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 های خمیرکاغذ در اروپا شاخص

 2021ماه می  25 –شاخص خمیرکاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

NBSK  1220.07 - 1219.27 0.00 1219.67 دالر آمریکا  در اروپا 

BHKP  1034.07 - 1020.09 0.00 1027.08 دالر آمریکا  در اروپا 

 تبدیالت یورو توسط متوسط نرخ تبدیل در هفته قبل: 

NBSK  5.11 1000.22 یورو  در اروپا - 

BHKP  4.31 842.28 یورو  در اروپا - 
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NBSK  اروپا بعضی    –  در  و  است  باال  خمیرکاغذ  برای  تقاضا  زیرا  ماند  تغییر  بدون  اروپا  در  بازار  شرایط 

های لجستیکی را موجب شده است و تولیدکنندگان  ها در تأمین آن توسط توقف تعمیراتی و چالشمحدودیت 

خرین آمارهای  ها در اروپا تا سطح سایر مناطق است که عمدتاً چین است. آخمیرکاغذ هدفشان باال بردن قیمت

UTIPULP   موجودی و  خمیرکاغذ  مصرف  مورد  نشان در  اروپا  در  موردبررسی  کشورهای  در  مصرف  ها  دهنده 

دهنده  داشته است. این افت نشان   %2.6کاهش    2020تن است، که نسبت به مارس    321068خمیرکاغذ در حد  

هیچ تغییری نداشت. قوی    NBSKص  کمبود تأمین در زمان اخیر است که در باال ذکرشده است. درنهایت، شاخ

  5.11یورو )متوسط هفتگی( در مقابل دالر آمریکا موجب کشش نزولی در شاخص تبدیل یورو شد که    %0.5شدن  

یورو در تن رسیده است. فاصله اعتماد بدون تغییر بود و در حد    1000.22به    %0.51نشینی داشت، و با  یورو عقب 

 مانده است. قی دالر بر تن با  1220.07تا   1219.27

BHKP  خمیرکاغذ چوب سخت در شرایط مشابهی وضعیت خوبی دارد که مشابه خمیرکاغذ چوب    - در اروپا

دالر   80های باالرونده خمیرکاغذ را تا حد  هایی انجام شد توسط تولیدکنندگان که قیمت نرم در اروپا است. تالش 

تن   645529خمیرکاغذ چوب سخت را در حد  مصرف  UTIPULPدر ماه می حفظ کنند. آخرین آمارها از طرف 
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شاهد افزایش مصرف    2020بیشتر از سال قبل است. سه ماه اول سال    %1در ماه مارس نشان داده است. این مقدار  

در ماه    19  –که کشش نزولی به دلیل کوید  کل چوب سخت و نرم شیمیایی در بازار خمیرکاغذ بود، قبل از این

  % 3.5تن بود که به معنای    490145های خمیرکاغذ چوب سخت در ماه مارس  وجودی آوریل و اوت شروع شود. م

تحرکی    BHKPهای شاخص ما عمالً تغییری نداشت و شاخص  افزایش نسبت به سال قبل است. آخرین قیمت

یورو )متوسط هفتگی( در مقابل دالر    %0.5دالر در تن قرار گرفت. قوی شدن    1027.08نداشت و دوباره در حد  

به مقدار    % 0.51یورو کشید و با    4.31تر و  مریکا تأثیر نزولی بر شاخص تبدیل یورو داشت. این تبدیل به حد پایینآ

 دالر در تن بوده است.  1034.07تا  1020.09یورو در تن رسیده است. فاصله اعتماد تاکنون  842.28
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