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 های کاغذ در اروپاشاخص

 2021 سپتامبر 14   –شاخص کاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC 60   /گرم بر مترمربع

 رول 
 600.49 - 585.15 + 1.23 592.82 یورو 

CTD WF 100    گرم بر

 مترمربع/رول 
 674.56 - 658.22 - 0.08 666.39 یورو 

A4 B-copy  80    گرم بر

 مترمربع 
 868.34 - 826.40 + 1.93 847.37 یورو 

گرم بر   45کاغذ روزنامه 

 مترمربع/ رول 
 428.63 - 413.33 + 0.52 420.46 یورو 
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-LWC  یبر اساااد داده  ا PPPC درصااد   8  باًیتقر یروکش دار در ماه جوال یکاغذ ا  یبرا یجهان  ی، تقاضااا 

مانده اسا .   یساح  ساال گذشاته با  ریدر ز درصاد   1حدود    یبه طور تجمع  زانیم نیاسا  ، اما ا  افتهی  شیافزا

 یو ژوئن ، زمان  یماه م  یبا رشاد دو ر م  ساهیدر مقا  جوالیماه    شینمرات چاپ و نوشاتن مقاهه ، افزا ری مانند ساا

، خاموش شاد.  نساب  حمو و نقو به   اف ی  شیساوم افزا  کیبه    کیپنجم و نزد کیاز    شیب  بیکه تقاضاا به ترت

  زانیم نی. اد یرساا  2021  هیدرصااد در ژوئ  71به    2020  یدرصااد در جوال  57و از   اف ی  شیساااالنه افزا   یظرف

مجدد   شیاسا .  افزا  افتهیبود ، کا ش    دهیدرصاد رسا  82نساب  به   نیکه ا ی مچنان نساب  به ژوئن ساال جار

اروپا در سه ما ه   LWCکاغذ   م ی، باعث شده اس  که    د یتوه  ی ا  نهی ز  شیو افزا   یتقاضاا ، بساته شدن ظرف

با  لاسا .  ساا  افتهی شیافزا  وروی  42در ماه ژوئن   دنیرسا  انیما از زمان به پا ارزش شااخص.   افزایش یابد ساوم  

  هی باالتر از نقحه شارو  ژانو  وروی  14  باًیموارد حذف شاده اند و شااخص اکنون تقر نیآغاز شاد ، اما ا م یکا ش  
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ثاب    یادی فته گذشاته تا حد ز  م ی  یگزارش  ا  رایز افزایش  یم  داشاته اسا   اریمع نی، ا راًیخود اسا .  اخ

 PIX LWCشاد.  شااخص   فیدرصاد تعاع  0.5(  گین  فتگیمیاناروپا ) ریغ  یدرصاد در برابر ارز ا  0.5  ورویماند و  

 .د یدر تن رس  وروی 592.82به  شیدرصد افزا 0.21 ای وروی 1.23با 

درصاد در ساراسار   10از   شیسااالنه ب  یدر ماه جوال  گالساهکاغذ   ی، تقاضاا PPPCبر اسااد آمار     –  کاغذ گالسهه

  افتهی  شیدرصااد افزا  20درصااد و در ماه ژوئن    18  یاساا  که در ماه م  یدر حاه نیاساا .  ا  افتهی  شیجهان افزا

 رایکرد ، ز   یماه ژوئن تقو  دربار    نیاوه  یسااالنه را برا  ی مچنان ساود ا  یماه جوال  شیاسا .  ساال گذشاته ، افزا

در     ی.  نساب  حمو و نقو به ظرفاف ی  شیدرصاد افزا  4  بایساال گذشاته تقر  جوالی-هیبا ژانو  ساهیتقاضاا در مقا

،   یدرصاد فراتر رفته اسا .  در ماه جوال  80بوده اسا  و در مارد تنها از   یساال جار  شاتریدر ب  70اواسا  د ه  

،   م یبود.  از نظر    افتهی  شیدرصد در سال  بو افزا  63که   ی، در حاه  وددرصد ب  75 یدر ساح  جهان  زانیم نیا

، اماا از ساااه ماا اه دوم باا  ادرت  یامساااال در ابتادا باه آرام  هیااز فور  ییبادون روکش اروپاا یچوب  یکااغاذ اا  ما ی 

بدان  نیاساا .  ا  افتهی  شیافزا  وروی  55  هیخود در ماه فور نییما از نقحه پا  اریاساا .  مع  افتهی  شیافزا  یشااتریب

مشاااا ده   2021  هیتا فور  2019  ویرا که در آور  ییوروی  106از اف     یمیاز ن  شیب  دکنندگانیمعناسااا  که توه

 یدر برابر ارز ا  ورویو کا ش مختل  اسا .    شیما شاامو افزا  م یگزارش   نیکرده اند. آخر  یابید ، بازشاده بو

 نیکرد.  با ا  جادیرا ا  یروند صاعود  کی  یشاد ، که به طور کل  فیعدرصاد تعا  0.5(  میانگین  فتگی) ییروپا  ریغ

 .د یدر تن رس  وروی 666.39درصد کا ش به  0.01 ایسن   8با  Pix Coatedوجود ، شاخص 

درصااد   4ساااالنه  یدر ماه جوال  تحریرکاغذ  یجهان  یتقاضااا-د د   ینشااان م PPPC یداده  ا  -کاغذ تحریر

کرد ،  یابیشارو  به باز  تحریرکاغذ چاپ و   گرید ای اصالی    ریماه زودتر از ساا  کیدساته   نیاسا .  ا  افتهی  شیافزا

شااد ، اما  مچنان از سااح   شااا دهبود که در سااه ما ه دوم م  یکوچکتر از دو ر م  یماه جوال  شیافزا نیبنابرا

 5،    2020  یتا جوال  هیباالتر از ثبات ثب  شااده در مارد فراتر رف .  در مجمو  ، تقاضااا نسااب  به ژانو اریبساا

درصاد در ساال   76ساال گذشاته به    یدرصاد در جوال  72از    ی. نساب  حمو و نقو به ظرفاف ی  شیدرصاد افزا

ما در دساامبر ساال گذشاته به    یکاغذ کپ  اریدرصاد بود.  مع  80از   شی،  رچند که در ماه ژوئن ب د یرسا  یجار

در ساه ما ه ساوم   یدر ساه ما ه دوم و حت  شیگرا  نی.  اشارو  به افزایش کرد  یو پس از آن به آرام د یرسا انیپا

 نیاسا .  با ا  افتهی  شیساح  خود در ماه دساامبر افزا  نیتر نییاز پا  وروی  44شااخص تا کنون   نیبارزتر شاد.  ا

  وروی  73،    میثب  شااده اساا  ، بازگرد  2019که در اواخر مارد    وروی  921ر م    نیبه باالتر  می، اگر بخوا  لحا

  0.5  فیبود.  تعاع شاتریتر آنها ب نییباالتر در دساته ما از تعداد پا  ی ا م یمانده اسا .  فته گذشاته ،    یبا 
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 PIXشاد.  شااخص کاغذ   یصاعود  یکل  شی( باعث افزامیانگین  فتگی) ییاروپا  ریغ  یدر برابر ارز ا  وروی  یدرصاد 

A4 B-  د یدر تن رس  وروی 847.37و به  اف ی شیدرصد افزا 0.23 ای وروی 1.93نسخه. 

  Metro،    زاس .  به گزارش روزنامه رو  یی ا  شرف یشا د پ  ایتانیدر بر  گانیرا  یبازار روزنامه  ا  -کاغذ روزنامه

 رار داده    ABCخود را در صاادر جدول    یمو ع  یژوئن و جوال  ینسااخه در ماه  ا  ونیلمی  1.0متوساا     راژیبا ت

 کیپس از گذراندن    City AMداشاته اسا .   شیدرصاد افزا  173و    224  بیاسا  که نساب  به ساال  بو به ترت

 یاسا  ط  دواریساپتامبر به چاپ برساد و ام  20گرف  در    می، تصام  یتاهیجیگذشاته فق  به صاورت د میساال و ن

در    باًیدر ساال گذشاته تقر  Eveningبرساد.  اساتاندارد   یرینساخه در روز  بو از  مه گ  85000  راژیماه به ت  کی

  افتهیکا ش   یریاز ساح   بو از  مه گ  زانیم نی، اگرچه ا اسا نساخه در  ر شاماره ثاب  مانده    500000حدود  

کناد ، توسااا   یم د یاتوه  گاانیکاه مجالت ماا ااناه را  Just Regional یاسااا .  در نورفوهاک ، نااشااار منحقاه ا

Medici Media  شااده اساا .  به گزارش    یداریمتحده خر االتیمسااتقر در اGraphische Revue    در ،

کاه در چااپ   یکاارمناد   1600حادود   یبرا د یاجاد  یتوافق جمع کیا  VÖZروزنااماه   نو انجم  GPA  هیا، اتحااد شیاتر

سابق   یکارفرما  ندهیبودند که نما  یبدون توافق جمع  2017  یکنند ، منعقد کردند.  کارگران از م  یروزنامه کار م

میاانگین )  ییاروپاا  ریغ  یدر برابر ارز اا  ورویماا ثاابا  بود.     ی اا  ما ی   نیکناار رفا .  در ساااما  روزنااماه ، آخر

درصد   0.12  ایسن    PIX Newsprint  52شد.  شاخص    م ی   شیشد و باعث افزا  فیتعع  درصد   0.5(   فتگی

 .د یدر تن رس  وروی 420.98و به  افزایش یاف 
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