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 های کاغذ در اروپاشاخص

 2021 آگست 31   –شاخص کاغذ 

 %( 95فاصله اعتماد ) تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC 60   /گرم بر مترمربع

 رول 

 600.44 - 584.66 +5.45 592.55 یورو 

CTD WF 100   گرم بر

 مترمربع/رول 

 673.67 - 655.79 -0.62 664.11 یورو 

A4 B-copy 80   گرم بر

 مترمربع 

 865.94 - 823.84 -2.55 844.89 یورو 

گرم بر    45کاغذ روزنامه 

 مترمربع/ رول 

 427.34 - 412.34 +3.44 420.09 یورو 
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-LWC  2021  نیم سااال اول  در  باًیتقر  گالسااه  یکاغذها ییاروپا  عرضااهدهد که    ینشااام م  یوروگراف  یداده ها 

  افتهی  شیافزادرصاد   0.5به اروپا   عرضاهتن بوده اسا.   تقاضاا و    ومیلیم  2.0بوده و   2020  نیم ساال اول مشاابه

ماه شااهد   نیماه ژوئن   ا  هب یاسا.   با نااه  افتهی  کاهش  ٪1.2خارج از کشاور   یها  عرضاه  که  یاسا.   در اا 

در   درصاد   34.3به اروپا   عرضاه  تقاضاا و  2020در ژوئن   نییپا اریبود   ا بته از ساوو  ب ا  یقابل توجه  شیافزا

درصاد سااهنه  43.2را    لیکل تحو  زامیم  نی   ااف.ی شیافزا  درصاد  79.8با ساال گذشاته و صاادرات     اهیمقا

 نیمه دوم ساالو   فصال ساوم  که    یی  قراردادها  م.ی   از نظر قد یساتن در ماه ژوئن ر 362.000داد و به    شیافزا

را نشام   شتریب  شیبه افزا  ازی  ن  نهیفشار هز  لیکننده به د   د یتو  نیاس. و چند   افتهی  شیافزا  دهند   یرا پوشش م

مشااااغل با   یبرا  نیسااامتامبر   هم ن 1  از    وروی 60خود را   LWC  م.یگف. که ق ری  پر ن پاپ  راًیداده اند   اخ

دهند     یرا نشااام م  یآشاارار  شیما افزا  اریگزارش شااده به م  د یجد  یمتهایدهد   اکثر ق  یم شیزاقرارداد اف
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 ریغ  یدر برابر ارزها  وروی  یدرصاااد  0.3  فیشاااد   ت ااا   یخنث  یاز کاهش تا ادود  یروند با ت داد  نیاگرچه ا

  ٪0.93 ای  وروی 5.45با   PIX LWCرا به همراه داشاا.   شاااخص   یصاا ود  یکم  ریجم ه( تأث-)جم ه  ییاروپا

  د یدر تن رس  وروی 592.55به  شافزای

از دو برابر   شیام اال ب  ییاروپا گالساه   یماه ژوئن کاغذها  عرضاهگراف      ورویبر اساا  آمار    –  کاغذ گالسهه

   اروپا به  د یتن رسا 359.000و به    اف.ی  شیدرصاد افزا  57.0و ن اب. به مدت مشاابه ساال قبل   اف.ی  شیافزا

   اف.ی  شیافزا درصااد   52.6با   زین  هبه منوق  عرضااهو   اف.یبهبود    درصااد   51.8تقاضااا   رایعمل کرد   ز  یخوب

  یامر به مثب. شادم روند تمم   نیاسا.  ا  افتهی  شیافزا 2020ن اب. به ژوئن    یدرصاد   73.5 شیصاادرات با افزا

تا ژوئن    هیوکه ن ااب. به ژان د یتن رساا  ومیلیم  2.0به    باًیتقر  ی نیم سااال اولها  لیکمک کرد و ممموع تحو  زین

درصاد   5.2به اروپا   عرضاهو    افتهی  شیدرصاد افزا  4.1 ییاروپا  یقاضاااسا.   ت  افتهیدرصاد بهبود    4.6ساال گذشاته 

 گزارش   به   اسااا.درصاااد    2.9اسااا.   هرچند که متوسااا     افتهیبهبود    زیاسااا.   صاااادرات ن  افتهی  شیافزا

Fastmarkets RISI  یآ مان غاتی  شارک. چاپار و تبل  System Print Medien   یدرخواسا. ورشار اتا 

کرونا    رو  یو  وعیمازاد روبرو اس. و ش   .یشرک. در بازار چاپ با ظرف  نینشده اس.   ا  عآم قو اتیکرد   اما عمل

کاهش و   یادیتا اد ز پایدار یداده ها  امیدر م  گالسااه یکاغذها  م.یق نیآم افزوده اساا.   آخر  یها یبر ناران

را   یصا ود  یجم ه( فشاار کل-)جم ه ییر اروپایغ  یدر برابر ارزها  وروی  یدرصاد   0.3  فیاسا.   ت ا   افتهی  شیافزا

  د یرس  وروی 664.11و به  اف.ی کاهش ٪0.09 ایسن.  Pix Coated 62کرد   شاخص  مادیا

و   اف.ی  شیدر ماه ژوئن افزا  تحریر یکاغذها  ییاروپا  یگراف   محمو ه ها  ورویبر اساااا  گزارش    -کاغذ تحریر

  به به اروپا ن اب. به ساال گذشاته  عرضاه   تقاضاا و  د یتن رسا 557.000و به    اف.ی شیدرصاد افزا 41.7سااهنه 

از دو برابر شاده و  شیاسا.   صاادرات ب  افتهی  شیزادرصاد اف  38.7و   35.6  بیبهتر بوده و به ترت  اریساال قبل ب ا

ی  تمم ات شد   که قبالً در ماه م   شیباعث افزا  نیاس.   ا  افتهی  شیدرصد ن ب. به ژوئن سال گذشته افزا  54.1

اسا.     افتهی  شین اب. به ساال گذشاته افزا درصاد   10.7که   د یتن رسا  ومیلیم  3.1به  عرضاه  به دسا. آمده بود   

درصااد  11.0  ایدو برابر   باًیبه منوقه تقر  لیاساا.   اما تحو  افتهی  شیدرصااد افزا  6.5ساااهنه  ییاروپا  یتقاضااا

ها   شرک.   م.یاس.  در مورد ق  افتهی شیافزا 2020ن ب. به فصل اول سال   9.4اس.   صادرات    افتهی  شیافزا

Navigator  دهد و   یم  شیافزا درصاد   6سامتامبر تا   27را از   تحریر یکاغذها  م.یاعالم کرده اسا. که ق راًیاخ

 شیدر ااال افزا نیهم ن  Drewsen Spezialpapiereداناد     یهاا م ناهیهز شیاز افزا  یارکا. را نااشااا  نیا

زمام شااهد کاهش بهتر از عملررد بود    نیما در ا م.یگزارشاات ق  نیاال   آخر نیدر ماه اکتبر اسا.   با ا  م.یق

همراه شااد   پا از   یاثر صاا ود  کیجم ه( با -)جم هییاروپا  ریغ یورو در برابر ارزهای یدرصااد   0.3  فیت اا 
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درصاااد کاهش به    0.30 ای  وروی  2.55بار با  نیا  PIX A4هفته گذشاااته   شااااخص کاغذ  ریچشاااما   شیافزا

  د یدر تن رس  وروی 844.89

و به    افتهی  شیدرصاد سااهنه افزا  11.5 ییاروپا  یروزنامه هاعرضاه گراف      ورویبر اساا  گزارش    -کاغذ روزنامه

که تقاضاا ن اب. به ماه  ییشاد   جا یاسا.   توسا ه مثب. از بازار اروپا ناشا  دهیهزار تن در ماه ژوئن رسا 432

درصاد کاهش   0.5 ادراتوجود   صا نی   با ااف.ی  شیدرصاد افزا  16.4  لیدرصاد و تحو  14.1مشاابه ساال قبل  

 6.5با   2020اول سال    مهیتن بوده و در ن  ومیلیم  2.5ها    لیتحو  زامیل سال   ماو  مهیبه ن یاس.   با نااه  افتهی

درصاد کمتر از   5.2و    6.5  بیبه ترت  ییاروپا  ی  تقاضاا و محمو ه ها  نمایمانده اسا.   در ا یدرصاد کمتر از آم باق

.   مانند اسا  کاهش یافته 2020اول ساال    مهیدرصاد از ن 9.5که صاادرات   یساو  ساال گذشاته بود   در اا 

خواهد   یم ریشااود   پر ن پاپ  یروزنامه چاپ م  یبرا  زین م.یق  شیافزا  یها  هی  اطالع  ارید یدهایاز گر  یاریب اا

   Fastmarkets RISIدهد   به نقل از  شیافزا  یمشاااغل قرارداد  یبرا  وروی  60ها را در ماه ساامتامبر    م.یق

Papierfabrik Palm  یدهد و قراردادها   یم  شیکاغذ روزنامه را در دو مراله افزا  م.یاعالم کرده اساا. که ق  

گرم در   45کااغاذ   یرا برا  وروی 600دهاد و ساااو    یدر مااه اکتبر هادف قرار م  ییوروی 80  شیسااااهناه را باا افزا

 شیگرا نی   ااباد یا شیثاابا. مااناد تاا افزا یادیاز د هفتاه گاذشاااتاه تاا اا یمتهاایدهاد   گزارش ق  یهادف قرار م  هیاژانو

شااد    فیت اا درصااد   0.3 جم ه(  -)جم ه  اروپایی  ریغ یوارد کرد   که ن ااب. به ارزها  ورویبه    یشااتریفشااار ب

  د یدر تن رس  وروی 420.09به  شافزای ٪0.83 ای وروی 3.44با  PIX Newsprintشاخص 
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