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 در آمریکا  NBSKشاخص خمیرکاغذ 

 2021جوالی  13 –شاخص خمیرکاغذ 

 (%95فاصله اعتماد ) تغییرات مقدار شاخص  درجه

در  NBSKخمیرکاغذ  

 آمریکا

 1651.68 - 1615.82 0.00 1633.75 آمریکادالر 

 

 

افزایش   %31جهش داشت و    سومیکتقاضا برای کاغذ چاپ و تحریر در اروپای غربی تا حد      –  کاغذ  صنعت

(. این البته مستقیماً در رابطه با سطح ضعیف مصرف در سال قبل PPPC  هایداده)طبق    داشت  میدر ماه  سالیانه  

از قرنطینه کوید  ناشی  به می    %40یادآوری، تقاضا افت    عنوانبهبود.    19-بود که  داشت.    2020سالیانه نسبت 
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بیشتر از   %1افزایش مالیم در مصرف در آوریل تا می سال جاری کمک کرد تا ارقام کلی باال رود. اکنون فقط  

نسبت به سال    % 32است. صادرات کاغذ چاپ و تحریر به همین صورت بود و افزایش مالیم    2020انویه تا می  ژ

دارد. واردات کاغذ گرافیک شامل کاغذ روزنامه   %1  تأخیرنسبت به سال قبل    کهدرحالیقبل برای ماه مشابه داشت،  

 پنجم یک، واردات  طورکلیبهه اولین افزایش در سال جاری است، اما  نسبت به سال قبل در می باال رفت، ک  2%

 نسبت به دوره مشابه سال قبل افت داشت. 

رسید    CEPIر منطقه  میلیون تن در سال قبل د  71داشت و به    %5.3کل مصرف کاغذ و مقوا  کاهش سالیانه  

میلیون تن رسید. افت   85.2نسبت به سال قبل داشت و به    %4.8)گزارش آمار اخیر کنفدراسیون(. تولید افت  

 23.8و به    %18.8میلیون تن و    18.4داشتند و به    %17.8بزرگ در مورد کاغذ گرافیک بود، که مصرف و تولید افت  

و  بندیبستهمیلیون تن رسیدند. کاغذ   تقاضا  و مقوا  و  بهتری داشتند  افت    عمالًضع  و  بود  سالیانه   %0.1پایدار 

رسید    2020تا    2019میلیون تن از    49.6داشت و به    %2.1میلیون تن رسیدند. تولید افزایش    41.3داشتند و به  

 7.8( بود و به  % 3.1( و تولید )تا  %3.9. بخش بهداشتی و خانگی شاهد افزایش در مصرف )19- علیرغم وجود کوید 

داشت   %5.1و مقواها شامل افت بودند و تقاضا افت    کاغذهامیلیون تن رسید. بخش کوچک سایر    8میلیون تن و  

 میلیون تن رسید.  3.8و به  %3.3میلیون تن و تولید افت  3.5و به 

 NBSK   در ماه می تا ژوئن ثابت    هاقیمتآمریکا کند شد، و    خمیرکاغذ قیمت در بازار    رقابت      –  در آمریکا

)گزارش   چوب سخت،  PPI Pulp & Paper Weekبودند  بخش  در    خمیرکاغذ  تولیدکنندگان،  درهرحال(. 

تا حدی پایین آمد که ناشی از    NBSK  اینقطه(. قیمت  ها روزنامهدالر را در ماه قبل داشتند )گزارش    40افزایش  

افزایش مالیم در سال جاری داشت و از اول ژانویه   NBSKتقاضای کمتر در بازار داخلی و در چین بود. شاخص  

،  درنتیجه،  تغییر قیمت به ما گزارش نشد.  درهرحالدالر باال رفت. این قیمت از اواسط ژوئن ثابت است،    500

دالر در تن قرار داشت. فاصله اعتماد خود را در   1636.75در آمریکا بدون تغییر بود و در حد    NBSKشاخص  

 دالر در تن تکرار کرد. 1615.68تا  1615.62سطح  
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