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 هاي کاغذ در اروپا شاخص 

 2021جوالي  20   –شاخص کاغذ 

 )%95فاصله اعتماد ( تغییرات مقدار شاخص  درجه

LWC 60  /گرم بر مترمربع
 قرقره

 583.41 - 566.85 + 14.72 575.13 یورو

CTD WF  100  گرم بر
 مترمربع/قرقره

 655.41 - 636.85 + 13.45 + 646.13 یورو

A4  B-copy 80  گرم بر
 مترمربع

 854.85 - 806.95 + 3.01 830.90 یورو

گرم بر  45کاغذ روزنامه 
 مترمربع/ قرقره

 410.24 - 394.40 + 15.67 402.32 یورو
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تغییرات مثبتی   ايمنطقه  اقتصادهايیک 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 اقتصادي و تقاضاي کاغذ در مقایسه 

این   ).PPPCافزایش نسبت به ماه می سال قبل داشت (گزارش    پنجمیکتقاضاي جهانی کاغذ چاپ و تحریر  
توسعه مثبت باشد، زیرا مصرف  کمک کرد تا در پایان سال    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 آمریکاي   %10و در بقیه آسیا    %16ژاپن این رقم  رشد داشت، و در    %28اروپا باال رفت، و در آمریکاي شمالی  

ژاپن که نزدیک به پایداري   استثنايبهبود (  توجهقابل ، رشد فقط در آسیا  درمجموعدر ماه می بود.    %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  %77تحریر در حد  جهانی کاغذ چاپ و
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میلیارد دالر در سال جاري رسید (طبق   665نسبت به سال قبل داشت و به    %12.6هزینه جهانی تبلیغات رشد  
  بعدمیلیارد دالر در سال    700دیگري وجود داشته باشد و به    %8.2که رشد    رسد میبه نظر  ).  WARC  بینیپیش

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

کاهش   کهاینر در سال جاري خواهد داشت، قبل از  میلیارد دال  29.6تا سطح    %4.8افزایش    ايروزنامهتبلیغات  
در سال   %2.5افزایش    شودمی  بینیپیشوجود داشته باشد. در مورد مجالت، هزینه تبلیغات    2022در سال    1%

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

هند شد. در هفته گذشته، بورگو، ساپی اروپا، و کاغذ تحریر شامل افزایش قیمت در فصل سوم خوا  تولیدکنندگان 
و بدون    دارروکشو کاغذ بدون چوب    دارروکشرا براي کاغذ مکانیکی    ها قیمتجداگانه اعالم کردند که    طوربهلکتا  

 مقابله کنند.   لجستیکیافزایشی مواد خام و  هايهزینه تا با   دهند میروکش و بدون چوب افزایش  

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

LWC   –      نسبت به ماه می سال قبل    %22داشت، و با    پنجمیکافزایش    دارروکشمصرف جهانی کاغذ مکانیکی
کمتر از سال قبل بود، زیرا توسعه فقط در ماه   % 8  تاکنون، تقاضا  درمجموع).  PPPC  هايدادهقرار داشت (طبق  

در ماه می بود. در سوئد،   %74داشت. نسبت حمل به ظرفیت در حد    % 6آوریل مثبت بود وقتی مصرف افزایش  
، که متخصص چاپ آنالین کند میچاپ دیجیتال آلمانی شاتزل دراك میدین را خریداري    شرکت االندرس، شرکت

. در نقاط دیگر آلمان، چندین چاپ خانه در شمال سازدمیاست و اقالم شخصی مانند کتاب، کارت، و عکاسی  
(طبق انجمن   قرار گرفتند که در هفته قبل در این منطقه جاري شد   تأثیرراین وستفالیا توسط سیل شدید تحت  

 توانند نمیرا که    هاییشرکت  کند میشمال غربی ورباند دراك و میدین). این سازمان تالش    هايچاپخانهمحلی  
  H2ي باالتر براي فصل سوم سال و  هاقیمتکار کنند توسط دیگران مساعدت کند. در مورد کاغذ، تمایل کلی  

یورو   65تا    45، و تا حدي افزایش در حد  باالبودندر و  که هفته قبل رسید عمدتاً پایدا  LWC  هايپیشنهاداست.  
(جمعه تا جمعه) تا حدي فشار رو به باال داشت.   غیراروپایییورو در مقابل ارزهاي    %0.3داشتند. ضعیف شدن  

 یورو در تن رسید.   575.13به  %2.63یورو داشت و با  14.72افزایش  LWCشاخص 

نسبت به سال قبل در   %18بدون چوب تقریباً    دارروکشمصرف کاغذ      – دار و بدون چوب  کاغذ روکش 
افزایش در ماه آوریل و تقریباً ثابت در ماه  % 7). این شامل  PPPCماه می در تمام بازارها افزایش داشت (آمارهاي 
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خیلی زیاد نبود. در سطح   اگرچهارس بود. با توجه به افزایش طی دو ماه اول سال نو، مجموع توسعه منفی شد،  م
داشت. در آمریکا،    2020نسبت به ماه می    %59بود که افزایش    %74جهانی، نسبت حمل به ظرفیت در ماه می  

دالر هر سهم نقد خریداري    20  باقیمتا  در ورسو ر  ماندهباقیشرکت اطلس هولدینگ پیشنهاد داد تا تمام سهام  
که قبالً در تجارت کاغذ تحریر و کاغذ   اطلس.  کندمیورسو اعالم کرد این پیشنهاد را ارزیابی    مدیرههیئتکند.  

کاغذ در اواخر   تولیدکنندگان  کردمیاز ورسو بود و تالش    %9مخصوص فعال بود در نقاط دیگر و مالک تقریبی  
ما گزارش قیمت هفته قبل   هايشاخصخریداري کند اما همیشه جلوگیري شده است. در  را    2019و    2017سال  

بودند. ضعیف شدن   توجهقابلکامالً    هابعضیو    باالبودند تا حدي کاهش داشت، اما عمدتاً تغییرات قیمت رو به  
، شاخص قیمت طورکلیبه  رو به باال داشت.  تأثیر(جمعه تا جمعه) تا حدي    غیراروپایییورو در مقابل ارزهاي    0.3%

 یورو در تن رسید.  646.13به  %2.13یورو افزایش داشت و با  13.45و بدون چوب   دارروکش

رشد   %23تقاضاي جهانی براي کاغذ بدون روکش و بدون چوب      –کاغذ بدون روکش و بدون چوب  
از ژانویه تا می سال    باالتر  %4). توسعه سالیانه مثبت بود، و تقریباً  PPPCنسبت به ماه می سال قبل داشت (ارقام  

در ماه    شده ثبت  %63بود، و جهش زیادي نسبت به    %79نسبت حمل به ظرفیت در ماه می سال جاري  قبل بود.  
با شروع دستگاه ورق بدون   185000داشت. در آمریکا شرکت دومتار    2020می   تن در سال به ظرفیت خود 

تقاضاي   تأمین  منظوربهاست و    خمیرکاغذ ا فزاید که تمرکز آن بر تولید  ی  روکش در کارخانه اشدون در آرکانزاس م
حرارتی در کارخانه دیگر    دارروکشافزایش مشتریان است. بخشی از ظرفیت ممکن است براي افزایش تولید کاغذ  

متوقف شد،   گذشتهاشدون که در اثر پاندمی کورونا در آوریل سال    PMکه    کند می  بینیپیشباشد. این شرکت  
ي رسیده براي شاخص ما شامل ترکیبی از هاقیمتاخیر    هايگزارشدر ماه ژانویه کامالً عملیاتی شود. در اروپا،  

یورو در مقابل   %0.3ضعیف شدن    هايشاخصنبود و در سایر    توجهقابلصعودي  افزایش و کاهش بود و تمایل  
  3.01افزایش     A4 B copyشاخص کاغذ  رو به باال داشت.    طورکلیبه(جمعه تا جمعه) سهمی    غیراروپاییارزهاي  

 یورو در تن رسید.  830.90به  %0.36یورو داشت و با 

) را DMGTاز سهام دیلی میل و جنرال تراست (  %70خانواده روترمایر در نظر دارد تقریباً      –  کاغذ روزنامه
رد میلیون پوند است و روتر مایر در نظر دا  810خریداري کند تا این انتشارات را خصوصی کند. ارزش این گروه  

و مدیریت   DMGTاین معامله فروش بیمه خطر    هايشرطپیشپوند خریداري کند. در میان    251هر سهم را  
داراي سهام است.   DMGTاتومبیل کازو وجود دارد، که در آن    فروشی خردهریسک و لیست موفق موجودي کاالي  

انجام  2020دستورات را از آوریل    کهنایمیلیون دالر جریمه کردند براي    500در فرانسه مقامات رقابتی گوگل را  
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نداده است، که شامل عدم مذاکره با انتشارات فرانسوي در مورد پرداخت براي اخبار است. مقامات یک فرصت 
بدهند تا جریمه اضافی    منتشرکنندگان  جبرانبه این غول دیجیتال دادند تا پیشنهادي براي چگونگی    دوماهه

ي باالتر در هاقیمتدریافت شد از    هاییگزارشد. در مورد قیمت کاغذ روزنامه  یورو در روز تعلق نگیر  900000
در   %0.3که    یورو یا بیشتر بود. این فشار رو به باال تا حدي از یورو ناشی شد   70هفته گذشته که شامل افزایش  

  15.67این زمان جهش  ، شاخص کاغذ روزنامه در  درنتیجه(جمعه تا جمعه) ضعیف شد.    غیراروپاییمقابل ارزهاي  
 یورو در تن رسید.  402.32به  %4.05یورو داشت و با 
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