


- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì trong
tháng 2/2020 đã tăng 3,75% so với tháng 1/2020, có giá trung bình 552,5 USD/tấn.
- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì,
bao gói trong tháng 2/2020 tăng 3,49% so với tháng trước, trung bình đạt 592,5
USD/tấn.
- Giá bột hóa trắng gỗ cứng (BHKP) nguyên liệu cho sản xuất giấy in, viết, giấy
tissue trong tháng 2/2020 không thay đổi so với tháng 1/2020, trung bình đạt 457,5
USD/tấn.
- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 2/2020 không
thay đổi so với tháng 1/2020, có giá trung bình 455 USD/tấn.
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1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á

Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á



- Giấy văn phòng phân loại Mỹ (SOP) trong tháng 2/2020 tăng 0,75% so với tháng
1/2020, có giá trung bình 201,5 USD/tấn.
- Bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 2/2020 đã tăng 18,4% so
với tháng 1/2020, giá trung bình đạt 138 USD/tấn.
- Bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 1.02) trong tháng 2/2020 tăng 35,7% so
với tháng trước, có giá trung bình 102,5 USD/tấn.
- Giấy hỗn tạp Mỹ (Mixed Paper) trong tháng 2/2020 tăng 7,14% so với tháng
trước, giá trung bình 37,5 USD/tấn.

- Giá giấy OCC 12 nhập khẩu từ Mỹ ngày 13/3 tăng 5,7% so với ngày 6/3, và tăng
12,3% so với thời điểm cuối tháng 2/2020.
- Giá giấy OCC nhập khẩu từ Nhật Bản ngày 13/3 tăng 15,38% so với ngày 6/3, và
tăng 36,36% so với thời điểm cuối tháng 2/2020.
- Giá giấy OCC 1.05 nhập khẩu từ Châu Âu ngày 13/3 tăng 7,4% so với ngày 6/3, và
tăng 16% so với thời điểm cuối tháng 2/2020.
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***Giá giấy OCC nhập khẩu và Trung Quốc và Đông Nam Á (USD/tấn, CIF)
- Giá giấy OCC nhập khẩu vào Trung Quốc, đến các cảng chính:

- Giá giấy OCC nhập khẩu vào Đông Nam Á, đến các cảng chính:
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3. Giá giấy xuất - nhập khẩu tại thị trường Việt Nam

- Giá giấy OCC 11 nhập khẩu từ Mỹ ngày 6/3 tăng 7,01% so với ngày 21/2, và tăng
29,87% so với thời điểm cuối tháng 1/2020.
- Giá giấy OCC (90/10) nhập khẩu từ Châu Âu ngày 6/3 giảm 6,67% so với ngày 21/2,
và tăng 35,48% so với thời điểm cuối tháng 1/2020.
- Giá giấy OCC nhập khẩu từ Nhật Bản ngày 6/3 tăng 13,33% so với ngày 6/3, và
tăng 49,41% so với thời điểm cuối tháng 1/2020.



- Tổng tiêu dùng  trong tháng 2/2020 đạt 394.068 tấn, giảm 8,3% so với tháng
1/2020.
- Tổng sản xuất trong tháng 2/2020 đạt 348.340 tấn, tăng 5,1% so với tháng 1/2020.
- Tổng nhập khẩu  trong tháng 2/2020 đạt 174.452 tấn, giảm 8,0% so với tháng
1/2020.
- Tổng xuất khẩu  trong tháng 2/2020 đạt 131.030 tấn, tăng 49,2% so với tháng
trước. 
Cụ thể:
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1. Tình hình sản xuất - kinh doanh ngành giấy trong nước

Hình 3: Sản lượng ngành giấy Việt Nam tháng 2/2020 so với tháng 1/2020

a. Tiêu dùng

Hình 4: Sản lượng tiêu dùng các loại giấy tháng 2/2020 so với tháng 1/2020



- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 284.905 tấn, giảm 11,9% so với tháng 1/2020.
- Giấy in báo, tiêu dùng 3.919 tấn, tăng 176,2% so với tháng 1/2020.
- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 45.320 tấn,
tăng 11,1% so với tháng 1/2020.
- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, túi giấy thời trang…) tiêu dùng
17.639 tấn, tăng 64,4% so với tháng 1/2020.
- Giấy tissue, tiêu dùng 20.056 tấn, tăng 18,4% so với tháng 1/2020.
- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy cacbonless, ly & cốc
giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng 21.759 tấn, giảm 39,3%
so với tháng 1/2020.
- Giấy vàng mã, tiêu dùng 470 tấn, giảm 50,5% so với tháng 1/2020.
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b. Sản xuất

Hình 5: Sản lượng sản xuất các loại giấy tháng 2/2020 so với tháng 1/2020

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 292.190 tấn, tăng 4,9% so với tháng 1/2020.
- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 24.800 tấn, tăng 6,0% so với tháng 1/2020.
- Giấy tissue, sản xuất đạt 20.200 tấn, tăng 4,4% so với tháng 1/2020.
- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 11.150 tấn, tăng 9,3% so với tháng 1/2020.



- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 106.599 tấn, giảm 11,3% so với tháng 1/2020.
- Giấy in báo, nhập khẩu 3.919 tấn, tăng 176,2% so với tháng 1/2020.
- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 20.942 tấn, tăng 19,2% so với tháng 1/2020.
- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 17.639 tấn, tăng 64,4% so với tháng 1/2020.
- Giấy tissue, nhập khẩu 3.594 tấn, giảm 3,9% so với tháng 1/2020.
- Giấy khác (in nhiệt, cacbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, ly
& cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 21.759 tấn, giảm
39,3% so với tháng 1/2020.
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Hình 6: Sản lượng xuất khẩu các loại giấy tháng 2/2020 so với tháng 1/2020

d. Xuất khẩu

Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 2/2020 so với tháng 1/2020

c. Nhập khẩu



- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 113.884 tấn, tăng 50,5% so với tháng 1/2020.
- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 422 tấn, tăng 170,5% so với tháng 1/2020.
- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 6.044 tấn, giảm 1,8% so với tháng 1/2020.
- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 10.680 tấn, tăng 82,9% so với tháng 1/2020.
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2. Nhận định xu hướng thị trường

Tác động từ dịch COVID 19, đã ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất và tiêu dùng giấy
nội địa cũng như hoạt động xuất khẩu bao bì trong tháng 2, và đặc biệt là chi phí
vận chuyển quốc tế, và đứng trước nguy cơ thiếu hụt trầm trọng nguyên liệu giấy
thu hồi. Cụ thể:
- Tiêu dùng: giấy tissue tăng mạnh do nhu cầu thu gom tích trữ cũng như phòng
dịch COVID-19. Giấy bao bì tráng tăng mạnh do liên quan đến ngành y tế và thực
phẩm, trong khi giấy bao bì làm hòm hộp các tông dự kiến chỉ tăng nhẹ hơn tháng
2/2020, chủ yếu do ảnh hưởng từ hoạt động xuất khẩu Nông lâm sản, may mặc và
điện thoại. Giấy in, viết sẽ tăng cao, chủ yếu ở các đơn hàng giấy viết để sản xuất vở,
sổ để phục vụ năm học tới cũng như xuất khẩu; đối với giấy photocopy tiêu thụ vẫn
khó khăn.
- Sản xuất: giấy bao bì dự kiến sẽ gặp khó khăn do thiếu nguyên liệu đầu vào, đồng
thời giá nguyên liệu bị đẩy lên cao do chi phí vận chuyển tăng.
- Xuất khẩu: giấy bao bì vào thị trường Trung Quốc có triển vọng tăng trở lại trong
tháng tới, chủ yếu do giá giấy bao bì tại Trung Quốc đã tăng giá nhờ áp lực về chi
phí nguyên liệu, vận tải, môi trường, vận hành và quản lý, tuy nhiên triển vọng này
vẫn chưa rõ rãng. Giấy tissue có triển vọng nhất khi xuất khẩu vào thị trường Trung
Quốc và Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Công, các quốc gia này đang thiếu nguồn cung
trong khi đó nhu cầu tiêu dùng đang rất cao.
- Nhập khẩu: giấy bao bì, giấy tissue, giấy in & viết có xu hướng giảm hoặc đi
ngang, khi các thị trường cung ứng chính cho Việt Nam là Trung Quốc, Hàn Quốc và
Nhật Bản sản xuất đang giấy đang trì trệ ảnh hưởng từ COVID 19.
- Giá giấy: Trong 3/2020, dự kiến giấy in, viết và giấy tissue trong nước tăng nhẹ,
trong khi giấy bao bì các loại dự kiến tăng cao hơn rất nhiều so với tháng 2/2020 do
thiếu hụt nguồn nguyên liệu, vận chuyển khó khăn đẩy giá thành lên cao ./.



Nhu cầu tăng tại Trung Quốc, xuất
khẩu  bột tái chế tăng tại Mỹ 
       Giá bột giấy tái chế nâu (loại sản xuất
chủ yếu từ OCC) xuất khẩu từ Mỹ sang
Trung Quốc đã tăng khoảng 20 USD/tấn,
trong quý I/2020 so với 2019. Mức giá ổn
định trong phạm vi 300-350 USD/tấn CIF
tại các cảng chính của Trung Quốc. Dự
báo cuối năm 2020, lệnh cấm hoàn toàn
nhập khẩu giấy thu hồi vào Trung Quốc
và giấy phép nhập khẩu cho các nhà máy
Trung Quốc liên tục bị cắt giảm nên bột
giấy tái chế nâu là giải pháp thay thế
nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành giấy
Trung Quốc. Các công ty lớn sản xuất
giấy bao bì hòm hộp của Trung Quốc
như Nine Dragons Paper Holdings, Lee &
Man Paper Manufacturing và Shanying
International đều là các công ty nhập
khẩu rất nhiều loại bột tái chế này. Ngoài
ra, Trung Quốc đã công bố miễn trừ
thuế nhập khẩu đối với bột giấy tái chế
của Mỹ trong vòng một năm, nên càng
thúc đẩy việc nhập khẩu nguyên liệu này
từ Mỹ.
       Trong bối cảnh thiếu nguyên liệu
giấy thu hồi, cộng với ảnh hưởng của
dịch COVID-19, các nhà máy tại Trung
Quốc đã ngừng hoạt động hoặc hoạt
động cầm chừng, nên nhu cầu và giá cả
đối với giấy thu hồi của Mỹ đã tăng vọt
trong quý I/2020, các nhà sản xuất đã
chuyển sang gia tăng đặt hàng bột tái 
 
 

chế trong tháng 3/2020. Năm 2018,
Trung Quốc đã mua 1.628 tấn bột giấy
tái chế của Mỹ, năm 2019 đã tăng
165.655. Với hạn ngạch giấy thu hồi cho
năm 2020 khoảng 7 triệu tấn, thì nhu
cầu bột tái chế tại Trung Quốc trong
năm 2020 sẽ còn gia tăng mạnh mẽ.
         Hiện nay, Trung Quốc không bị hạn
chế nhập khẩu bột giấy. Các nhà máy
không có giấy phép nhập khẩu giấy thu
hồi sẽ bị phụ thuộc vào OCC thu gom
trong nước, nhưng lượng này ngày càng
suy giảm, nên họ sẽ chuyển qua nhập
khẩu bột tái chế. Giá nhập khẩu bột tái
chế tháng 3/2020 CIF các cảng chính
Trung Quốc dao động 310-350 USD/tấn.
Chất lượng bột tái chế nhập khẩu về
Trung Quốc có sự dao động lớn là do
phụ thuộc vào chất lượng. Bột giấy tái
chế màu nâu được làm chủ yếu từ OCC
với một số giấy hỗn hợp, càng nhiều
OCC thì giá càng cao.
 
 
Công ty Hamburger Containerboard
tạm hoãn khởi chạy máy xeo RCCM
công suất 500.000 tấn/năm tại Đức.
          Hamburger Containerboard, công
ty giấy thuộc tập đoàn Prinzhorn Group,
đã dừng khởi chạy máy xeo sản xuất
giấy bao bì không tráng khoảng 4 tuần,
tại nhà máy Spremberg, Đức. Công ty
cho biết sự tạm hoãn này là do quá 
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