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 های خمیرکاغذ در اروپا شاخص 

 2021ژوئن   22– شاخص خمیرکاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

NBSK 1300 - 1300 0.00 1300 دالر آمریکا  اروپا 

BHKP 1102.12 - 1096.14 + 4.83 199.13 دالر آمریکا  اروپا 

 

 در هفته گذشته: ECBتبدیالت یورو توسط متوسط نرخ تبدیل 

NBSK 11.71 1080.09 یورو  اروپا + 

BHKP 13.87 913.20 یورو  اروپا + 
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NBSK  در اروپا   –    ( آمارهای موجودی اروپاUTIPULP's نشان می )  دهد که حجم خمیرکاغذ چوب نرم در

تن در    297563بیشتر از آوریل سال گذشته است. میزان مصرف به    % 3.3تن بود، و    244478ماه آوریل در حد  

بندی  افت داشت. درنتیجه تغییرات مهمی در هر یک از طبقه   2020در مقایسه با آوریل    %1.8ماه آوریل رسید که  

ندگان اعالم افزایش قیمت  تأثیر نداشت. در بازار کاغذ اروپا، تولیدکن  2020بر بازار بهار    19- باوجود پاند می کوید  

های خمیرکاغذ چوب نرم و  های مواد خام )خمیرکاغذ( مبارزه کنند. قیمت های ناشی از هزینه کردند تا با تفاوت 

افزایش یافت و تولیدکنندگان در پی افزایش قیمت بیشتر در ماه ژوئن    2021چوب سخت در پنج ماه اول سال  

از هفته قبل ثابت   NBSKتغییرات مالیم است. درهرحال، شاخص  هستند. گزارش قیمت برای شاخص ما شامل  

های قیمت گرفته شد. درنتیجه، شاخص ارزش قبلی خود را در هفته  باال و پایین داده   % 10بود، زیرا این تغییرات از  

اد  یورو )متوسط هفتگی( در مقابل دالر آمریکا ایج %1.1دالر در تن تکرار کرد. ضعیف شدن   1300قبل و در حد 
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یورو در تن    1080.09به مقدار    %1.10یورو بود، و با    11.71افزایش صعودی در ارزش تبدیل یورو داشت، که  

 دالر در تن بود.  1300دهنده رسید. فاصله اعتماد صفر بود و نشان 

BHKP با توجه به موجودی و مصرف خمیرکاغذ چوب سخت در اروپا، آخرین ارقام    – در اروپاUTIPULP    در

باال رفت    % 13.3بود. مصرف    2020کمتر از آوریل    % 12.3تن بود، که    451412ها در حد  ماه آوریل برای موجودی 

به نظر    19-ید تن در همین زمان در سال قبل رسید. مصرف کمتر در سال قبل ناشی از تأثیر کو  609491و به  

رسد که روی بازار تأثیر گذاشت. ارقام پیشرفته حاکی از تقاضای خوب خمیرکاغذ در اروپا است که توسعه  می 

در   19-های کوید که محدودیت کنندگان بود با توجه به این کننده صنعت و فعالیت مصرف سریعی داشته و تقویت 

ی داشت که ناشی از افزایش قیمت مواد خام در  افزایش مالیم  BHKPمنطقه در حال برداشتن است. شاخص  

دالر در تن    1099.13به    % 0.44دالر داشت، و با    4.83افزایش    BHKPتالش افزایش در ماه ژوئن بود. شاخص  

یورو )متوسط هفتگی( در مقابل دالر آمریکا کشش رو به باال روی ارزش نرخ تبدیل یورو    % 1.1رسید. ضعیف شدن  

یورو در تن رسید. فاصله اعتماد    913.20به    % 1.54یورو داشت، و با    13.87افزایش    BHKPداشت. تبدیل شاخص  

 دالر در تن رسید.   1102.12تا   1096.14دالر داشت و به    5.98دالری تا   1.10افزایش 
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