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 های خمیرکاغذ در اروپا شاخص

 2021سپتامبر  21 –شاخص خمیرکاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

NBSK 1340 - 1340 + 0.00 1340 دالر آمریکا  اروپا 

BHKP 1140 - 1140 + 0.00 1140 دالر آمریکا  اروپا 

 

 در هفته گذشته: ECBتبدیالت یورو توسط متوسط نرخ تبدیل 

NBSK 5.18 1136.36 یورو  اروپا + 

BHKP 4.41 966.76 یورو  اروپا + 
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  ت ی در منطقه حما  داریپالپ پا  یدر اروپا از تقاضا  فصل سوم سالکاغذ در    یبهبود تقاضا    - اروپا  NBSK  خمیر

  مت یو حمل و نقل تالش کرده اند ق ه یمواد اول  یها  نهی هز ش یمقابله با افزا  یکاغذ برا  دکنندگانیکرده است.  تول

  ی خبر م  مچوب نر  ریاز بهبود مصرف خم  2021  جوالیاز جمله    UTIPULPآمار    نیدهند.  آخر  شیها را افزا

  2021  جوالیدر    رایاست ، ز  افتهی  شافزای  ٪17.2  ،2020  جوالیو از    افزایش  3.4  یدهد.  حجم از ژوئن سال جار 

در اروپا    ر یخم  یتقاضا  شی مشاهدات بازار در طول تابستان را در مورد افزا  نیتن بوده است. ا  309.000حدود  

کاهش    جوالی آن در ماه    یی عضو اروپا  ی کشورهاتن در    232،000حدود    UTIPULP  یکند.  موجود   ی م  د ییتأ

افزا  یدرصد   4.0 و  ژوئن  به ماه  به    یدرصد   1.1  یجزئ   شینسبت  تقر   2020  جوالینسبت    چ یه  باینشان داد. 

نسبت به هفته    PIX NBSKما وجود نداشت.  شاخص    اریمع   یشده برا   یجمع آور   متیق  یدر داده ها  یرییتغ

  کا ی( در برابر دالر آمریهفتگ   نیانگ ی)م  وروی  ی درصد   0.5  ف یماند.  تضع  ابتث  دالر تن   1340.00در    ر ییقبل بدون تغ

  1.136.36و به    افتی  شیدرصد افزا   0.46  ای  ورو ی  5.18نرخ    ن یشد.  ا  ورو ی شده در    لیارزش شاخص تبد   باعث بهبود

 ثابت بود.  دالر در تن   1،340.00-1،340.00در  نانی.  فاصله اطمد یدر تن رس   وروی

را در    نیا  UTIPULPچوب سخت قدرت خود را در اروپا حفظ کرده است.     ر یخم  یتقاضا -اروپا   BHKPخمیر  

گرفت.     یشیپ  6.3تن است و از ژوئن تا    650،000  باًیتقر  BHKPکرد و نشان داد که مصرف    د ییخود تأ  یآمار جوال

با جوال ز  شتریب  ی حت  2020  یفاصله   ، ا  وه است.  عال  افتهی  شیافزا  increase  22.5مصرف    رایاست  ،    نیبر 

که نسبت به ماه ژوئن کاهش    د یتن رس   424،000درجه به حدود    ن یبا ا  یی کاغذ اروپا  ر یکاربران خم  ی موجود 

  ی در داده ها  متیق  راتییدهد. تغ  ی را نشان م  یدرصد   20.0کاهش    2020  یو نسبت به جوال  یدرصد   11.5

از هفته قبل    USD/t  1،140.00را    خود ارزش    PIX BHKPما عمالً وجود نداشت.  در    ار یمع  ی گزارش شده برا

  ی صعود  ریتأث  ورو ی شده در    ل یبر ارزش شاخص تبد   کایدر برابر دالر آمر  وروی  یدرصد   0.5  فیکند.  تضع  ی تکرار م

  چیه   نانیاصله اطم.  فد یدر تن رس   وروی  966.76درصد باالتر رفت و به    0.46  ای  وروی  4.41  لیداشت.  نرخ تبد 

 ثابت ماند.  دالر در تن  140.00-1- 1140.00انجام نداد و در  یحرکت
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