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GIÁ XUẤT -NHẬP KHẨU
BỘT GIẤY VÀ GIẤY
1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến
các cảng chính)

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á
- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì trong tháng
6/2022 trung bình là 890 USD/tấn, vẫn ổn định kể từ tháng 4/2022.
- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì, bao gói
trong tháng 5/2022 trung bình là 1008 USD/tấn, không thay đổi so với trung bình tháng
5/2022.
- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 6/2022 trung bình là
835 USD/tấn, tăng 1,83% với trung bình tháng 5/2022.
- Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) trong tháng 6/2022 trung bình là 745 USD/tấn,
tăng 1,36% với trung bình tháng 5/2022.

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn,
CIF đến các cảng chính)
- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 6/2022 trung bình là 278 USD/
tấn, tăng 1,1% so với trung bình tháng 5/2022.
- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) tháng 6/2022 trung bình là 265 USD/tấn,
giảm 1,9% so với trung bình tháng 5/2022.
- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản tháng 6/2022 trung bình là 270 USD/tấn,
không đổi so với trung bình tháng 5/2022.
- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed paper) tháng 6/2022 trung bình là 190 USD/tấn, tăng 8,6%
so với trung bình tháng 5/2022.
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Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam
Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 5/2022
(USD/tấn, chưa bao gồm thuế và chi phí khác)

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 5/2022 (USD/tấn, CIF)
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH
NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHUNG THÁNG 7/2022
Thị trường thế giới: Thị trường hàng hóa thế giới trong tháng 7 vẫn tiếp tục diễn biến
phức tạp và có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế, chính trị: xung
đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, việc cắt giảm cung cấp khí đốt từ Nga sang châu Âu…
kiểm soát covid tại Trung Quốc, lạm phát tại Mỹ và nhiều nước gia tăng… những yếu tố đó
đều ảnh hưởng rất nặng nề đến phát triển kinh tế toàn cầu.
Giá cả nhiều loại hàng hoá trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là Cục dự trữ liên
bàng Mỹ (FED) tiếp tục tăng lại suất. Trong sáu tháng đầu năm 2022, FED tăng lãi suất 3
lần, tiếp theo tháng 7/2022 lại tăng tiếp lên phạm vi 2,25 đến 2,5%. Nhìn chung, giá cả một
số loại hàng hóa thiết yếu có xu hướng giảm nhẹ so với tháng 6. Tại thị trường Sinhgapore,
giá bình quân mặt hàng xăng dầu tháng 7/2022 giảm từ 12,44 đến 20,2% so với mức giá
bình quân tháng 6/2022.
Thị trường trong nước: Thị trường hàng hóa tháng 7 không có biến động lớn. Nguồn
cung các mặt hàng, nhất là các hàng hóa thiết yếu luôn được bảo đảm. Một số mặt hàng
nhóm nhiên liệu, năng lượng có xu hướng giảm do ảnh hưởng của giá thế giới và tác động
của việc điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn. Các mặt hàng
thiết yếu khác, cung cầu, giá cả không có biến động bất thường.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 7 đạt
485.984,4 tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, các nhóm có mức tăng cao nhất là du lịch lữ hành, dịch vụ lưu trú ăn uống…
Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 29,4%.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 31,7 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng trước
do kim ngạch của nhóm có tỷ trọng lớn là hàng công nghiệp chế biến giảm 2,9% với mức
giảm kim ngạch của nhiều nhóm hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện,
máy móc thiết bị phụ tùng; nhóm hàng nông thủy sản có mức giảm 8,2%, trong khi nhóm
nhiên liệu khoáng sản có mức tăng 23,2%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 7 tháng đầu
năm 2022 ước đạt 217,732 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 là 32,2 tỷ USD, giảm 0,1% so với tháng trước. Kim
ngạch nhập khẩu 7 tháng ước đạt 217,489 tỷ USD tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước.
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 5/2022 so với tháng 4/2022
- Tổng tiêu dùng trong tháng 6/2022 đạt 593.059 tấn, tăng 8/% so với tháng 5/2022.
- Tổng sản lượng trong tháng 6/2022 đạt 472.369 tấn, giảm 2,1% so với tháng 5/2022.
- Tổng nhập khẩu trong tháng 6/2022 đạt 212.426 tấn, giảm 8,7% so với tháng 5/2022.
- Tổng xuất khẩu trong tháng 6/2022 đạt 90.641 tấn, giảm 10,3% so với tháng 5/2022.
Cụ thể:

a. Tiêu dùng

Hình 4: Tiêu dùng tháng 6/2022 so với tháng 5/2022
- Giấy làm bao bì, tiêu dùng đạt 429.874 tấn, giảm 1,6% so với tháng 5/2022.
- Giấy in báo, tiêu dùng đạt 1.118 tấn, giảm 24,5% so với tháng 5/2022.
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- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng đạt 56.784 tấn,
tăng 8% so với tháng 5/2022.
- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng đạt 22.239 tấn,
tăng 13% so với tháng 5/2022.
- Giấy tissue, tiêu dùng đạt 24.677 tấn, tăng 1,4% so với tháng 5/2022.
- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy carbonless, ly & cốc giấy,
giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng đạt 57.928 tấn, giảm 317,5% so với
tháng 5/2022.
- Giấy vàng mã, tiêu dùng đạt 340 tấn, giảm 2% so với tháng 5/2022.

b. Sản xuất

Hình 5: Sản xuất tháng 6/2022 so với tháng 5/2022
- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 405.973 tấn, giảm 2,3% so với tháng 5/2022.
- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 25.184 tấn, giảm 0,2% so với tháng 5/2022.
- Giấy tissue, sản xuất đạt 26.850 tấn, tăng 0,3% so với tháng 5/2022.
- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 14.352 tấn, giảm 2% so với tháng 5/2022.

c. Nhập khẩu
- Giấy làm bao bì, nhập khẩu đạt 108.121 tấn, giảm 40,4% so với tháng 5/2022.
- Giấy in báo, nhập khẩu 1.217 tấn, tăng 8,9% so với tháng 5/2022.
- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 17.904 tấn, tăng 43,2% so với tháng 5/2022.
- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 22.239 tấn, tăng 13% so với tháng 5/2022.
- Giấy tissue, nhập khẩu 5.018 tấn, tăng 24,2% so với tháng 5/2022.
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- Giấy khác (in nhiệt, carbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, ly & cốc
giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 57.928 tấn, tăng 317,5% so với
tháng 5/2022.

Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 5/2022 so với tháng 4/2022

d. Xuất khẩu
- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt 69.275 tấn, giảm 14,9% so với tháng 5/2022.
- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 57 tấn, giảm 72,4% so với tháng 5/2022.
- Giấy tissue, xuất khẩu đạt 7.191 tấn, tăng 16,8% so với tháng 5/2022.
- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt 14.118 tấn, tăng 6% so với tháng 5/2022.

Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 5/2022 so với tháng 4/2022
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ABB thiết lập chế độ thay thế phụ tùng và bảo dưỡng cho
Công ty Giấy Sài Gòn
ABB đã thiết lập thành công chế độ thay
thế thiết bị phụ trợ và chương trình bảo
dưỡng cho Công ty Giấy Sài Gòn, nhà sản
xuất giấy hàng đầu Việt Nam, giúp công ty
nâng cao năng suất trong các nhà máy.
ABB đã thiết lập chế độ tư vấn và phân
tích việc thay thế thiết bị phụ trợ thông
qua ứng dụng mySpareParts Manager,
một công cụ của ABB, trên cơ sở xây dựng
một báo cáo về tình trạng phụ tùng của hệ
thống giám sát độ phân tán bột giấy (distributed control system - (DCS) của Công ty
Giấy Sài Gòn. Chế độ tư vấn và phân tích
này không những đưa ra được nhận định
về tuổi thọ còn lại và vòng đời chính xác
của thiết bị thuộc hệ thống DCS, giúp lập
kế hoạch nâng cấp và thay thế trước, mà
còn xác định được các phụ tùng thay thế

cần thiết tối thiểu, khả năng của công cụ
này có thể đưa ra việc tư vấn và phân tích
cho từ 7-15 thiết bị.
Việc chủ động được kế hoạch thay thế
phụ tùng đang ngày càng trở nên quan
trọng hơn, nhằm tránh tổn thất trong
sản xuất, việc xác định và chuẩn bị trước
lượng phụ tùng thay thế chắc chắn là một
lợi thế cạnh tranh.
Như vậy, quá trình sản xuất sẽ giảm thiểu
sự cố hỏng hóc, cải thiện sự chủ động của
máy móc thiết bị và tối ưu hóa năng suất
với chi phí bảo trì thấp, đồng thời tập trung
vào hiệu quả năng lượng, thúc đẩy biên lợi
nhuận hơn nữa.
Công ty Giấy Sài Gòn là một nhà cung cấp
khăn giấy và giấy bao bì công nghiệp chất
lượng hàng đầu tại Việt Nam./.

Các nhà sản xuất thực phẩm của Nga yêu cầu chính phủ can thiệp trong
tình trạng thiếu giấy, bìa cứng
các cơ quan chức năng của nước này phê
duyệt các tiêu chuẩn mới cho bao bì thực
phẩm nhằm giảm kích thước nhãn yêu
cầu và tăng kích thước bao bì cho các sản
phẩm cụ thể.

Cuộc chiến Nga và Ukraine tiếp tục ảnh
hưởng đến nền kinh tế nước Nga, các công
ty trong ngành thực phẩm đã yêu cầu

Những thay đổi được đề xuất nhằm giúp
các nhà sản xuất thực phẩm tránh tình
trạng thiếu giấy, bìa cứng và các nguyên
liệu thô khác trong quá trình sản xuất.
Theo truyền thông địa phương, yêu cầu
của họ hiện đang được thẩm định bởi một
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số cơ quan chính phủ, bao gồm Cơ quan
Liên bang về Quy định Kỹ thuật và Đo
lường (Rosstandart), Bộ Công Thương và
Bộ Nông nghiệp.

Ước tính giá bao bì trên thị trường Nga
đã tăng từ 40 đến 50% kể từ khi xung đột
bùng nổ vào cuối tháng 2 năm 2022./.

Yibin Paper có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất giấy, bột giấy tre ở
Trung Quốc
Công ty Yibin Paper tại thành phố Nghi
Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc có kế
hoạch sẽ tăng thêm công suất 450.000 tấn/
năm bột giấy tre và 240.000 tấn/năm giấy
tissue.
Dự án hiện vẫn đang trong quá trình xin
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường. Dự án ước tính có tổng vốn đầu tư
khoảng 4,5 tỷ NDT (665 triệu USD).
Dự án bao gồm việc xây dựng một dây
chuyền sản xuất bột giấy hóa học 250.000
tấn/năm và một dây chuyền bột giấy cơ
học 200.000 tấn/năm - nguyên liệu đầu vào
của cả hai máy đều là tre và thành phẩm
có thể linh hoạt giữa bột giấy tẩy trắng và
chưa tẩy trắng - và 12 máy sản xuất giấy
tissue, mỗi máy công suất 20.000 tấn/năm.
Nhà máy Yibin hiện đang vận hành 5
máy sản xuất giấy tissue có tổng công suất

125.000 tấn/năm và một máy sản xuất bìa
carton từ bột giấy nguyên thủy để sản xuất
cốc và đĩa, công suất 250.000 tấn/năm. Các
máy giấy này được tích hợp một phần với
dây chuyền sản xuất bột hóa học từ tre tại
chỗ, công suất 200.000 tấn/năm.
Nếu kế hoạch đầu tư được tiến hành,
phần lớn lượng bột tre sẽ được tiêu thụ
trong nhà bằng máy để sản xuất giấy và
bìa, phần còn lại sẽ được bán dưới dạng
bột giấy thương phẩm./.
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