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 در آمریکا  NBSKشاخص خمیرکاغذ 

 2021 براکت 5  –شاخص خمیرکاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

در    NBSKخمیرکاغذ 

 آمریکا
 1534.03 - 1490.65 - 5.45 1512.34 دالر آمریکا 

 

 

  NBSK دارانیماه سپتامبر حاکم بوده است.  خر  انیتا پا  یشمال  ی کایتفاله آمر  متیبر ق   ی فشار نزول  -  آمریکا  در  

حال    نیدهند.  با ا  یتر ادامه م   نییاز سطوح پا  تیاول سال همچنان به حما  مهیموشک در ن  متیق  شیپس از افزا

  را یببرند ، ز نیروند را از ب  نیمصمم قصد دارند ا یمحصوالت جنگل  رایآورده است ، ز یرو   ید ی، بازار به فصل جد 

سطح    ی شرکت در پ  نیشود. ا  ی اکتبر اعمال م  1را اعالم کرده است که از    مت یق  ش یماه سپتامبر افزا  ان یدر پا

و    یدر انرژ   ییصرفه جو   یبرا  یصنعت  د یکاهش تول  یبرا  ی فعل  ن یدالر در تن  کمپ  1.550است     متیاز ق  ید یجد 

  ر ی خم  د یباعث کاهش تول  نی است ، همچن  ، که توسط مقامات صادر شده  نیدر چ  یگلخانه ا  یکاهش انتشار گازها
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م و کاغذ در منطقه  انتظار م  ی کاغذ  ا  یشود.   بازارها  نیرود  در  مانند آمر  گرید  ی امر  ،    یشمال  یکای،  اروپا  و 

ن مقاصد فراهم  یفروش به ا  ت یهدا  یرا برا   نه ی، زم  نیکاغذ در چ  ر یخم  نییپا  یتقاضا  رایداشته باشد ، ز  ییامدهایپ

  5.45با    PIX US NBSKبود و شاخص    ینزول  راتییما شامل تغ  اریمع  یبرا   متیق  یداده ها  نیدتریکند.  جد   یم

  1،534.03-1،490.65بین    نانی.  فاصله اطمد یدالر در تن رس   1512.34و به    افتیکاهش    درصد   0.36  ا یدالر  

 شده است. ل یتشک دالر در تن 
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