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 های کاغذ در اروپا شاخص 

 2021جوالی  13 –شاخص کاغذ 

 (%95فاصله اعتماد ) تغییرات مقدار شاخص  درجه

LWC 60  /گرم بر مترمربع

 قرقره

 566.70 - 554.12 + 4.21 560.41 یورو

CTD WF  100  گرم بر

 مترمربع/قرقره

 642.38 - 622.98 + 3.06 632.68 یورو

A4  B-گرم بر   80 رونوشت

 مترمربع

 851.70 - 804.08 + 4.80 827.89 یورو

گرم بر  45کاغذ روزنامه 

 مترمربع/ قرقره

 391.41 - 381.89 + 3.06 386.65 یورو
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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  هایدادهسالیانه در ماه می داشت )طبق  

از قرنطینه کوید  ناشی  به می  سالیانه    %40یادآوری، تقاضا افت    عنوانبهبود.    19-بود که  داشت.    2020نسبت 

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    2020ژانویه تا می  

دارد. واردات کاغذ گرافیک شامل کاغذ روزنامه   %1  تأخیره سال قبل  نسبت ب  کهدرحالیقبل برای ماه مشابه داشت،  

 پنجم یک، واردات  طورکلیبهنسبت به سال قبل در می باال رفت، که اولین افزایش در سال جاری است، اما    2%

 نسبت به دوره مشابه سال قبل افت داشت. 

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

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

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  %3.9افزایش در مصرف ). بخش بهداشتی و خانگی شاهد  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 

LWC   –      نسبت به ماه می سال قبل افزایش   چهارم یکشرقی حدود  در اروپای    دارروکشمصرف کاغذ مکانیکی

نشان داده   هرماهمواجه شد. افت کلی در    19  –(، زیرا ماه می سال قبل با قرنطینه کوید  PPPCداشت )طبق ارقام  

مصرف کاغذ    2020از ژانویه تا می سال قبل بود. با نگاهی به گذشته و سال    %6شد و این بار کاهش محدود به  

رسید )گزارش اخیر    CEPIمیلیون تن در منطقه    3.1داشت و به    سالبهسال  %17.3کاهش    دارروکشمکانیکی  

میلیون تن رسید. در آلمان شرکت کابل اعالم کرد که در   4.2سالیانه داشت و به    %24.2کنفدراسیون(. تولید افت  

تورمی را جبران   هایهزینه تا    د شومیبار اضافی مواد خام خواهد داشت، که از ماه اوت عملی    L/M/WCتولید  

یورو برای هر ورق است. برای شاخص ما،   30یورو برای هر قرقره و  60(. بار اضافی  RISIکند )گزارش بازار سریع 

شامل کاهش موقتی بود اما اغلب مواد جدید باال رفتند. کشش رو به باال دارای    LWCپیشنهاد هفته قبل برای  

 LWC  4.21)جمعه تا جمعه( ضعیف شد. شاخص    غیراروپاییدر مقابل ارزهای    %0.2ه  فشار بیشتر برای یورو بود ک

 یورو در تن رسید.   560.41به  %0.76یورو باال رفت و با 

بدون چوب در اروپا در ماه می باال کشید و   دارروکشتقاضا برای کاغذ    – و بدون چوب    دارروکش کاغذ  

- کوید   پاندمی،  کنیممی(. وقتی به ماه می سال قبل نگاه  PPPCداشت )طبق    2020افزایش نسبت به می    60%

پایین کشید. افزایش در ماه می سال جاری پس   2019در مقایسه با می    %57تقاضا را    ازآنپسو افت مصرف    19

از موضع    ترپایین  %6، تقاضا  طورکلیبهوریل بود اما در فصل اول سال کاهش داشت.  ساالنه در آ  %30از افزایش  

هفته قبل منتشر کرد. این   2020آمارهای کلیدی خود را برای سال      CEPIمی سال قبل بود.    –خود در ژانویه  

در منطقه رسید.  بدون چوب    دارروکشمیلیون تن مصرف کاغذ    2.3سالیانه را نشان داد و به    %30.5آمار کاهش  

میلیون تن رسید. با   4ساالنه داشت و به    %26.3است و افت    دورقمیافت تولید در بعضی نقاط کمتر شد اما هنوز  

. باالبودندود اما اغلب تغییرات رو به  نگاه به گزارش قیمت هفته قبل که به دست ما رسید شامل اندکی کاهش ب

، طورکلیبهصعودی داشت.    تأثیر )جمعه تا جمعه( تا حدی    غیراروپایییورو در مقابل ارزهای    %0.2ضعیف شدن  

 یورو در تن رسید.   632.68به  %0.49یورو افزایش داشت و با   3.06بدون چوب  دارروکششاخص کاغذ  
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تقاضا برای کاغذ بدون روکش و بدون چوب در اروپای غربی در ماه   –کاغذ بدون روکش و بدون چوب  

در ماه می  سوم یکسالیانه در آوریل، مصرف  % 15(. بعد از افزایش حدود PPPCامه داد )طبق می به باال رفتن اد

بود. در کل سال  ترپاییننسبت به سال قبل در همین زمان  %1باال رفت. در دوره ژانویه تا می، تقاضا هنوز حدود 

میلیون   5.8داشت و به    سالیانه  %10.6مصرف کاغذ بدون روکش و بدون چوب کاهش    CEPI، در منطقه  2020

که آیا عوارض کاغذ کپی از برزیل،   کنند میتن رسید )گزارش کنفدراسیون(. در استرالیا، مقامات تجارتی تحقیق  

(. این RISIبر واردات از چین را تمدید کنند )گزارش بازار سریع    کنندهجبرانچین، و اندونزی و تایلند  و عوارض  

کاغذ در استرالیا درخواست تمدید کرده است.    تولیدکننده، اما تنها  شوند می  عوارض در آوریل سال بعد منقضی

بود. ضعیف شدن    غافلگیرکنندهباالی    هایقیمتطبق شاخص ما، گزارش هفته قبل تا حدی افت داشت اما شامل  

  A4 B copy)جمعه تا جمعه( تا حدی فشار رو به باال وارد کرد. شاخص    غیراروپایییورو در مقابل ارزهای   0.2%

 یورو در تن رسید.  827.89به  %0.58یورو داشت و با  4.80افزایش 

نسبت به سال قبل در ماه می در اروپای غربی افزایش داشت    %22مصرف کاغذ روزنامه حدود      –  کاغذ روزنامه

نسبت به سال   %9زیر سطح سال قبل قرار داشت. صادرات به خارج افزایش    %9، تقاضا  طورکلیبه (.  PPPC)طبق  

افت ساالنه داشت و   %25.6، مصرف کاغذ روزنامه طورکلیبهسال قبل   بامالحظهقبل در همین ماه از سال داشت. 

  4.1نه داشت و به  ساال  %20.7اخیر از سازمان(. تولید افت    هایدادهرسید )  CEPIمیلیون تن در منطقه    3.5به  

مینوتنن بی تی ام ایکس را خریده است،    20از سهام    %30. در بخش انتشارات برلینگسک مدیا  د میلیون تن رسی

با ادغام بی تی و مترو اکسپرس در دانمارک تشکیل شد. برلینگسک مدیا روزنامه آزاد   2016شرکتی که در سال  

برای قیمت   تولیدکنندگان. در بازار کاغذ روزنامه  کند میدغام  بی تی و پورتای آنالین را در شرکت برلینگسک ا

. در هفته قبل، گزارش از افزایش زیاد در میان پیشنهاد ثابت رسیده است. یورو فشار رو به کنند میباالتر تالش  

زنامه شاخص کاغذ رو  درنتیجه)جمعه تا جمعه( ضعیف شد.    غیراروپاییدر مقابل ارزهای    %0.2باال وارد کرد زیرا  

 یورو در تن رسید.   386.65به  %0.80یورو باال رفت و با  3.06
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