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 در آمریکا  NBSKشاخص خمیرکاغذ 

 2021جوالي  20   –شاخص خمیرکاغذ 

 )%95فاصله اعتماد ( تغییرات مقدار شاخص  درجه

در  NBSKخمیرکاغذ  
 آمریکا

 1615 - 1615 - 18.75 1615 دالر آمریکا

 

 

اي تغییرات مثبتی یک مسئله عمده در جهان باقی ماند، اقتصادهاي منطقه  19- اگرچه کوید    –  صنعت کاغذ
با ماه می امسال نسبت به ماه می ضعیف سال قبل نشان دادند.  در رشد اقتصادي و تقاضاي کاغذ در مقایسه 

افزایش نسبت به ماه می سال قبل داشت (گزارشتقاضاي جهانی کاغذ چاپ و تحریر یک ). این PPPC  پنجم 
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که کمک کرد تا در پایان سال توسعه مثبت باشد، زیرا مصرف  دومین ماه بود که افزایش سالیانه وجود داشت و این
نسبت به سال قبل در    %31افزایش داشت. در سطح منطقه، تقاضا حدود    2020در مقایسه با ژانویه تا می    1%

و در آمریکاي   %10و در بقیه آسیا    %16، و در ژاپن این رقم  رشد داشت  %28اروپا باال رفت، و در آمریکاي شمالی  
استثناي ژاپن که نزدیک به پایداري توجه بود (بهدر ماه می بود. درمجموع، رشد فقط در آسیا قابل   %48التین  

بود)، اگرچه مصرف در سایر مناطق فقط در سال قبل تا حد چند درصد کاهش داشت. نسبت حمل به ظرفیت 
 بود. 2020ماه می در  %61در ماه می باالتر از  %77ذ چاپ و تحریر در حد جهانی کاغ 

میلیارد دالر در سال جاري رسید (طبق   665نسبت به سال قبل داشت و به    %12.6هزینه جهانی تبلیغات رشد  
بعد  میلیارد دالر در سال    700دیگري وجود داشته باشد و به    %8.2رسد که رشد  ). به نظر میWARCبینی  پیش

است (طبق گزارش   2021میلیارد دالر در سال    657و سطح    %14مقایسه با افزایش  افزایش یابد. این مقدار قابل
که مشاهده است، درحالی، افزایش زیاد آنالین قابلWARCبینی آگهی ماگنا منتشره در ماه ژوئن). در گزارش  پیش

که کاهش دالر در سال جاري خواهد داشت، قبل از اینمیلیارد    29.6تا سطح    %4.8اي افزایش  تبلیغات روزنامه
در سال   %2.5شود افزایش  بینی میوجود داشته باشد. در مورد مجالت، هزینه تبلیغات پیش  2022در سال    1%

 خواهد داشت.   2020در سال  %4.3نشینی جاري داشته باشد، اما عقب

خواهند شد. در هفته گذشته، بورگو، ساپی اروپا، و تولیدکنندگان کاغذ تحریر شامل افزایش قیمت در فصل سوم  
دار و بدون  دار و کاغذ بدون چوب روکشها را براي کاغذ مکانیکی روکشطور جداگانه اعالم کردند که قیمتلکتا به

 هاي افزایشی مواد خام و لجستیکی مقابله کنند.  دهند تا با هزینه روکش و بدون چوب افزایش می

براي تحویل در   %10تا    8یورو افزایش خواهد داشت، لکتا درخواست    50براي تحویل در سپتامبر  بورگو اعالم کرد  
 افزایش در اول اکتبر یا بالفاصله براي تجارت جدید دارد.  %10که ساپی هدف اول سپتامبر دارد، درحالی

 NBSK    خمیرکاغذ بازار      –در آمریکا  NBSK   در آمریکاي شمالی به تمایل صعودي خود پایان داد و با افزایش
چین یکی از دالیل افزایش   خمیرکاغذ ). بازار  RISIپایین کشید (طبق بازار سریع    هاقیمت  خمیرکاغذ موجودي  

کاهش   اولین  و  است  که    اينقطهموجودي  بود  دنبال    باقیمت  تاکنونقیمت  تجارتی  مورد شودمیقرارداد  در   .
شمالی در نوا اسکوتیا گشوده شد    خمیرکاغذ براي تبدیل دارد و در کارخانه    هاییطرح، کاغذ مرغوب  گذاريهسرمای

شد. اگر پروژه   متوقف   زیستمحیطبه دلیل چالش    2020جدید). تولید در کارخانه در اوایل    هايگزارش(طبق  
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در آمریکاي شمالی شامل   NBSK  ذ خمیرکاغ. شاخص  شودمیانجام    2025تا    2023ت بین  خجدید پیش برود، سا
دالر سقوط کرد و با   18.75در آمریکا    NBSKپیشنهاد افت قیمت و ثابت براي این هفته بود، بنابراین، شاخص  

دالر در تن قرار گرفت.   1615تا    1615دالر در تن رسید. فاصله اعتماد به صفر رسید و در حد    1615به    1.15%
 در اوایل سال است.  شدهثبتاز مقدار  باالترد و بو %40باالي   تاکنونمقدار شاخص  
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