự kiến 
sẽ tăng mạnh trong vài năm tới nhờ sự 
cải thiện về an sinh phúc lợi, thương 
mại trong nước và xuất khẩu phát triển. 

Kế hoạch kinh doanh của Tập 
đoàn Ilim đã trình bày cho các đối tác 
Trung Quốc tại hội nghị xem xét tất cả 
các yếu tố đó. Big Ust-Ilimsk là một 
dự án quy mô lớn nhằm tăng cường vị 
thế của Ilim tại Trung Quốc thông qua 
việc xây dựng một dây chuyền sản 
xuất giấy kraftliner từ bột nguyên sinh 
(KLB) mới tại Siberia. Dự án sẽ hoàn 
thành vào năm 2022 sẽ cho phép Ilim 
tăng sản lượng kraftliner và các loại 
giấy bao bì khác lên 600.000 tấn/năm. 
Đồng thời, Nhà máy Bratsk của Tập 
đoàn Ilim đang triển khai giai đoạn thứ 

hai của dự án nâng cấp, bao gồm cả 
việc nâng cấp dây chuyền KLB. Đến 
cuối năm 2019, công suất của dây 
chuyền KLB tại Bratsk sẽ tăng hơn 
100.000 tấn mỗi năm. 

Sau khi hoàn thành dự án tại Ust-
Ilimsk và nâng cấp nhà máy Bratsk, 
Tập đoàn Ilim sẽ trở thành một trong 
những nhà sản xuất giấy bao gói từ bột 
giấy chưa tẩy trắng lớn nhất thế giới 
với tổng sản lượng 1,5 triệu tấn/năm, 
nâng tổng sản lượng lên 4,3 triệu tấn 
mỗi năm. Khi đó Ilim Group sẽ trở 
thành nhà xuất khẩu bột giấy và giấy 
bao bì từ bột giấy tẩy trắng lớn nhất tại 
thị trường Trung Quốc. 

Năm 2009, Ilim xuất sang thị 
trường Trung Quốc đạt 1 triệu tấn, 
trong khi năm 2017 đạt 1,5 triệu tấn. 
Đến năm 2022, dự kiến tăng lên tới 1,9 
triệu tấn, và đến năm 2023 mục tiêu là 
2,4 triệu tấn. 
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Mitsubishi Paper ngừng máy sản xuất giấy CFP tại Nhật Bản 
 

Mitsubishi Paper Mills (MPM) đã 
thông báo quyết định ngừng sản xuất 
trên một dây chuyền sản xuất giấy in 
cao cấp có tráng công suất 120.000 
tấn/năm (Coated Fine Paper - CFP) tại 
nhà máy Hachinohe. 

Dây chuyền PM4 chiếm tới 16% 
tổng sản lượng giấy CFP của MPM. 
Trình tự ngừng máy sẽ được thực hiện 
vào cuối tháng 11/2018, nhằm giảm 
chi phí và cân đối lại nhu cầu thị 
trường.  

Nhà máy Hachinohe hiện có năng 
lực sản xuất 656.000 tấn/năm giấy in, 
viết và 59.000 tấn/năm bìa gấp hộp. 

Tăng giá giấy: MPM dự kiến 
chuyển sản lượng của dây chuyền PM4 
sang các dây chuyền khác và tăng tỷ lệ 
sử dụng của chúng. 

Trong một số trường hợp, sự thay 
đổi có thể dẫn đến chi phí vận chuyển 
và hậu cần tăng lên. MPM hiện đang 
tìm cách chuyển các chi phí đó cho 
khách hàng, công ty đề xuất sử dụng 

công thức tính theo kg dựa trên giá sản 
phẩm, khoảng cách từ nhà máy đến 
khách hàng và chi phí vận chuyển. 

Công ty cũng đã thông báo tăng 
giá 10% đối với các loại giấy in phun 
cho các lô hàng giao từ ngày 1 tháng 
10. 

Tương tự, Daio Paper đang kêu 
gọi tăng giá 10% đối với sản phẩm 
giấy màu cho các lô hàng giao từ ngày 
1 tháng 11. 
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Jinboshi Hebei khởi chạy dây chuyền 
tissue mới tại Baoding, China 

 
Tập đoàn Jinboshi Hebei của Trung Quốc đã đưa vào 

hoạt động một dây chuyền mới sản xuất giấy tissue công 
suất 25.000 tấn/năm tại nhà máy mới ở Baoding, Hebei. 

Dây chuyền do công ty Shandong Xinhe Paper 
Making Engineering cung cấp, khổ lưới rộng 3,6 m và tốc 
độ thiết kế 1.200 m/phút. 

Sau khi đưa vào vận hành, tổng công suất giấy tissue 
của Jinboshi đã tăng lên trên 100.000 tấn/năm. 

Công ty cũng đã đặt hàng thêm hai dây chuyền giấy 
tissue  công  suất  30.000  tấn/năm  từ  cùng  một  nhà  
 

cung cấp, dự kiến việc khởi chạy của hai dây chuyền 
này sẽ được thực hiện vào cuối năm 2018. 
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