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 در آمریکا  NBSKشاخص خمیرکاغذ 

 2021ژوئن  8 –شاخص خمیرکاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

 1650.16 - 1592.34 + 18.75 1621.25 دالر آمریکا  در آمریکا   NBSKخمیرکاغذ 

 

 

NBSK  های خمیرکاغذ چوب نرم در آمریکای شمالی فروکش کرده است  افزایش مداوم قیمت   –  در آمریکا

سریع   بازار  گزارش  اولیه  RISI)طبق  افزایش  انجام   100(. هدف  تا حدی  برای  دالر  تولیدکنندگان  است.  نشده 

شده برای شاخص  ت گزارش های قیماند. آخرین داده های باالتر خمیرکاغذ چوب سخت در منطقه فشار آورده قیمت
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دالر    18.75در آمریکا افزایش    NBSKما شامل تغییرات صعودی بود و این شاخص به باال صعود کرد. شاخص  

عرض تر شد. اما  دالر در تن رسیده است. فاصله اعتماد نسبت به هفته قبل کم   1621.25به    %1.17داشت و با  

دالر در تن    1650.16تا    1592.34ار داشت و نهایتاً به مقدار  دالر قر  57.82خوبی پهن بود و در حد  تاکنون به 

 رسیده است.

به امتیاز    %8.57امتیاز داشت و با    11.63افزایش  در آمریکا از ماه آوریل تا می   NBSKشاخص تغییرات خالص  

 ها در ماه می بوده است.رسیده است. این افزایش به دلیل افزایش قیمت  147.40

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

 در آمریکا NBSKشاخص تغییر خالص 

 2021ژوئن  8 –شاخص خمیرکاغذ 

 2016ژانویه   تغییر قبلی  مقدار شاخص درجه 

شاخص تغییر خالص  

NBSK  در آمریکا 

ماه می  

2021 

147.40 11.63 + 100 

در آمریکا که طی ماه می    NBSKهای  ای وزنی متوسط خالص تحویلی برای تمام سفارش محاسبه قیمت نقطه 

 100=2016شده یا دریافت شده است. بهترین ماه ژانویه گذاشته  2021
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 ژانویه 

 

 دسامبر نوامبر  اکتبر  سپتامبر اوت جوالی ژوئن  می  آوریل  مارس  فوریه 

2016 

100 99.39 99.69 100.14 101.54 103.66 105.04 105.23 104.11 102.49 101.77 100.69 

2017 

99 100.19 101.58 104.39 109.98 110.51 111.58 113.04 113.74 115.59 119.60 123.61 

2018 

123.97 124.25 127.26 129.03 132.84 135.53 138.11 138.75 139.53 140.34 141.78 142.39 

2019 

144.35 141.78 136.92 133.48 131.37 127.74 124.10 115.25 111.33 110.66 109.78 112.34 

2020 

107.35 109.4

2 

109.59 109.85 109.80 110.77 109.18 108.04 107.67 106.64 106.90 108.21 

2021 

109.33 118.44 127.82 135.77 147.40        

 

شود.وقت هلسینکی اعالم می ظهر به  12در  2021جوالی  6شنبه سه های بعدی در شاخص  
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