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 بندی در اروپاهای بستهشاخص 

 2021جوالی  20  –بندی شاخص بسته

 (%95فاصله اعتماد ) تغییرات مقدار شاخص  درجه

( الینر  بر    175کرافت  گرم 

 مترمربع(

 750.68 - 718.74 + 2.48 734.71 یورو

عالی  سفید  الینر  کرافت 

بر   135-140) گرم 

 مترمربع(

 810.79 - 779.87 + 1.93 795.33 یورو

الینر     140- 150)  2تست 

 گرم بر مترمربع( 

 608.70 - 583.72 + 18.43 596.21 یورو

الینر     150- 140)  3تست 

 گرم بر مترمربع( 

 587.18 - 563.06 + 17.55 575.12 یورو

  105  - 100فلوتینگ )آر بی  

 گرم بر مترمربع( 

 574.54 - 553.40 + 18.58 563.97 یورو
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تغییرات مثبتی   ایمنطقه  اقتصادهاییک مسئله عمده در جهان باقی ماند،    19- کوید   اگرچه   –  صنعت کاغذ

با ماه می امسال نسبت به ماه می ضعیف سال قبل نشان دادند.  در رشد اقتصادی و تقاضای کاغذ در مقایسه 

(. این PPPCافزایش نسبت به ماه می سال قبل داشت )گزارش    پنجمیکتقاضای جهانی کاغذ چاپ و تحریر  

کرد تا در پایان سال توسعه مثبت باشد، زیرا مصرف  کمک    کهایندومین ماه بود که افزایش سالیانه وجود داشت و  

نسبت به سال قبل در    %31افزایش داشت. در سطح منطقه، تقاضا حدود    2020در مقایسه با ژانویه تا می    1%

و در آمریکای   %10و در بقیه آسیا    %16رشد داشت، و در ژاپن این رقم    %28اروپا باال رفت، و در آمریکای شمالی  

ژاپن که نزدیک به پایداری   استثنایبهبود )  توجهقابل ، رشد فقط در آسیا  درمجموعر ماه می بود.  د  %48التین  

مصرف در سایر مناطق فقط در سال قبل تا حد چند درصد کاهش داشت. نسبت حمل به ظرفیت   اگرچهبود(،  

 بود. 2020ماه می در  %61از  باالتردر ماه می  %77جهانی کاغذ چاپ و تحریر در حد 

میلیارد دالر در سال جاری رسید )طبق   665نسبت به سال قبل داشت و به    %12.6هزینه جهانی تبلیغات رشد  

  بعدمیلیارد دالر در سال    700دیگری وجود داشته باشد و به    %8.2که رشد    رسد می(. به نظر  WARC  بینیپیش

است )طبق گزارش   2021ارد دالر در سال  میلی  657و سطح    %14با افزایش    مقایسهقابلافزایش یابد. این مقدار  
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 کهدرحالیاست،    مشاهدهقابل، افزایش زیاد آنالین  WARCآگهی ماگنا منتشره در ماه ژوئن(. در گزارش    بینیپیش

کاهش   کهاینمیلیارد دالر در سال جاری خواهد داشت، قبل از    29.6تا سطح    %4.8افزایش    ایروزنامهتبلیغات  

در سال   %2.5افزایش    شودمی  بینیپیشوجود داشته باشد. در مورد مجالت، هزینه تبلیغات    2022در سال    1%

 خواهد داشت.   2020در سال  %4.3 نشینیعقبجاری داشته باشد، اما 

حریر شامل افزایش قیمت در فصل سوم خواهند شد. در هفته گذشته، بورگو، ساپی اروپا، و کاغذ ت  تولیدکنندگان 

و بدون    دارروکشو کاغذ بدون چوب    دارروکشرا برای کاغذ مکانیکی    ها قیمتجداگانه اعالم کردند که    طوربهلکتا  

 مقابله کنند.   کیلجستیافزایشی مواد خام و  هایهزینه تا با   دهند میروکش و بدون چوب افزایش  

برای تحویل در   %10تا    8یورو افزایش خواهد داشت، لکتا درخواست    50بورگو اعالم کرد برای تحویل در سپتامبر  

 افزایش در اول اکتبر یا بالفاصله برای تجارت جدید دارد.  %10ساپی هدف  کهدرحالیاول سپتامبر دارد، 

در جهان رشد قوی در آوریل در اغلب   بندیبستهتخمین تقاضای مقوای     –   بندی در اروپامقوای بسته

 تقریبی کاهش داشت. کل تقاضای جهانی   %4  طورکلیبهمناطق نشان داد، و چین یک استثناء بود زیرا در ماه و  

برای چهار ماه اول سال نسبت به سال قبل بود. تقاضا در آمریکای شمالی و اروپا    %3در آوریل داشت و با    %5رشد  

در ماه آوریل بود. تولید جهانی با مصرف تطابق داشت و در ماه آوریل رشد    %8رشد داشت و تقریباً    %9.5تقریباً  

در ماه آوریل بود. توازن   %79ن جهانی در حد ضعیف  ، تواز2020کرد. پس از افزایش عمده در ظرفیت در سال  

 بود.  ترپایین 2020در سال  %79قرار داشت و نسبت به   2021در سال   %77سالیانه در حد 

AF & PA    بندی بستهاعالم کرد. کل تولید مقوای    2021در آمریکا را برای فصل دوم    بندیبستهمقوای    هایداده 

  %92.7  بندیبستهساالنه در همان دوره از سال قبل داشت. نرخ عملیات کل مقوای    %5افزایش در ماه ژوئن و    9%

 هایکارخانه   هایموجودی(.  سالبهسالمجموع بود )  طوربهدر همان ماه و    باالترامتیاز    1.4در ماه ژوئن بود و  

تن بود.   76000و کاهش سالیانه    داشتمی  تن در پایان ماه ژوئن نسبت به ماه    74000کاهش    بندیبستهمقوای  

  2020مجموع نسبت به سال    %24.8در ماه ژوئن داشت و با    %15.1برای صادرات افت    بندیبستهتولید مقوای  

نسبت به سال قبل داشت،   %8.2قوی بود، و افزایش    2021در فصل دوم    دارموججعبه    هایمحمولهقرار داشت.  

 بود، که بر اساس واقعی بود )گزارش انجمن فایبر باکس(.  باالتر  H1نسبت به سال قبل برای   %6 کهدرحالی

جوالی    16که بستگی به درجه داشت و از  یورو خواهد داشت،    60تا    45در اروپا، سایکا اعالم کرد افزایش قیمت  

 370000  بندیبسته. در هلند، دی اس اسمیت در نظر دارد کارخانه مقوای  شودمیدر بازار ایبری عمل    یا اول اوت

 میلیون یورو در فصل سوم سال بفروشد.  50دی یونگ به مبلغ  بندیبستهتن در سال دی هوپ را به 
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بود، با افزایش خاص    بندیبستهی ثابت یا باالتر برای کل درجات مقوای  هاقیمتگزارش هفته قبل قیمت شامل  

دارای   غیراروپایییورو )جمعه تا جمعه( در مقابل ارزهای    % 0.3که در مورد بازیافت عمومیت دارد. ضعیف شدن  

یورو در تن   734.71به    %0.34یورو باال رفت و با   2.48، شاخص کرافت الینر  طورکلیبهناچیز رو به باال بود.    تأثیر

یورو در تن رسید. شاخص    795.33به    %0.24یورو داشت و با    1.93رسید. شاخص کرافت الینر سفید عالی افزایش  

رشد    3یورو در تن رسید. شاخص تست الینر    596.21به    %3.19یورو داشت و با    18.43افزایش    2تست الینر  

یورو داشت و    18.58رسید. شاخص آر بی فلوتینگ جهش  یورو در تن    575.12به    %3.15یورو داشت و با    17.55

 یورو در تن رسید.  563.97به  %3.41با 
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