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 های خمیرکاغذ در اروپا شاخص

 2021سپتامبر  7 –شاخص خمیرکاغذ 

 %( 95فاصله اعتماد ) تغییرات  مقدار شاخص درجه 

NBSK 1340 - 1340 +0.01 1340 دالر آمریکا  اروپا 

BHKP 1140 - 1140 +0.00 1140 دالر آمریکا  اروپا 

 

 در هفته گذشته: ECBتبدیالت یورو توسط متوسط نرخ تبدیل 

NBSK 8.68 1132.33 یورو  اروپا- 

BHKP 7.38 963.33 یورو  اروپا- 
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  افت یکه از منابع ما در  یماه بر اساس مطالب  انیپالپ در پا  متیرسد مذاکرات ق  ینظر م  به   - اروپا   NBSK خمیر

  مت یدر برابر ق  دارانیدور از بحث ، مقاومت خر  ن یشود در ا  ی شده است.  گفته م  یینها  ی اد یشده است تا حد ز

  ش یافزا ی کرده اند و برا مدست و پنجه نر   یکاغذ با سودآور   دکنندگانیاست.  تول  افتهی ش یکاغذ افزا ریخم یباال

  متیق   یداده ها  نیو تا سه ماهه چهارم شروع به کار کرده اند.  آخر  2021کاغذ در سه ماهه سوم سال    متیق

  یاز انتهادرصد    10پس از قطع    PIX NBSKثابت است.  شاخص    یها  متیما شامل ق  اریمع   یشده برا   یجمع آور 

  ن یانگ ی)م  وروی  ی درصد   0.8  ت یتقو   ماند.  ی باق  USD/t  1،340.00  ر و د  ریی، بدون تغ   مت یق  ی داده ها  نییباال و پا

  ورو ی 8.68 لیشد.  نرخ تبد  ورو یشده در  لیباعث کاهش فشار بر ارزش شاخص تبد  کای( در برابر دالر آمریهفتگ 

محدوده نامعلوم خود را از هفته   نان یاطم فاصله.  د یدر تن رس   ورو ی 1.132.33و به   افت یدرصد کاهش   0.76 ای

 تکرار کرد.  USD/t 1،340.00-1،340.00در  گذشته

شده    افتیدر  متیق  د ییچوب سخت در اروپا ثابت مانده است همانطور که در تأ  ریخم  متیق  -اروپا  BHKPخمیر  

و    ی جوال  ی تا ماه ها  BHKP  متیق  رایمتفاوت است ، ز  نیدر بازار چ  تیشود.  وضع   یما مشاهده م  اریمع   یبرا

  مت یشده است.  ق  ف یکندتر شدن بازار کاغذ و مقوا تضع  لیکاغذ به دل  ریخم  یتقاضا  را یاست ز  افته یکاهش    گستآ

در مناطق خود   ی شمال  یکایو اروپا و آمر افت ی  ش یها به سرعت افزا  متیکه ق یاول سال زمان  مه یدر ن  ن یچ  یها

ماه تا    ی اروپا در ابتدا  متی ق  ی حساب ها  هی بودند.  تسو  ی الملل  ن یب  ی گذار  متیق   یارهایکردند ، مع  یرو یاز آن پ

ندارند.  شاخص   یرییتغ  چیما ارسال شده اند عمال ه  یبرا   PIX  یبراکه   ییانجام شده است و داده ها  یادیحد ز

PIX BHKP  1،140.00راکد بود و بارها USD/t  ر یتأث  کایدر برابر دالر آمر ورو ی ی درصد   0.8 ت یثبت شد.  تقو  

تبد   ینزول به    لی بر ارزش شاخص  تبد   وروی شده  به  درصد    0.76  ای  وروی   7.38  لیداشت.  نرخ  از دست داد و 

 بود.  داریپا USD/t 1.140.00-1140.00در  نانی.  فاصله اطمد یدر تن رس  ورو ی 963.33
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