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 های کاغذ در اروپاشاخص

 2021جوالی  6  –شاخص کاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC 60   /گرم بر مترمربع

 قرقره 

 560.74 - 551.66 + 4.12 556.20 یورو 

CTD WF 100    گرم بر

 مترمربع/قرقره 

 637.97 - 621.27 + 2.72 629.62 یورو 

A4  B-copy 80    گرم بر

 مترمربع 

 848.33 - 797.85 - 2.42 823.09 یورو 

گرم بر   45کاغذ روزنامه 

 مترمربع/ قرقره 

 383.54 - 379.64 - 0.56 383.59 یورو 
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،  درنتیجهشرکت استورا انسو مذاکرات را برای بستن کارخانه کوارنسودن در سوئد به پایان رساند.  –  بازار کاغذ

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

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

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

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

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

تجارتی    1.45 اعالم کرد که مدل  این شرکت  بی(.  بی  آر  )گزارش  تعطیل کند  اوت  ماه  را در    درنتیجه میلیون 

 و دیدگاهی متغیر در مسئولیت اکولوژی وجود دارد.  شدهکهنه   فنّاوریشرفت پی
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میلیارد دالری اختصاص داد. که   1.9دولت فدرال کانادا پول بیشتری برای کمک به مطبوعات در قالب یک بسته  

کانادا    ایدوره   گذاریسرمایه صرف 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  

 هاانتشاراتی واجد شرایط برای کمک به    ایدوره   صورتبه میلیون دالر دیگر    10دریافت خواهد کرد.    2021-2022

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

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

LWC    –  منتشر کنند که    ایمجله آکسل اسپرینگر سوییس با آندراس کامینادا گروهی تشکیل دادند تا    رینگر

در سال    ایصفحه   164داس ماگازین است. این عنوان    تمرکز آن بر آشپزی، فرهنگ، و شیوه زندگی به نام کانینادا 

سی اچ مدیا مجله و پورتال آنالین خود را به ورو  است. در نقاط دیگر  90000و شمارگان آن  شودمی دو بار چاپ 

در آمریکای شمالی و در ماه    دارروکش کاغذ مکانیکی    هایقیمت اند وبر ورالگ در ماه سپتامبر خواهد فروخت.  

 PPI)گزارش    برند می دالر در ماه جوالی باال    40را    هاقیمتزیادی گفتند که    کنندگانتأمین ژوئن ثابت بود اگرچه  

Pulp & Paper Week  .)دچار رکود است و بعضی خریداران طبق گزارش به کاغذ    تأمینSC    تغییر دادند که

فصل سوم و    باال برای   هایقیمتکاغذ برای    تولیدکنندگاندالر از ماه می تا ژوئن باال رفت. در اروپا،    40قیمت آن  

H2    هستند تا افزایش هزینه    هاییروش به دنبال    . خریدارانکنند می باال    هایهزینه و اظهار سود کم و    کنند می کار

هفته    یهاپیشنهاد افزایش قیمت از اول جوالی را اعالم کرد.    CPI، گروه پرینتر  مثالعنوان به و  را جبران کنند.  

در مقابل ارزهای    % 0.2به یورو مالیم بود که    هاتفاوت ثابت بود. این    هایقیمتشامل افزایش و    LWCقبل برای  

یورو در تن    556.20به    %0.75یورو باال رفت و با    LWC  ،4.12)جمعه تا جمعه( قوی شد. شاخص    غیراروپایی

  رسید.

شرکت اتریشی چاپگر دراکزنتروم آیزنستاد اعالم ورشکستگی کرد اما     –  و بدون چوب   دارروکشکاغذ  

(. مسائل مالی شرکت ناشی از  RISI)گزارش بازار سریع    دهد می اختار جدید به کار ادامه  تحت یک مدیریت و س 

  دارروکش ورق آزاد    هایقیمتفعال بودند.    رویدادهاشیوع ویروس کورونا است زیرا بسیاری از مشتریان در بخش  

(. این سومین  PPI Pulp & Paper Weekدالر از ماه می تا ژوئن باال رفت )گزارش    40در آمریکای شمالی  

  کنندگانتأمین دالر بود. بسیاری از    110دالر و    100افزایش قیمت در سال فعلی برای رول و ورق و افزایش قیمت  

برای افزایش قیمت در ژوئن انجام   هاییتالش . در اروپا برند می دالر در جوالی  باال  40اعالم کردند قیمت ورق را  

ی زیادی در ماه  قراردادها. دارند ادامه که تا آخر ماه  قراردادهاتعداد زیاد نتایج محدودی داشت به دلیل  اگرچه شد 
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ثابت یا رو به باال از هفته قبل    هاداده طبق شاخص ما،    هاقیمتهفته قبل    یهاگزارش .  شوند می جوالی مذاکره  

  طورکلی به داشت.    )جمعه تا جمعه( تا حدی کشش نزولی   غیراروپایییورو در برابر ارزهای    %0.2بودند. قوی شدن  

 یورو در تن رسید.  629.62به  % 0.43یورو داشت و با   2.72و بدون چوب افزایش  دارروکش شاخص کاغذ 

بازار متوسط، بزرگ و بخش عمومی مشتریان    –کاغذ بدون روکش و بدون چوب   اروپا  انبارهای  اداره 

، که بخشی از گروه پاراگون است. این معامله شامل  فروشد می  OTخود در انگلستان و ایرلند را به گروه   قراردادی

اداره انبار اروپا بقیه مشتریان  مرکز توزیع قرارداد اشتون و بازار چاپ و ارتباطات تجاری ویتال کامیونیکیشن است.  

کاغذ بدون روکش و    کنندگانتأمین در آمریکا، اغلب  .  فرستد می ایرلند و انگلستان را به مرکز تجاری وایکینگ  

( و  PPI Pulp & Paper Weekدالری در ژوئن و جوالی کردند )گزارش    80تا    60بدون چوب اعالم افزایش  

کاغذ بدون روکش و بدون چوب برای ماه    تولیدکنندگاندالر قبالً در ژوئن عملی شد. در اروپا،    30افزودند که  

پاکت، مثل شبکه    تولیدکنندگانواکنش به افزایش قیمت،    منظوربه ش قیمت اعالم کردند.  ژوئن و جوالی افزای

قبل ترکیبی از   هفتههستند. در مورد شاخص ما، گزارش    3مایر کوورت و بونگ به دنبال افزایش قیمت در فصل  

)جمعه تا    غیراروپایی  هایارزدر مقابل    % 0.2به علت قوی شدن یورو  ارزی    تأثیر بود.    ترپایین باالتر و    هایقیمت

تا حدی پایین آمد،    A4 B copyیورو در دو هفته اخیر، شاخص کاغذ    10جمعه( در حاشیه بود. پس از باال رفتن  

   یورو در تن رسید. 823.09به  % 0.29یورو لغزش داشت، و با  2.42و 

و چاپ عناوین    کند می انجمن خبری میدلند دو مرکز چاپی را در کتلی در انگلستان تعطیل     –  کاغذ روزنامه

(. در فرانسه، کنسرسیوم کوتیسکا ماریتیما هولدینگ که  HTFP)طبق گزارش    دهد می خود را به شخص ثالث  

انتشارات روزانه    %49مالک   و  از    کورس ماتین را دارد، گفته  ایمنطقه سرمایه در کورس پرس است،  است که 

مالک  AFPطبق  )  شود می خارج    گذاریسرمایه پرونس  ال  که    % 51(.  مدیا  اچ  سی  سوییس،  در  است.  سهام 

که یک شرکت   فروشد می روزنامه محلی وردنبرگر و اوبرتوگنبورگر است اغلب سهام خود را به گالدیا   منتشرکننده 

شرکت مستقل    عنوانبه . بوخز مدین به کار خود  شودمی در بخش شرقی کشور است و از اول ژانویه فعال    ایرسانه

  تولیدکنندگان . در مورد بازار کاغذ روزنامه،  خردمی از سهام سارگانسرلندر دراک را    %8. گالدیا  دهد می ادامه    بهابازار

برای قیمت   به    مندند قه عالدر نیمه دوم سال تالش کردند و    باالتر کاغذ  فعلی مناقصه  پایین    هایقیمتنسبت 

، تغییر قیمت در هفته قبل گزارش نشد. در عوض،  درهرحالاست.    RCPباالی    هایهزینه برگزار کنند که همراه با  
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شاخص   درنتیجه)جمعه تا جمعه( تا حدی فشار نزولی داشت.  غیراروپایییورو در مقابل ارزهای  %0.2قوی شدن 

 یورو در تن رسید.   383.59به  %0.15سنت پایین رفت و با  56کاغذ روزنامه 
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