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 شاخص خمیرکاغذ در اروپا

 2021می،  4 –شاخص خمیرکاغذ 

 ) %95فاصله اعتماد (  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

NBSK 1124.83 - 1121.61 + 3.22 1123.22 دالر آمریکا  اروپا 

BHKP 965.35 - 945.93 + 19.48 955.64 دالر آمریکا  اروپا 

 

 در هفته قبل:  ECBتبدیل یورو توسط متوسط نرخ تبدیل  

NBSK 1.19 928.97 یورو  اروپا - 

BHKP 12.89 790.37 یورو  اروپا + 
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NBSK  افزایش قیمت خمیرکاغذ در اروپا غالب شده و تقاضاي سالم تولیدکنندگان را واداشته تا  –  در اروپا

هاي تجارتی  دالر در تن در رسانه   1220افزایش بیشتري داشته باشند. یک نمونه از هدف قیمت براي ماه آوریل  
شود. عالوه  واد پدیدار می شده که در قیمت م طی این ماه ذکرشده است. نتایج بحث قیمت در مورد پایان ماه شروع 

دالر در تن در ماه می اعالم کرد.    1300را    NBSKبر این، شرکت متسا فایبر در هفته گذشته لیست قیمت  
هاي ثابت  هاي قیمت براي مقیاس ما شامل هفته آخر آوریل، شامل تغییرات صعودي در میان قیمت آخرین داده 

دالر در تن   1123.22درصد به   0.29دالر و با  3.22در حد  NBSKبوده است. این باعث افزایش مالیم شاخص  
درصدي یورو (متوسط هفتگی) در مقابل دالر آمریکا اندکی وزن نزولی در شاخص    0.4رسیده است. قوي شدن  

یورو در تن رسید. فاصله    928.97درصد به    0.13یورو کاهش یافت و با    1.19شده  تبدیل یورو داشت. مقدار تبدیل
 . دالر در تن قرار گرفت 1124.83تا  1121.61دالري در حد  3.22اعتماد 

BHKP  قرار    –  اروپا موردبررسی  اروپایی که  بندرهاي  در  مورد موجودي خمیرکاغذ  یوروپالپ در  آمارهاي 

درصد بیشتر از ماه فوریه بود. درهرحال این به    8.2میلیون تن را در ماه مارس داشت که    1358گرفت رکورد  
اضاي قوي و مداوم  درصدي در مقایسه با ماه مارس است. تمایل کلی بازار داراي تق  0.7معناي یک افت مالیم  

هاي افزایش قیمت مکرر توسط تولیدکنندگان خمیرکاغذ دیده  تواند در تالش براي خمیرکاغذ در اروپا بود. این می 
دالر در تن در پایان آوریل است و یکی از تولیدکنندگان اصلی تالش    1010ها هدفشان  شود که بسیاري از آن 

شامل افزایش    BHKPها قیمت براي شاخص  باشد. آخرین پیشنهادداشته  دالر افزایش قیمت در ماه می   80کرد  
دالري داشت    19.48افزایش    BHKPوضوح باالتر بود. شاخص  بود. کشش شاخص شامل آخرین هفته آوریل به 

درصدي یورو (متوسط هفتگی) در مقابل دالر    0.4دالر در تن رسید. قوي شدن    955.64درصد به    2.08و با  
رو به باالبود و با توجه به    BHKPحال، شاخص  نزولی بر شاخص تبدیل یورو وارد کرد. بااینآمریکا اندکی فشار  

  19.42یورو در تن رسید. فاصله اعتماد    790.37درصد به    1.66یورو با    12.89گیر مقدار دالر، در حد  افزایش چشم 
 دالر در تن قرار گرفت.   965.35تا   945.93دالري در حد  
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