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 های کاغذ در اروپا  شاخص

 2021می   18 –شاخص کاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC 60   ،گرم بر مترمربع

 قرقره 

 556.84 - 548.22 + 0.11 552.53 یورو 

CTD WF 100    گرم بر

 مترمربع، قرقره 

 633 - 617.66 + 4.98 625.33 یورو 

A4 B copy 80   گرم بر

 مترمربع 

 846.89 - 793.13 - 2.52 820.01 یورو 

گرم بر   45کاغذ روزنامه 

 مترمربع، قرقره 

 389.36 - 381.40 - 0.08 385.38 یورو 
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LWC   –    طبق ارقامPPPC  کاهش در تقاضای جهانی برای کاغذ مکانیکی در ماه مارس در حد دورقمی باقی ،

  % 14و در ماه مارس    %17چهارم نسبت به سال قبل در ماه ژانویه، مصرف در ماه فوریه  حدود یک ماند. پس از افت  

تقاضای کاغذ مکانیکی روکش  با فصل اول سال    %18دار حدود  کاهش داشت. طی فصل اول سال،  در مقایسه 

نامه گوئره  ید هفته اندازی شدند. هفته قبل شاهد پدیده جد های جدیدی در فرانسه راه کاهش داشت. نشریه   2020

سازی نامه فمینیستی الدیفرالنته در حال آماده که حامیان فصل مودم بود، که موضوع آن جنگ خواهد بود، درحالی 

ها، شرکت انگلیسی  شماره فروش داشت. در سایر مکان  20000که اولین نسخه آن  ازاینانتشار دوم آن هستند، پس

ولید ماری کلر آمریکا شد. شرکت فیوچر قبالً نسخه ماری کلر انگلیسی  ای فیوچر دارای حق مشارکت در ترسانه

از پیشنهاد ، گزارش LWCهای کاغذ  کرد. در مورد قیمترا منتشر می  باالتر و  های هفته قبل شامل ترکیبی  ها 

وپایی  یورو در مقابل ارزهای غیرار  %0.6های پایه ثابت قرار داشت. ضعیف شدن  تر بود که در میان قیمتپایین

  % 0.02سنت باال رفت و با    11به میزان    LWCطورکلی، شاخص  )جمعه تا جمعه( کشش رو به باال ایجاد کرد. به 

 یورو در تن رسید.  552.53به حد 
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دار و بدون چوب  ، تقاضای جهانی برای کاغذ روکش PPPCطبق آمارهای    –   دار بدون چوب کاغذ روکش

در ماه فوریه و    %10مقایسه با افت سالیانه حدود  ت بود. این مقدار قابل عمالً نسبت به سال قبل در ماه مارس ثاب

شتاب است. در سال قبل، در ماه مارس که افت شروع به   2020در ماه مارس    %14در ماه ژانویه سال جاری و    14%

گذاری  رمایه در ماه آوریل رسید و در تمام سال در حال رکود باقی ماند. در آمریکا، مدیریت س   % 23کرد، به حد  

فروشی کادویی پیپر سورس را خریداری کند، و  التحریر و خرده ها و عملیات تجاری لوازم الیوت قرار است دارایی 

استفاده کند. الیوت همچنین مالک فروشگاه کتاب بارنس و نوبل است و معتقد است    11اجازه دهد که از فصل  

دار  های کاغذ روکش های اخیر در مورد قیمتدر اروپا، گزارش   کننده هم هستند.وکار بسیار تکمیلکه این دو کسب 

های کامالً فراوان داشت.  ها باالتر بود و افزایشبدون چوب اندکی کاهش داشت، اما اکثراً پایدار یا شامل پیشنهاد

. پس از  درصد در مقابل ارزهای غیراروپایی ضعیف شد  0.6ای ناشی از حرکت یورو وجود داشت که تأثیر افزاینده 

یورو افزایش    4.98دار بدون چوب مجدداً باال رفت و  یورو در هفته گذشته، شاخص کاغذ روکش  6افزایش تقریباً  

 یورو در تن رسید.   625.33به   %0.80یافت و با 

در ماه مارس، افزایش اندکی در تقاضای کاغذ بدون چوب و بدون    –  کاغذ بدون روکش و بدون چوب 

وجود داشت.    2020در مقایسه با ماه مارس    % 0.1افزایش    PPPCد آمد و طبق گزارش  روکش در سطح جهان پدی

، دو ماه اول آن  2020نسبت به سال قبل به وجود آمد. با توجه به فصل اول سال    %7ازآن، دو ماه کاهش  پس

لیلی برای  در ماه مارس شد، که د  0.9موجب افت    19  – که پاندمی کوید درصدی بود، درحالی   4تا    3شاهد افت  

به    2020در ماه مارس    %81پیشرفت عملکرد در این سال بود. نسبت حمل به ظرفیت در سطح جهانی از مقدار  

برای    82% تولیدکنندگان  بازارهای کاغذ بدون روکش و بدون چوب،  اروپا، مثل سایر  در سال جاری رسید. در 

ینه است و نه ناشی از افزایش تقاضا. پس از افزایش  ها بر اساس افزایش هزآورند، اگرچه این افزایش قیمت فشار می 

داده در شاخص قبل،  در هفته  نشان ها  اخیر  پایینهای  و  باالتر  از سطوح  ترکیبی  پیشنهاد دهنده  و  بود،  های تر 

یورو در مقابل ارزهای غیراروپایی )جمعه تا جمعه( دارای تأثیر کلی و    % 0.6تر برنده بودند. ضعیف شدن  پایین

یورو در    820.01به    %0.31یورو داشت و با    2.52نشینی  عقب   A4 Bحال، شاخص کاغذ کپی  بود. بااین صعودی  

 تن رسید.  

در آلمان، شرکت تولیدی تریرمیش ولکس فروند در نظر دارد چاپ روزنامه یومیه خود را به    –  کاغذ روزنامه

مکان کند. این نقل اکنون زیر ظرفیت کار می محل ساربروکن منتقل کند و کارخانه چاپ در تریر را تعطیل کند که  

  100000( با شمارگان  BNNگذارد. روزنامه بادیشن نیواستن ناشریکتن ) نفر از کارکنان تأثیر می   36احتماالً روی  
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بادن دراک قبالً    BNNنسخه در اختیار خواهد گرفت.    30000نسخه، شرکت بادیش تاگ بالت را با شمارگان  

که تصویب مقررات دریافت شود.  مانده است وقتی باقی   % 76ه بود و هدفش به دست آوردن  از سهام را خرید   24%

گزارش   از  HTFPطبق  بیش  امتیازی  دیسپچ  لیدز  وست  شرکت  انگلستان،  در  جامعه    100000،  از  پوند 

ری های چاپی بیشتدهد که این شرکت نسخه گذاری ملی التری دریافت کرده است. این موضوع اجازه می سرمایه

روزنامه،   کاغذ  قیمت  مورد  در  دهد.  انجام  را  گران خود  گزارش  آموزش  و  ویراستاران  به  پرداخت  و  کند  تولید 

های هفته قبل عمدتاً پایدار بودند و با اندکی کاهش همراه بود. یورو برخالف این تمایل نزولی عمل کرد و  گزارش 

حال، شاخص کاغذ روزنامه تاکنون نزولی بود  شد. باایندر مقابل ارزهای غیراروپایی )جمعه تا جمعه( ضعیف    0.6%

 یورو در تن رسید.  385.38به  %0.02سنت افت کرد و با   8و 

 شود. وقت هلسینکی اعالم می ظهر به   12در  2021ماه می    25شنبه های بعدی در سه شاخص
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