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 های کاغذ در اروپاشاخص

 2021ژوئن  8 –شاخص کاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC 60   ،گرم بر مترمربع

 قرقره 

 555.12 - 546.98 - 1.97 551.05 یورو 

CTD WF 100    گرم بر

 مترمربع، قرقره 

 638.08 - 622.12 - 0.40 630.10 یورو 

A4 B –copy 80   گرم بر

 مترمربع 

 843.40 - 795.74 - 3.45 819.57 یورو 

گرم بر   45کاغذ روزنامه 

 مترمربع، قرقره 

 388.49 - 380.47 + 0.20 384.48 یورو 
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LWC-   نسبت به سال قبل در ماه آوریل باال رفته    %14دار حدود  تقاضای اروپای غربی برای کاغذ مکانیکی روکش

در سال    19  –های کلی ایجادشده توسط اولین موج کوید  (. این عمدتاً نتیجه افت PPPCهای  است )طبق داده 

تاکنون افت   تقاضا  ا دارد. در فرانسه، ویوندی خرید  نسبت به سال قبل در همین زمان ر  %12قبل بوده است. 

انتشارات مجله پریسما مدیا را از برتل سمن گرونر+ جاهر پایان داده است. در این معامله، ویوندی که در عرصه  

موسیقی، تلویزیون، سرگرمی، و انتشارات فعال است، اکنون مالک عناوین مجله مثل ناشنال ژئوگرافیک، فم اکتوئل،  

دالر در ماه می باال رفته است    40دار  است. در آمریکای شمالی، قیمت کاغذ مکانیکی روکش   کویزین اکتوئل، و ژئو 

شده که با  (، و افزایش قیمت بیشتر برای ماه جوالی در بازار اعالم PPI Pulp & Paper Week)طبق گزارش  

است. ضعیف شدن   های قیمت هفته گذشته ترکیبی از افزایش و کاهششود. در اروپا، گزارش سختی تأمین می 

  551.05درصد به    0.36یورو در مقابل ارزهای غیراروپایی )جمعه تا جمعه( اندکی کشش صعودی داشت و با    0.1%

 یورو در تن رسیده است.  
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درصد رشد نسبت به سال قبل    30دار بدون چوب حدود  مصرف کاغذ روکش   -  دار بدون چوب کاغذ روکش

درصد    47(، اگرچه اکثر آن به دلیل مقایسه دوره افت  PPPCطبق گزارش  در ماه آوریل در اروپای غربی داشت )

درصد در    31سال در سال جاری کمتر است و از  بهطورکلی، افت سالو قرنطینه بوده است. به   19  – به دلیل کوید  

درصد    14درصد و    22درصد بوده است، و در فصل اول سال    29شده است، که در دو ماه اول سال  ماه ژانویه شروع 

دار براثر موجودی  دارد. در آمریکای شمالی، بازار ورق آزاد روکش   2020های ژانویه تا آوریل  افت در مقایسه با ماه 

کم، تبدیالت دستگاهی، کم شدن ظرفیت موقت و دائم، و سطوح پایین واردات به دلیل افزایش کرایه حمل دچار  

(. تولیدکنندگان بسیاری افزایش قیمت در ماه ژوئن PPI Pulp & Paper Weekتنگنا شده است )طبق گزارش  

جای افزایش در این زمان بوده است. های قیمت در هفته قبل شاهد کاهش به اند. در اروپا، گزارش را اعالم کرده 

های غیراروپایی )جمعه تا جمعه( تأثیر حداقل داشته است. شاخص کاغذ درصد یورو در مقابل ارز   0.1ضعیف شدن  

 یورو در تن رسیده است.    630.10درصد به   0.06سنت پایین آمد و با   40چوب ر بدون داروکش 

  % 15چوب در اروپای غربی حدود  مصرف کاغذ بدون روکش و بدون   –  چوب کاغذ بدون روکش و بدون

ارم  چهمقایسه با افت حدود یک (. این میزان قابلPPPCسال قبل در ماه آوریل باال رفت )طبق آمارهای  نسبت به 

شده که تأثیر زیادی بر دفاتر و  است که ارزیابی   19  –درنتیجه قرنطینه کوید    2020تا آوریل    2019از آوریل  

دار  هایی مثل کاغذ روکش مدارس داشته است. در فرانسه، کارخانه آرجو ویگینز بسه سور برایه که تولیدکننده درجه 

هوپن شده است،  -بود، دارای مالک جدیدی در کولمیشده  تعطیل   2019چوب است و در سال  و بدون روکش بدون 

بارمصرف  کش یک که کارخانه را از صنعت کاغذ خارج خواهد کرد و به بخش تجهیزات حفاظتی یا خصوصاً دست

های هفته قبل شاهد اندکی افزایش به  ها گزارش (. در مورد قیمت RISIکند )گزارش بازار سریع  نیتریل تبدیل می 

درصد یورو در مقابل ارزهای غیراروپایی )جمعه    0.1افزایش مالیم و شدید بودند. ضعیف شدن  همراه ترکیبی از  

درصد    0.42یورو داشته و با    3.45تاکنون کاهش    A4 B copyتا جمعه( افزایش مالیم داشته است. شاخص کاغذ  

 یورو در تن نزول کرده است. 819.57به 

نسبت به سال قبل در ماه آوریل داشت اما نسبت به    %5یشتر از  مصرف کاغذ روزنامه افزایش ب  –   کاغذ روزنامه

  2020سوم کاهش نسبت به آوریل  (. در مقایسه تقاضا یک PPPCداشته است )گزارش    % 15سال قبل کاهش  

درنتیجه پاندمی کورونا ویروس داشته است. شرکت خبری انگلستان و ایرلند در نظر دارد خبرنگاری اسمورفیت  

در کیلز در ایرلند تصرف کند، اگر مقررات تصویب کند. عناوین چاپی در این شرکت شامل سان،    ( راSKNPکاپا )

ای  هفته های ششساندی تایمز، دیلی میل، و فایننشال تایمز است. در اسکاتلند شرکت جی پی آی مدیا روزنامه 
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  32(. این شامل مکمل  HTFPای به نام آنگوس کانتی پرس ادغام کرده است )گزارش  صفحه   64را با یک عنوان  

  6.5وقت  های شغلی تمامای اسکات من هومز نیز هست. در واکنش به افت درآمد تبلیغات، تامدیا موقعیت صفحه 

های هفته قبل  های کاغذ روزنامه، گزارش زبان سوئیس حذف خواهد کرد. در مورد قیمت را در بخش فرانسوی 

رو در مقابل ارزهای غیراروپایی )جمعه تا جمعه( کشش مالیم  درصد یو  0.1است. ضعیف شدن    تغییراتی نداشته

یورو در تن    384.48درصد به    0.05سنت افزایش داشت و با    20رو به باال داشته است. شاخص کاغذ روزنامه  

 است. رسیده

 شود.وقت هلسینکی اعالم می ظهر به  12در  2021ژوئن   15شنبه های بعدی در سه شاخص
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