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 های خمیرکاغذ در اروپا اخصش 

 2021جوالی  6 –شاخص خمیرکاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

NBSK 1300 - 1300 0.00 1300 دالر آمریکا  اروپا 

BHKP 1119.26 - 1109.56 + 15.28 1114.41 آمریکا دالر  اروپا 

 

 در هفته گذشته: ECBتبدیالت یورو توسط متوسط نرخ تبدیل 

NBSK 4.22 1094.46 یورو  اروپا + 

BHKP 16.43 938.21 یورو  اروپا + 
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کاغذ رساند.   –  بازار  پایان  به  سوئد  در  کوارنسودن  کارخانه  بستن  برای  را  مذاکرات  انسو  استورا  شرکت 

و مرکز خدمات مشتریان در آخر سال    شودمی و کاغذ در فصل سوم سال دائماً متوقف    خمیرکاغذ ، تولید  درنتیجه

. مرحله بعدی بحث  شودمیبسته خواهد شد. نیروگاه در حال کار خواهد بود و متمرکز بر تولید حرارتی منطقه  

سر   شد    تأثیر بر  زده  تخمین  قبالً  است.  کارکنان  بر  تحت    440تعطیلی  کارخانه  گیرند می قرار    تأثیر نفر   .

تن در سال کاغذ مکانیکی بدون روکش و    200000و    SCن در سال کاغذ  ت  400000کوارنسودن دارای ظرفیت  

روزنامه هفتگی و تبلیغاتی برلینر آبنبالت را  کاغذ روزنامه پیشرفته است. در آلمان، برلینر ورالگ تصمیم گرفت  

جارتی  میلیون را در ماه اوت تعطیل کند )گزارش آر بی بی(. این شرکت اعالم کرد که مدل ت  1.45با شمارگان  

 و دیدگاهی متغیر در مسئولیت اکولوژی وجود دارد. شدهکهنه   فنّاوریپیشرفت  درنتیجه

که   ، میلیارد دالری اختصاص داد  1.9دولت فدرال کانادا پول بیشتری برای کمک به مطبوعات در قالب یک بسته 

کانادا    ایدوره   گذاریه سرمایصرف هنر، فرهنگ، میراث، و بخش ورزش پس از خاتمه ویروس کورونا خواهد شد.  

هفتگی در سال    هایروزنامه و    کوچکمیلیون دالر برای حمایت مجالت آزاد، دیجیتال و شمارگان    21.5حدود  
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کرد.    2021-2022 خواهد  دیگر    10دریافت  دالر  به    ایدوره   صورتبه میلیون  کمک  برای  شرایط  واجد 

سال    هاانتشاراتی عالوه یابد می   اختصاص  2022-2021در  این،    .  سال    هایروزنامه بر  در    2022-2021محلی 

 . کنند می میلیون دالر دریافت   10بیشتر در کشورهای تحت سرویس  هایروزنامه  منظوربه 

NBSK  اروپا اخیراً    خمیرکاغذ   هایقیمت   که درحالی    –  در  نرم  د  فشارتحت چوب  و    ر نزولی  چین  بازار 

به فشار خود برای قیمت باال در    خمیرکاغذ   تولیدکنندگانثابت باقی ماند.    هاقیمتشمالی قرار داشت،    آمریکای

امنی در مقایسه با حجم مورد درخواست خریداران    تأمینی است که  تولیدکنندگاناروپا ادامه دادند. این ناشی از  

اشت. طبق منابع  ادامه د  هاقیمت دارند. در پایان ماه بحث در میان خریداران و فروشندگان برای تعیین آخرین  

 شده گزارش   هایقیمت نهایی نشده و مذاکره تا این هفته ادامه داشت.    تاکنون   هاقیمتموجود، بخش زیادی از  

دالر در تن بود. ضعیف شدن    1300برای شاخص ما شامل اغلب قیمت ثابت بود و شاخص بدون تغییر و در حد  

به    تأثیر)متوسط هفتگی( در مقابل دالر آمریکا  یورو    0.4% بر مالیم رو  تبدیل یورو داشت. تبدیل    باال  شاخص 

دالر در تن ثابت    1300. فاصله اعتماد در میزان  د یورو در تن رسی  1094.46به    %0.39یورو باال رفت و با    4.22

 بود. 

BHKP   شد. بازار    خمیرکاغذ   ترضعیف  تأمین موجب    خمیرکاغذ   هایکارخانه در    یتعطیلی تعمیرات  -    در اروپا

در مورد کارخانه فایبر اکسلنس سنت گائودنس در فرانسه گزارش داده است، که پس از دو هفته    RISIسریع  

  280000تولید این کارخانه حدود  تعطیل بود.    سوزیآتش توقف قبالً این کارخانه دو هفته در ماه می به علت  

قیمت در اروپا برای    هایبحثچوب سخت است.    %65نرم و    چوب  % 35بود که    2020در سال    خمیرکاغذ تن  

مذاکرات تمام نشده و سهم    تاکنونچوب سخت در هفته قبل در مقایسه با چوب نرم ادامه داشت.    خمیرکاغذ 

دالر باال رفت و با    BHKP  15.28. شاخص  باالبودجدید    هایپیشنهاد ثابت بود، و    شدهگزارش عمده قیمت مواد  

در مقابل دالر آمریکا موجب    ( یورو )متوسط هفتگی  %0.4دالر در تن رسید. ضعیف شدن    1114.41به    1.39%

تبدیل  رو  تحرک   تبدیل یورو شد. شاخص  با    16.43افزایش    BHKPبه باالی شاخص  به    % 1.78یورو داشت و 

   دالر در تن رسید. 1119.26تا  1109.56باال رفت و در حد دالر  9.70یورو در تن رسید. فاصله اعتماد   938.21
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