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 های کاغذ در اروپاشاخص

 2021ماه می  25 –شاخص کاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC 60  

گرم بر  

مترمربع،  

 قرقره 

- 548.76 + 0.62 553.15 یورو 

- 

557.54 

CTD WF  
گرم بر    100

مترمربع،  

 قرقره 

 634.33 - 619.03 + 1.35 626.68 یورو 

A4 B copy 

گرم بر    80

 مترمربع 

 849.51 - 794.47 + 3.98 823.99 یورو 

کاغذ روزنامه  

گرم بر    45

مترمربع،  

 قرقره 

 389.13 - 381.11 - 0.26 385.12 یورو 
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LWC  –  دار درزمانی اندک نزول کرد و شاخص  های کاغذ مکانیکی روکش قیمتLWC    حدود    2019از ماه می

یورو در سال جاری است که اکثراً در ماه های ژانویه و    26یورو افت داشته است. این میزان شامل کاهش    108

شود. در این زمان، تولیدکنندگان  عموماً برای سه یا شش ماه تنظیم می   LWCفوریه اتفاق افتاده است. قراردادهای  

های مواد  کاغذ افزایش قیمت زیادی اعالم کردند. این موضوع ربطی به گسترش تقاضا ندارد، اما به افزایش هزینه 

شود که شامل خمیرکاغذ و کاغذ بازیافتی است. در سال گذشته، ساختار گسترش تقاضای منفی  خام مربوط می 

بدتر شد. درهرحال، تولیدکنندگان کاغذ توسط کاهش ظرفیت واکنش نشان دادند و از    19  –توسط پاندمی کوید  

اکتبر سال قبل   تولید خارج کردند. کاهش دیگر    780000ماه  از  تن در فصل سوم سال قابل    280000تن را 

تغییری از    ها هیچهای قیمت در هفته قبل شامل هم افزایش و هم کاهش بود. این داده بینی است. گزارش پیش

به   % 0.04ضعیف شدن   نپذیرفتند.  ارزهای غیراروپایی )جمعه تا جمعه(    LWCطورکلی، شاخص  یورو در مقابل 

 یورو در تن رسیده است. 553.15به  % 0.11سنتی داشت و با  62صعودی 
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دار  میلیون تن در سال کاهش ظرفیت کاغذ روکش   1.3سال گذشته تقریباً    –  دار بدون چوب کاغذ روکش

دون چوب وجود داشت زیرا شرکت ساپی در آلمان یک دستگاه را متوقف کرد و شرکت استورا انسو کامالً از بازار  ب

  20ها نداشت. درهرحال، این افت حدود  ای فوری تأثیر صعودی روی قیمت خارج شد. این موضوع هیچ نتیجه 

  106مترین مقدار خود، شاخص ما حدود  های سال جاری ایجاد کرد )طبق شاخص ما(. در کیورویی در اولین هفته 

از حداکثر قبلی در آوریل  یورو پایین  باال رفت و  بود. درهرحال، در فصل دوم سال قیمت  2019تر  تا حدی  ها 

های افزایشی  است. تولیدکنندگان کاغذ از قیمت   2021یورو کمتر از نقطه شروع در سال    6شاخص کنونی فقط  

 دو افزایش قیمت را در سال جاری اعالم کردند که اغلب در ماه های مارس و  خمیرکاغذ در فشار هستند و قبالً

ها غلبه داشت. ضعیف  ها بر کاهشدار بدون چوب، افزایش ها اخیر از قیمت کاغذ روکش ژوئن خواهد بود. در گزارش 

پس از دو هفته  یورو در مقابل ارزهای غیراروپایی )جمعه تا جمعه( تأثیری بر شاخص نداشته است.    % 0.04شدن  

یورو در تن    626.68به    %0.22یورو باال رفت و با    1.35دار بدون چوب حدود  افزایش منطقی، شاخص کاغذ روکش 

 رسید. 

های عمده کاغذ که تولیدکنندگان افت ظرفیت را در بخش درحالی   –  کاغذ بدون روکش و بدون چوب 

شود.  د کاغذ بدون روکش و بدون چوب کمتر دیده می هایی در مور کنند، چنین گزارش تحریر در اروپا اعالم می 

تن در    570000هایی را برای حذف تقریباً  درهرحال، شرکت استورا انسو اخیراً با این تمایل مخالفت کرد، و طرح 

سال ظرفیت کاغذ بدون روکش و بدون چوب را با تعطیل کردن کارخانه ویتسیلوتو در فنالند در فصل سوم سال  

افت داشته است، و شاخص ما اکنون    2019ها، بازار کاغذ کپی از آخرین اوج خود در مارس  د قیمت دارد. در مور 

  18ها باال رفته و شاخص ما اکنون حدود تر قرار دارد. درهرحال، از اواسط ماه مارس قیمت یورو پایین  97در حد  

را کردند و بیشتر در ماه مارس و ژوئن    یورو باالتر از شروع سال جدید است. تولیدکنندگان درخواست قیمت باالتر 

ها کالً ثابت یا باالتر از هفته قبل است. عمالً هیچ تأثیری از یورو وجود ندارد، که  ها اخیر قیمتخواهد بود. گزارش 

  3.98افزایش    A4 Bتر شده است. شاخص کاغذ کپی  نسبت به ارزهای غیراروپایی )جمعه تا جمعه( ضعیف  % 0.04

 یورو در تن رسیده است.  823.99به   % 0.49با  یورویی داشت و 

انتشارات سوئیسی زد تی مدین و اس دبلیو اس پری مدیا یک مرکز مشترک چاپ در محل    –  کاغذ روزنامه

محل چاپ    SWSزوفینگن در فصل پاییز تأسیس خواهد کرد. این دو کارخانه خدمات چاپی را ارائه خواهند داد و  

که انگلستان قرنطینه را بر خواهد داشت، نشریات هفتگی  د کرد. با توجه به این خود را در سورسی تعطیل خواه

نگار رویال ساتون کلدفیلد  ، وقایع HTFPآیند. در شهر بیرمنگام، انجمن خبری میدلند اخیراً، طبق گزارش  بیرون می 
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کلدفیلد اوبزرور در اوت سال    کند. این اقدام درنتیجه بسته شدن عنوان چاپی ریچ در رویال ساتوناندازی میرا راه 

شود. جی پی مدیا، برایتون اند هوو ایندیپندنت را به یک عنوان چاپی هفتگی به نام برایتون ایندی  قبل انجام می 

تعلیق کرده    19  – (. این انتشارات تولید چاپی را در سال قبل به علت شیوع کوید HTFPکند )گزارش  تبدیل می 

ها هفته قبل کالً بدون تغییر است. درهرحال، با  روزنامه، اخیراً ثابت بوده و گزارش   های کاغذ بود. در مورد قیمت

که یورو در حد  فشار نزولی قرار داشته علیرغم این توجه به ترکیب ارزی در این شاخص مخصوص، اندکی تحت

تا جمعه( ضعیف شده است. شاخص کاغذ روزنامه    % 0.04 سنت نزول    26در مقابل ارزهای غیراروپایی )جمعه 

 یورو در تن رسیده است. 385.12به   %0.07داشت و با 
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