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 در چین   خمیرکاغذ   های شاخص 

 2021ژوئن    29  – خمیرکاغذ شاخص  

 است.   منتشرشده ژوئن    25در    PIXمقادیر شاخص  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

BHKP  775.90 769.60 -2.07 772.75 دالر آمریکا  خالص در چین 

NBSK  964.52 953.46 -2.86 958.99 دالر آمریکا  خالص در چین 

 

 

http://www.potgco.com/
http://t.me/PaperPulp


 

 تحلیل بازار 
   خمیر کاغذ  

1400 اردیبهشت 11تاریخ:     

 

 

 www.potgco.com   Instagram: POTGCO    Telegram: http://t.me/PaperPulp     Source of Report: FASTMARKETS FOEX 

021-88990000تلفن :   

BHKP  چین خرید    –  در  در  از    خمیرکاغذ کندی  بعضی  منابع(.  گزارش  )طبق  شد  غالب  چین  بازار  در 

کاغذ و   هایقیمتتا  کنند می تالش  که درحالی را داشتند  خمیرکاغذ خریداران عدم تمایل در مشاهده افت قیمت 

بیشتر شد حالبااینمقوا را باال ببرند.    خمیرکاغذ را برای درجات اصلی    هایقیمت ، و  ، فشار نزولی قیمت اخیراً 

در   )گزارش  آورد  پایین  نرم  چوب  و  سخت  افت    هایرسانه چوب  شامل  داخلی  فروش  بازار  خصوصاً  تجارتی(. 

صادراتی    هایشرکت ثابت از طرف    هایپیشنهادشامل    هاداده طبق شاخص ما تا حدی فرسایشی بود، اما  قیمت  

به    % 0.27دالر بود و با    2.07در چین تا حدی به سمت پایین و    BHKPبه چین بود. شاخص خالص    خمیرکاغذ 

)   772.75حد   یوان  شدن  ضعیف  رسید.  تن  در  چهارشنبه(  %1.2دالر  تا  )چهارشنبه  آمریکا  دالر  مقابل  در   )

 تن رسید.  دالر در 775.90تا   796.60دالر زیاد شد و به   6.30تا  3.50مشاهده شد. فاصله اعتماد  

NBSK  معامالت خرید را متوقف کردند،   خمیرکاغذ در محیط تجارتی آرام، که بخشی از خریداران    –  در چین

فروشندگان   از  در حد    خمیرکاغذ   صادرکنندهبعضی  قیمت  کاهش  پیشنهاد  به  تن    50به چین شروع  دالر در 

(. حتی این حرکت مشخصاً کافی نبود تا خریداران را جلب کند تا خرید خود  RISIکردند )طبق اخبار بازار سریع 

پنجشنبه   دهند.  انجام  قراردادهای    هایقیمتژوئن،    24را  در  شانگهای  سهام  بازار  در  شاهد    NBSKآینده 

، اوت و سپتامبر بود. این  دالر در تن در ماه جوالی  815دالر در تن، و    820دالر در تن،    830حدود    اهپیشنهاد

برای شاخص ما شامل    شدهآوری جمعی  هاداده چوب نرم بود. آخرین    خمیرکاغذ حرکت رو به پایین برای قیمت  

دالر در    958.99به    % 30فت و با  دالر کاهش یا  2.86ابت و تا حدی کاهشی بود. شاخص به مقدار  ی ثهاپیشنهاد

  92یوان )چهارشنبه تا چهارشنبه( در مقابل دالر آمریکا مشاهده شد. فاصله اعتماد   % 1.2تن رسید. ضعیف شدن 

 دالر در تن رسید.    964.52تا   953.46دالر رسید و در حد   11.06سنت کم شد و به  
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