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 های کاغذ در اروپاشاخص

 2021 آگست 17   –شاخص کاغذ 

 %( 95فاصله اعتماد ) تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC 60   /گرم بر مترمربع

 رول 

 596.80 - 587.53 +5.89 587.53 یورو 

CTD WF 100   گرم بر

 مترمربع/رول 

 672.35 - 655.45 + 9.17  663.90 یورو 

A4 B-copy 80   گرم بر

 مترمربع 

 859.13 - 814.21 +0.68 836.67 یورو 

گرم بر    45کاغذ روزنامه 

 مترمربع/ رول 

 425.51 - 409.13 -0.37 417.32 یورو 
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-LWC  - های  داده اساس  بر PPPC ، سوم یک  تقریباً  ژوئن  ماه در   دار  روکش مکانیکی کاغذهای  جهانی مصرف  

  فصل اول   در  درصد  2 فقط   تقاضا ،  سال اول نیمه به نگاهی  با.  است یافته  افزایش سال در  درصد   31 حدود یا

  از ،  ژوئن ماه در درصد  82 ظرفیت  به  جهانی نقل  و  حمل نسبت  اگرچه ،  است افتاده عقب گذشته  سال  به نسبت

  خرید  با  Future ای  رسانه شرکت.  بود تجمعی  صورت به  درصد  74 و  گذشته  سال ژوئن در  ناچیز درصد  54

  از IT Pro  و Kiplinger ، Money Week ، The Week آنالین  و  چاپی نشریات جمله  از  ، مارک   دوازده

  میلیون 300 حدود  مبلغی  و  داده گسترش  متحده  ایاالت به را خود  دسترسی  متحده ایاالت به  ،  دنیس انتشارات

  کنندگان  تولید  ،  متحده  ایاالت در  ،  PPI Pulp & Paper Week گزارش  اساس  بر.  است کرده  دریافت پوند 
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  در  سپتامبر  ماه  در درصد  9 تا 5 حدود در  شده روکش مکانیکی کاغذهای  برای را  جدیدی  قیمت افزایش کاغذ 

  با همراه  کاهش  و افزایش از ای  مجموعه  شامل LWC کاغذ  قیمت  گزارش  جدیدترین ، اروپا در.   دارند  نظر

  در  یورو  درصدی  0.3 تقویت  با اگرچه  ،  شد  تر قوی قیمت   صعودی گرایش  ،  مجموع در .  بود پایدار های قیمت

  1.01 یا یورو 5.89  با PIX LWC شاخصکم شد و ارزش   اندکی( جمعه-جمعهارز های غیر اروپایی ) برابر

 . رسید  تن  در  یورو 587.53 به  افزایش درصد 

 .است افته ی شی درصد افزا 45نسبت به سال گذشته در غرب  گالسه مصرف کاغذ   –  کاغذ گالسه

سوم نسبت به سال   کیحدود  2020در ماه ژوئن در اروپا ، تقاضا در ماه ژوئن نشان می دهد   PPPC یآمارها

 .افتیگذشته کاهش 

مثل    سالفصل اول ماه در  ن یکه امسال مشاهده شد ، ژوئن به عنوان بهتر  یادیز  شیحال ، با وجود افزا نیبا ا

 .افتی ش یدرصد افزا  61تقاضا تا و  کرد   ر ییماه ژوئن روند تغ در  ، کلی به طور  نبود،  ماه می 

سال گذشته   فصل اول  به  نسبت ٪0.5از  شیب ی کمدر فصل اول سال    کاغذ گالسه یماه ژوئن ، تقاضا در

 است.   افته ی شیافزا

 درصد داشت.   95را در   یکیکاغذ گراف یدهایتمام گر  تیظرفبه نسبت حمل و نقل  نیدر ماه ژوئن باالتر

رسد   یسال م  14 یدرصد از افراد باال 73.6به  یچاپ  نی، عناو آلماندر  MA 2021 ریاخ ی نظرسنج کی طبق

 است. افته یکاهش   نسبت به یک سال پیش درصد   77.6که 

  درصد از مردم دارد  50.5محدوده را در حدود   نیتر عی ، وس  رادیویی  برنامهو   ونیزی فهرست مجالت ، پوشش تلو

 .است افته یکاهش نسبت به سال گذشته  درصد   54.4همچنان از  زان یم نیا

  2021درصد در سال  33.2به  2020درصد در سال  36.9از  ی مجالت مربوط به امور جار یدسترس   زانیم

 است. افته یکاهش 

طبق  ،  گالسه کاغذ  متی است.  ق افتهیدرصد کاهش   19.4درصد به  20.9زنان از  ی که مجالت هفتگ  ی حال در

که   هرچند  تر بود ، نیی باالتر و پا یها مت یاز ق یشامل مجموعه ا کههفته ارائه شده  مت یق گزارشات نیآخر

 غالب بودند.ها  شیافزا

 افت ی شیافزا Pix Coatedاضافه شد. شاخص  نیبه ا ارزهای غیر اروپایی  در برابر  ورو ی  یدرصد   0.3 فیتضع
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 .د یدر تن رس  ورو ی  654.73 به  ٪1.07 ای ورو ی 6.95 افزایش  باو 

  تقریباً جهان سراسر در  ژوئن  ماه  در  گالسه  کاغذهای  برای تقاضا  که دهد   می نشان PPPC آمار  - کاغذ تحریر

  ، کرد   کمک  نیز افزایش منطقه  به تجمعی های  داده افزایش به  ژوئن  ماه .  است یافته افزایش  سال در  بار پنجمین

  نقل و  حمل نسبت.  است یافته  بهبود  قبل  سال به  نسبت درصد  3 به  نزدیک سال  اول ماهه  سه در  مصرف زیرا

  که حالی  در  ،  است یافته افزایش  جاری  سال در درصد  78 به 2020 ژوئن در درصد  61 از  ظرفیت به جهانی

  ، Fastmarkets RISI  گزارش   به.  است بوده  درصد  76 و  تر  پایین کمی  فقط  نیمه اول سال برای  رقم  این

Meerssen Papier  ،  ژوئیه  ماه  اواسط  در  تولید  توقف  به مجبور   از پس هلندی ظریف کاغذهای کننده  تولید  

:  گفت PPI Pulp & Paper Week.  شد  ورشکست  ،  آلمان و  بلژیک همچنین و هلند  جنوب  در سیل پی  در و

  ماه  از را  دار روکش   آزاد  کاغذهای قیمت  افزایش درصد  14 تا 3 از کاغذ  تولیدکنندگان ،  متحده ایاالت در

  ، بود  کاهش چند  شامل شد  ارائه ما به که   CWF کاغذ   قیمت  جدیدترین ، اروپا در.  اند  کرده  اعالم سپتامبر

  غیر ارزهای  برابر در  یورو درصدی  0.3 تقویت .   گرفتند   قرار  سایرین تأثیر تحت  راحتی به گزارشات این  اگرچه

  درصد  1.40 یا یورو  Pix Coated 9.17 شاخص.  داشت  همراه به را کمی  نزولی  تأثیر ( جمعه-جمعه)ییاروپا

 . رسید  تن  در  یورو 663.90 به و  یافت افزایش

  با هرچند  ،  یافت افزایش جهانی سطح در  ژوئن  ماه  در تحریر  کاغذ   مصرف ، PPPC آمار  طبق  -کاغذ روزنامه

  گذشته  سال  به نسبت درصد   16 ،  آوریل مشابه  ، ژوئن  ماه در  تقاضامی داشت.    ماه  به  نسبت  کمتری سرعت

  درصد   6 تقاضا  ، قبل سال به  نسبت .  است شده ثبت  می ماه  در درصد   23 از کمتر  اما ،  است یافته  افزایش

  در  ظرفیت به سال اول نیمه در  جهانی نقل  و  حمل نسبت. است یافته افزایش 2020 سال نخست نیمه  به نسبت

  مایر  ،  درصد  80 ،  آن  زیر درست  و  ،  قبل  سال در  درصد   69 با مقایسه   در  ، است بوده  درصد   81 ژوئن ماه

  کویدزین  آسیاب.  است کرده  تکمیل را  لهستان در  کاغذ   المللی بین  کاغذ  و کاغذ   تولید   کارخانه خرید  ملنهوف

  و  تاشو  جعبه tpa 260،000 حدود  تواند  می  ،  چوب بدون  روکش  بدون کاغذ   tpa 410،000 بر عالوه 

75،000 tpa   کاغذهای قیمت مورد در .  هستند  کار  به مشغول  نفر 2300 حدود.  کند  تولید   کرافت کاغذ  

  طور  به .  بود تر  پایین و  باالتر های  قول نقل از یکنواخت نسبتاً ترکیبی  ما معیار به  گزارشات  جدیدترین ،  تحریر

  همراه به  را  نزولی روند  یک  خود  با( جمعه-جمعه اروپایی ) غیر ارزهای  برابر در  یورو درصدی   0.3 تقویت  ،  کلی

  در  یورو   836.67 به ویافت   افزایش  0.08 یا سنت  PIX A4 B-copy 68 کاغذ   شاخص ، مجموع  در.  داشت

 رسید. تن

 

http://www.potgco.com/
http://t.me/PaperPulp

