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 های کاغذ در اروپاشاخص

 2021 اکتبر 19–شاخص کاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC 60   /گرم بر مترمربع

 رول 
 637.30 - 613.24 + 19.09 625.27 یورو 

CTD WF 100    گرم بر

 مترمربع/رول 
 709.88 - 688.32 + 20.45 699.10 یورو 

A4 B-copy  80    گرم بر

 مترمربع 
 889.29 - 855.21 + 10.36 872.25 یورو 

گرم بر   45کاغذ روزنامه 

 مترمربع/ رول 
 439.87 - 424.67 + 5.08 432.27 یورو 
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-LWC    طبق اعالمPPPC درصررد   12روکش دار در ماه آگوسررس سررا نه   یکیمکان یکاغذها ی، مصرررج جهان

سال گذشته اسس.  نسبس   آگوسسسا نه در ماه    یدرصد   30با کاهش   سهیدر مقا  زانیم  نیاسس.  ا  افتهی  شیافزا

از سره ماهه دوم    ادرصرد بود.  تقا ر  66که سرال گذشرته    یدرصرد بود ، در اال  87در ماه اوت    سیمحموله به ظرف

  سرهیکرونا و مقا  روس یو  یریمقابله با همه گ  یامر با اقدامات صرورت گرفته برا نیاسرس ، ا  افتهیبهبود    یسرال جار

ماه به ماه کاهش   یکاهش تجمع نیبزرگ ثبس شرده در سرال گذشرته ، کمر کرده اسس.  ا  یمطلوب با کاهش ها

اسرس.  در ارواا ، ادود   افتهی  شیدرصرد افزا  0.5 یجهان  یشرده و تقا را  لیو در ماه آگوسرس به رشرد تبد   افتهی

اال ، همانطور که در با  ذکر شرد ،  نیاذج شرده اسرس.  با ا  یسرال جار یاز بازار از ابتدا  سیتن ظرف  790،000

کننرد ،  یبحر  م مرسیق  ریاخ راتییمنرابع برازار دربراره تغ یاسرررس کره وقت  سیرظرف یبره جرا  هیرمواد اول یهرا نرهیهز

از آنها کامالً قابل توجه    یاریکه بس  افسی  شیبار افزا نیهفته گذشته چند   LWC  مسیشود.  گزارشات ق  یم  جادیا
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(  میانگین هفتگی )ارواایی    ریغ  یدر برابر ارزها  درصد   0.6شد که    وروی  شتریباع  فشار ب  یصعود  شیگرا  نیبود.  ا

 .د یدر تن رس  وروی 625.27و به  افسی شیدرصد افزا 3.15 ای وروی PIX LWC  19.09شد.  شاخص  فیتضع

 9در ماه آگوسرس سرا نه    گالسره یکاغذها  یبرا یجهان  ی، تقا را PPPC یبر اسراس داده ها   –  کاغذ گالسهه

  20وا ر  نسربس به ماه مشرابه سرال گذشرته اسرس که شراهد کاهش   شررفسیا  ری نیاسرس.  ا  افتهیدرصرد بهبود  

د که نسبس به یدرصد رس   77در آگوسس به    سیتقا را نسربس به سرال گذشته بود.  نسبس محموله به ظرف  یدرصرد 

بدون روکش نسربس به    یچوب یکاغذها یاسرس.  در مجمو  ، مصررج جهان  افتهی  شیوااد افزا  10سرال گذشرته 

درصرد   4با مدت مشرابه سرال گذشرته ادود    سرهیتا آگوسرس در مقا  هیئن مثبس بوده و در  انوسرال گذشرته از ماه  و

  ونیلیم  1.3اسس ، اگرچه    افتهیکاهش ن  CWFکاغذ    یبرا  یتیظرف  چگونهیاسس.  در ارواا ، امسال ه  افتهی  شیافزا

و تدارکات باع    یاالپ ، انر   یها  نهیبه جا گذاشرته اسرس.  در عو، ، هز  یتن اذج شرده در سرال گذشرته ، اثر

بدون روکش ،   یچوب یکاغذها مسیق  نیدتریگذشرررته شرررده اسرررس.  در مورد جد  یها در ماه ها مسیق  شیافزا

  وور یاز   یصرعود  یاز آنها کامالً قابل توجه بود.  فشرار کل  یبود ، برخ  یادیز  شیفزاگزارشرات هفته گذشرته شرامل ا

بدون   Pix Coatedشد.  شاخص   فی ع(  میانگین هفتگی)ارواایی    ریغ  یبرابر ارزهادرصد در    0.6شد که   یناش 

 .افسی شیدر تن افزا وروی 699.10 تا ٪3.01 ای وروی 20.45چوب با 

بدون روکش بدون چوب در ماه آگوسرس در   یدهد که مصررج کاغذها  ینشران م  PPPC  یآمارها  -کاغذ تحریر

  15سرال گذشرته ، تقا را ادود    ،اسرس.  در همان ماه  افتهی  شیدرصرد نسربس به سرال گذشرته افزا  7سرط  جهان 

را مجبور به کار در خانه   یادیکرونا افراد ز  روس یو  یریهمه گ  رایز افسیدرصررد نسرربس به سررال گذشررته کاهش  

، ثبس   2020درصرد در آگوسرس   72درصرد ، از    77  سیبه ظرف یامسرال نسربس امل و نقل جهان  آگوسرسکرد.  

درصرد در سرال   5تا آگوسرس ادود    هیاسرس و در ماه  انو  افتهیبهبود    یشرده اسرس. در مجمو  ، مصررج از ماه م

  15به    رینزد  2019تا آگوسرس    هی انو  زه سرال گذشرته ، تقا را ااسرس.  دوباره ، با نگاه به مدت مشراب  افتهی  شیافزا

خود در فنالند در سره   Veitsiluotoهنگام بسرتن کارخانه   Stora Ensoاسرس. در ارواا ،    افتهیدرصرد کاهش 

  یوجود ، روند صررعود  نیکاغذ بدون روکش را اذج کرد.  به  با ا  سیتن ظرف  570،000ادود  سررال ماهه سرروم 

 یگزارش ها   اسرس.  عر ره و تقا رابه نسربس   هیمواد اول  نهیبه هز  وطسرال مرب  شرتریدر ب  یکپ یکاغذها  مسیق

ارواایی   ریغ  یبرابر ارزهادر    وروی  یدرصرد   0.6  فی.  تضرعافسی  شیبار افزا نیهفته گذشرته چند   یکاغذ کپ  مسیق

 شیفزادرصد ا  1.20  ای  وروی  PIX A4 B  10.36شد.  شاخص کاغذ   یصعود  یکل  شیباع  افزا  (  میانگین هفتگی)

 .د یدر تن رس  وروی 872.25و به  افسی
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 Prensa Ibérica El  رایبود ، ز  د یجد   یروزنامه مل  ریشررراهد تولد   ایهفته گذشرررته اسرررپان  -کاغذ روزنامه

Periódico de España    و هم به صرررورت  یروزنامه هم به صرررورت چاا نیکرد. ا یاکتبر راه انداز  12را در

  یم   هیتک  Prensa Ibérica  یمنطقه ا  نیعناو  یو محتوا  د یروزنامه نگار در مادر  40شود و بر    یمنتشر م  نیآنال

  Reading Todayبا عنوان   د یهفته نامه چاپ شررده جد  ری  HTFP   ،Wokingham Todayکند. به گفته  

به    Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungکند.  در آلمان ،   یم یراه انداز  ایتانیدر بر یهفته جار

دهد   یشرود که نشران م  یانجام م ییها  یجبا نظرسرن یتا اد   رییتغ  نیشرود.  ا  ی، شرنبه منتشرر م  کشرنبهی یجا

مشرترکان در سرراسرر آلمان در    یعنوان را برا نیخواهند مقاله را در آخر هفته بخوانند ، اما همچن  یم  انیمشرتر

کاغذ  مسیروزنامه وجود ندارد.  در مورد ق  عیتوز  کشنبهی  یکه در روزها  یدسترس قرار دهند ، از جمله در مناطق

و  داریاا  یمتهایاز ق  یبیته گذشرته ترکهف  یمتهای.  گزارش قمیداشرته ا  یسرال روند صرعود  ومد  مهیروزنامه ، در ن

  راتیشررد و ت ث  فی ررع  (میانگین هفتگی)ارواایی    ریغ  یبرابر ارزهادر  درصررد    0.6  ورویداد.    یبا تر را نشرران م

  432.27به    شیدرصد افزا  1.19  ای  وروی  5.08با    PIX Newsprintرا به همراه داشس.  شاخص    یشتریب  یشیافزا

 .د یدر تن رس  وروی
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