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 های کاغذ در اروپا شاخص 

 2021ژوئن   29   – شاخص کاغذ  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC 60   /گرم بر مترمربع

 قرقره 

 556.73 - 547.43 - 1.18 552.08 یورو 

CTD WF 100    گرم بر

 مترمربع/قرقره 

 635.80 - 618 - 1.39 626.90 یورو 

A4  B-copy 80    گرم بر

 مترمربع 

 849.20 - 801.82 + 7.10 825.51 یورو 

گرم بر   45کاغذ روزنامه 

 مترمربع/ قرقره 

 388.14 - 380.16 + 0.94 384.15 یورو 
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LWC   –     تن بود و نسبت به سال    334000در ماه آوریل    دارروکشاروپا برای کاغذ مکانیکی    هایمحموله کل

میلیون تن    1302بود و به    %11.9دوره ژانویه تا آوریل دارای افت  (.  یورو گرافافزایش داشت )ارقام    %10.3قبل  

ی نسبت به آوریل  تن بود که تا حد   92000،  و در ماه آوریل  هامحموله کل    %27.5رسید. صادرات این درجه  

برای ماه آوریل داشت، و نسبت به سال    % 15.3افزایش    LWCجهش داشت. تقاضای تخمینی اروپا برای    2020

برای این شاخص شامل افزایش و کاهش در    شدهآوری جمع   هایقیمت داشت.    %10.6قبل در همین زمان افت  

)جمعه تا جمعه( تا حدی کشش    غیراروپاییزهای  یورو در مقابل ار  %0.1ثابت بود. ضعیف شدن    یهاپیشنهاد میان  

 یورو در تن رسید.  552.08به مقدار  % 0.21یورو با  1.18پایین آمد و با  LWCرو به باال داشت. شاخص 
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در اروپا برای درجه کاغذ تحریر    هامحموله ماه آوریل شاهد افزایش حجم     –   دار و بدون چوبکاغذ روکش   

داشت، و    هامحموله در کل   % 19و بدون چوب افزایش    دارروکش بود، و بعضی احجام صادراتی افت داشتند. کاغذ  

  1308  هامحموله نشان داده شد. حجم کلی    یورو گرافافزایش حمل در منطقه داشت، که در آمارهای    34.8%

و   بود  تن  به همین  % 10.4میلیون  در سال    نسبت  اول سال صادرات    ترپایین   2020دوره  ماه  و در چهار  بود، 

است. تقاضای تخمینی برای این درجه در ماه    2020افت نسبت به سال    % 9.1تن بود که به معنای    303000

کاهش داشت. برای این شاخص، آخرین    % 10.2ژانویه تا آوریل    چهارماهه ارقام    که درحالیباال رفت،    % 34آوریل  

)جمعه    غیراروپایی یورو در مقابل ارزهای    % 0.1قیمت شامل تغییراتی در هر دو سمت بود. ضعیف شدن   هایداده 

یورو افزایش داشت   1.39بدون چوب    دار روکش ، شاخص کاغذ  طورکلیبه تا جمعه( تا حدی صعود ضعیف داشت.  

 یورو در تن رسید. 626.90به  % 0.22و با 

اروپا برای    هایمحموله مشخص شد کل    یورو گرافبررسی آمارهای    با   –  کاغذ بدون روکش و بدون چوب

  2053حجم ژانویه تا آوریل    کهدرحالی داشت،    %21.5کاغذ بدون روکش و بدون چوب در ماه آوریل پیشرفت  

  103000داشت و حجم آن    %16.5کمتر بود. صادرات این ماه افزایش    % 1.5،  2020میلیون تن بود و نسبت به سال  

 گزارش شد،  که قبالً  طوریهمان را تجربه کرد.    % 7.6تن و افت سالیانه    363000درات انبوه  اص  کهدرحالی   تن بود،

. تقاضای تخمینی برای درجات  شودمی   بینیپیشافزایش قیمت در ماه جوالی در اروپا در رابطه با این درجات  

داشت   %3.8بود. ارقام کلی تقاضا کاهش  2020نسبت به آوریل  % 15.2بدون روکش و بدون چوب دارای افزایش  

)جمعه تا    غیراروپایییورو در مقابل ارزهای    %0.1. ضعیف شدن  باالبودهفته قبل اغلب ثابت یا رو به    هایقیمت و  

به    % 0.87یورو باال رفت و با    7.10حدود    A4 B copy مواجه شد. شاخص  جمعه( با نیروی تا حدی رو به باال

 یورو در تن رسید.  825.51مقدار 

 

تن بود،    409000کل کاغذ روزنامه در اروپا در ماه آوریل    هایمحموله  یورو گراف طبق گزارش    –   کاغذ روزنامه 

تن بود،   300000داشت و در حد   %5.4د منطقه اروپا رش  هایمحموله نسبت به سال قبل داشت.  %1.2و افزایش  

% بود. صادرات  -13.6تغییر نسبی برای چهار ماه اول سال در میان کاغذ تحریر بیشترین مقدار بود، و    که درحالی 

داشت، و تقریباً همان مقدار مشاهدات ژانویه تا آوریل بود. تقاضای تخمینی    %8.8تن در ماه آوریل افت    110000

در ارقام جمعی بود که بیشترین تغییر نسبی در    %16در ماه آوریل داشت و با    %4.3روپا افت  کاغذ روزنامه در ا
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  % 0.1ثابت بود. ضعیف شدن    وبیشکم میان کاغذ تحریر در اروپا بود. آخرین گزارش قیمت که به ما ارسال شد  

  94شاخص کاغذ روزنامه افزایش  را باال برد.    هاشاخص)جمعه تا جمعه( تا حدی    غیراروپایییورو در مقابل ارزهای  

 . یورو در تن رسید  384.15به   %0.25سنت داشت و با 
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