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 های کاغذ در اروپا شاخص 

 2021ژوئن   15   – شاخص کاغذ  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC  60    /مترمربع بر  گرم 

 قرقره 

 559.91 - 549.77 + 3.79 554.84 یورو 

CTD WF  100    بر گرم 

 مترمربع/قرقره 

 635.13 - 616.49 - 4.29 625.81 یورو 

A4  B-copy  80    بر گرم 

 مترمربع 

 837.80 - 792.34 - 4.50 815.07 یورو 

بر    45روزنامه  کاغذ   گرم 

 مترمربع/ قرقره 

 388.91 - 380.81 + 0.38 384.89 یورو 
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LWC  –    بهبود    % 6در ماه آوریل افزایش داشت، و از ماه آوریل    دارروکش تقاضای جهانی برای کاغذ مکانیکی

)طبق   تقریبی    (.PPPC  های داده یافت  افت  دلیل  به  البته  بازیابی  است.    0.30این  گذشته  سال  آوریل  ماه  در 

میلیون یورو برای    21افت داشت. در کشور فنالند، شرکت استورا انسو    % 13  طورکلی، مصرف نسبت به سال قبل به 

آنجاال و    ایهکارخانه ترکیبات مختلف سوخت در تولید حرارت در    انعطافقابل کاهش آلودگی و تضمین استفاده  

و باید در فصل سوم سال بعد تکمیل شود.    شودمی . این پروژه در این فصل شروع کند می   گذاریسرمایه اینگروس 

کاغذ کتاب، کاغذ مجالت، کاغذ روزنامه پیشرفته، و مقوای جعبه تا شونده در سایت آنجاال    تولیدکننده استورا انسو  

)طبق گزارش    شود می ظاهر    هاقفسه جوالی در    6فصلی مجله در  اینگروس است. در فرانسه، یک عنوان جدید    – 

CB  گزارش قیمت در هفته قبل شامل افزایش بوده است. تمایل  شودمی نسخه چاپ    35000(. این مجله در .

، شاخص  درنتیجهضعیف شد.    %0.2)جمعه تا جمعه(    غیراروپاییصعودی بیشتر شد وقتی یورو در مقابل ارزهای  

LWC  یورو در تن رسیده است. 554.84به  % 0.69یورو باال رفت و با   3.79به مقدار 
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در  نسبت به سال قبل    %7بدون چوب افزایش جهانی    دارروکش کاغذ    مصرف     –   دار و بدون چوبکاغذ روکش 

تقاضا را    19  –  کوید است، وقتی    2020با آوریل    مقایسهقابل (. این مقدار  PPPCماه آوریل داشت )طبق گزارش  

نسبت    %4کاهش داد. پیشرفت ماه آوریل در سال جاری به افت تقاضای کلی کمک کرد، که در حدود    % 23حدود  

مرکب چاپ در گروه هوبر تجهیزاتی را در وروسالو در لهستان ساخته است   تولیدکنندهبود.    محدودتربه سال قبل  

خطوط    کهدرحالی   کند می گراور تولید    چاپی فلکسوگرافی و  با پایه آب و مرکب با پایه حالل را برا   الکلالک که  

ژوئن و جوالی اعالم    هایماه. در آلمان، بسیاری از تجار کاغذ افزایش قیمت را برای  اندازدمی مرکب آفست هم راه  

اما    ند کنمی باال در جانب خود اشاره    هایهزینه اروپا(. بازرگانان به    PPرا ذکر کردند )گزارش    % 8کردند، و سطح  

ثابت و    هایقیمتهم به همین منوال است. گزارش قیمت هفته قبل برای شاخص ما اغلب    لجستیک در مورد  

)جمعه تا جمعه( جبران    غیراروپایییورو در مقابل ارزهای    % 0.2پایین بوده است. این میزان اندکی با ضعیف شدن  

یورو    625.81به    % 0.68یورو داشت و با    4.29  و بدون چوب افزایش  دارروکش شاخص کاغذ  ،  حالبااینشده است.  

 در تن رسیده است. 

تقاضای جهانی برای کاغذ بدون روکش و بدون چوب در ماه آوریل افزایش     –  کاغذ بدون روکش و بدون چوب

(. مصرف نسبت به سال قبل در همین  PPPCباال رفت )طبق گزارش    %16شدید داشت و نسبت به سال قبل  

شاهد سقوط تقاضا در    2020، باید به خاطر داشت که آوریل  درهرحالبود.    2020ژانویه تا آوریل    ترازهم زمان  

و لوازم دفتری فعال است، شرکت آفیس   افزارنوشت  درزمینهءبود. شرکت آلکور که    2019از آوریل   پنجمیک حد  

انبار در    60انبار از    50که در مقام امانت از فوریه سال جاری بوده است که دارای  دپوی فرانسه را خواهد خرید،  

در کارخانه   خمیرکاغذ میلیون یورو در مدرنیزاسیون تولید   26است. در سوئد، استورا انسو حدود  برداری بهره حال 

انجام  کند می   گذاریسرمایه نیموال   بدون چوب  و  بدون روکش  کاغذ  تولید  که  افزایش    .شودمی ،  پروژه که  این 

و در فصل سوم سال بعد تمام    شودمی دارد، در این فصل شروع    خمیرکاغذ تن در سال را در ظرفیت تولید    25000

  % 0.2. در مورد قیمت، گزارش هفته قبل کاهش بیشتر را نسبت به افزایش نشان داده است. ضعیف شدن شودمی 

-A4 B، شاخص  حالبااینمعه( اندکی تمایل رو به باال داشت.  )جمعه تا ج  غیراروپایییورو در مقابل ارزهای  

copy  یورو در   815.07به  % 0.55یورو کاهش داشت و با  4.5داشت، و در این زمان    نشینیعقب برای هفته سوم

 تن رسیده است.  
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  PM2را در اختیار بگیرد. این شرکت    RCPدر اسلونی، کارخانه ویپاپ ویدم کرسکو تالش کرد تا    –   کاغذ روزنامه

بود، در ماه مارس برای تعمیرات تعطیل    بندیبسته کاغذ روزنامه و    تولیدکننده تن در سال را که    75000با ظرفیت  

این کارخانه دو دستگاه  (.  RISIار سریع کرد، اما نتوانست به دلیل فقدان مواد خام تولید را شروع کند )گزارش باز

تن در سال اضافه کرده است. در آلمان، شرکت مادسک مدین گروپ مالکیت خود را   135000دیگر را با ظرفیت  

  منتشرکننده   KNمقررات جاری تصویب کند. گروه    که درصورتی   برد می باال    رأی بعالوه یک    % 50تا    KNدر گروه  

هولشتاین و سگیرگر زایتونگ است. شرکت نورسک  نشریه روزانه در شلسویگ    رینتبزرگناکر یچن است که    کیلر

تن در سال در نیوزیلند در پایان    150000اسکوگ تصمیم گرفت تا کارخانه کاغذ روزنامه تاسمان را با ظرفیت  

بویر در استرالیا  که کارخانه   کند می ماه ژوئن تعطیل کند. این اقدام شرکت را صاحب تنها دارایی کاغذ استرالیایی 

یورو در    % 0.2است. در اروپا، در مورد قیمت کاغذ روزنامه تغییراتی در هفته قبل گزارش نشده است. ضعیف شدن  

سنت باال رفت و با    38)جمعه تا جمعه( کشش رو به باال داشت. شاخص کاغذ روزنامه    غیراروپاییمقابل ارزهای  

 یورودر تن رسیده است. 384.86به   0.10%
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