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 های خمیرکاغذ در اروپا شاخص

 2021ر اکتب 12 –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 5.97 1156.97 یورو  اروپا + 

BHKP 5.08 984.29 یورو  اروپا + 
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  ن یفشارها در تام  یبرخوردار است.  برخ  داریپا  یکاغذ اروپا همچنان از تقاضا  ریبازار خم  -اروپا   NBSK  خمیر

کاغذ    ریخم  دکنندگانیشده است و تول  جادیا  یالملل  نیدر تجارت ب  یکیلجست  یچالش ها  لیچوب نرم به دل  ریخم

  مت یشود مذاکرات ق  ی مخفه شده افزوده است.  گفته    ر یبر عرضه خم  زییپا  یو نگهدار ریتعم  یل یتعط  ند ی گو  یم

در    د یکن  هنوز منتظر بسته شدن هستند ، فرض   یشده است.  برخ  یی نها  یادیتا حد ز  ی ماه جار  انیدر اروپا در پا

که فروشندگان ادعا    ی، در حال  اورند یب  نییها را پا  متیتالش کرده اند ق   دارانیهفته به گفته منابع ما ، خر  نیا

  ار یمع  یشده برا  یجمع آور   متیق  یداده ها   نینکرده است.  آخر  جادیکاهش ا  یابر  یی کرده اند که اصول بازار جا

  1،340.00در    ر یینسبت به هفته گذشته بدون تغ  PIX NBSKشاخص    جه ی ثابت بود.  در نت  یمتهایما شامل ق 

  اخص ارزش ش   ش یباعث افزا  کای( در برابر دالر آمریهفتگ   نیانگ ی)م  وروی  ی درصد   0.5  ف یثابت ماند.  تضع   دالر درتن 

.  فاصله  د یدر تن رس   ورو ی  1.156.97و به    افت ی  ش یدرصد افزا  0.52  ای  ورو ی  5.97  لیشد.  تبد   ورو یشده در    لیتبد 

 ماند.  یباق ر ییبدون تغ دالر در تن   1340.00-1،340.00در   نانیاطم

خوب همراه با    یمشابه بازار چوب نرم است.  تقاضا  بایچوب سخت در اروپا تقر   ریبازار خم  -اروپا  BHKPخمیر  

  یاز اجزا   یکیاست که گرفتار کرده است.     یکاغذ را چند ماه  ریخم  یالملل  نیعرضه ، بازار ب  یها  تیمحدود  یبرخ

کاغذ    ریخم  د یتول  یها  خانهاست که احتماالً به کار  ینی کاغذ و مقوا چ  یدر کارخانه ها  د یموج کاهش تول  د یجد 

در    یگلخانه ا   یو کاهش انتشار گازها  یدر انرژ   ییصرفه جو  ی را برا  ینیکرده است.  مقامات کمپ  تیسرا  زین

  ی تقاضا  ی .  وقتستیآن مشخص ن  زانی کنند که منجر به توقف کار شده است ، که هنوز م یم  ی صنعت راه انداز

  ن یب  انیبر جر  راتیتأث  نیمنتقل شود ، احتماالً ا  گریو حجم آزاد شده به مناطق د  ابد یکاهش    ل یدل  نیبه ا  نیچ

که به ما گزارش شده است ، عمالً    یینقل قول ها  نی، آخر  ی گذار  متیگذارد.  در ق  یم  ریکاغذ تأث  ریخم  یالملل

  1،140.00خود    یاز ارزش قبل  PIX BHKPادامه دارد.  شاخص    یدر ماه جار  متیبحث ق  رایاست ، ز  رییبدون تغ

شده به    لیباعث شد ارزش شاخص تبد   کا یدر برابر دالر آمر  ورو ی  ی درصد   0.5  فیحرکت نکرد.  تضع  دالر در تن

تبد   ورو ی برود.  نرخ  افزا  0.52  ای  ورو ی   5.08  ل یباالتر  به    افت ی  شیدرصد  .  فاصله  د یدر تن رس   وروی   984.29و 

 بود.   ثابت  دالر در تن 1140.00-1،140.00در سطح  نانیاطم
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