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 های خمیرکاغذ در اروپا شاخص

 2021 نوامبر 16 –شاخص خمیرکاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

NBSK 1300.11 - 1300.03 - 10.56 1300.07 دالر آمریکا  اروپا 

BHKP 1140 - 1140 0.00 1140.00 دالر آمریکا  اروپا 

 

 در هفته گذشته: ECBتبدیالت یورو توسط متوسط نرخ تبدیل 

NBSK 4.74 1128.14 یورو  اروپا - 

BHKP 3.85 989.24 یورو  اروپا + 
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  ر یخم  یهاکه حجم محموله   دهد ینشان م  کاغذ   ریخم  یهامحموله    PPPCطبق آمارهای  -اروپا  NBSK  خمیر

از    شتریدرصد ب  3.2رقم    نی است.  ا  ده یتن رس   ون یلیم  1.27مجموعاً در سپتامبر به    ی و شرق  یغرب   یکاغذ به اروپا

  ون ی لیم  10.74از سپتامبر سال گذشته بود.  مجموع محموله ها در سه ماهه اول سال    شتریدرصد ب  4.2ماه اوت و  

  ی روپا همچنان قوچوب نرم ا  ر یخم  ی است.  طبق منابع ما، تقاضا  شتر یدرصد ب  2.7تن بوده که در سال گذشته  

اند و فروشندگان با  کرده  تی حما ترنییپا یهامت یکاغذ از ق ر یخم دارانیمانده است.  در سه ماه گذشته، خر یباق

  ی دالر   30حال، پس از افت قابل توجه   نیاند.  با اکرده  یریجلوگ  هامتیاز کاهش ق  المس   یاشاره به ادامه تقاضا

دوباره در    PIX NBSKباعث شد که شاخص  متیق یداده ها  نیدر آخر  شتریب ینزول راتییتغ  ینوامبر، برخ 9در 

قرار    دالر در تن  1300.07و در    افتیدرصد کاهش    0.81  ایدالر    10.56.  ارزش شاخص  ابد یهفته کاهش    نیا

  ل یبر ارزش شاخص تبد  یصعود  ی ریتأث کا ی( در برابر دالر آمریهفتگ  نیانگ ی)م  وروی ی درصد   0.4 ف یگرفت.  تضع

  4.74  ل یتبد   ن یاست.  ا  افتهیکمتر از ارزش دالر کاهش    ورویبه    PIX NBSKشاخص    ل یگذاشت.  تبد   ورو یشده به  

- 1300.03سنت در حدود    8  نانی.  فاصله اطمد یرس در تن    ورو ی   1128.14و به    افتیدرصد کاهش    0.42  ای  وروی

 . د یرس  دالر در تن  1300.11

تقاضا  ریبازار خم    -اروپا  BHKPخمیر   با  اروپا  در  ادامه    یچوب سخت  ا  افته یخوب  با    نیاست.   همراه  امر 

 تیچند ماه در منطقه حما  یبرا   متیق  داریاز توسعه پا  ،یالمللنیب  یهاغالب در محموله   ی کیلجست  یهاچالش

خط    رایز  ستند ه  یچوب سخت در شرف راه انداز  ریخم  د یشده جد   یزی برنامه ر  یها  تیاز ظرف  یکرده است.  برخ

به    2022در سال    شتریب  تیظرف  شیخود را آغاز کرده است.  افزا  د یتول  یبه تازگ  ل یبراسل در برز  ریخم  د یجد 

  ن ی در اروگوئه.  در مورد آخر  UPMکاغذ    ریخم  د یو کارخانه جد   ی لیدر ش   Mapa Araucoعنوان مثال پروژه  

چوب سخت ما گنجانده شده    ر یخم  ار یمع  ی برا  ی متیق  ادتر در مو  نییپا  ی ها  مت یق  یکاغذ، برخ   ر یخم  ی ها  متیق

بدون    PIX BHKPها، شاخص    مت یق  نییباال و پا  ی برا  ی درصد   10حال، پس از اعمال قانون کاهش    ن یاست.  با ا

باعث    کایبرابر دالر آمر( در  یهفتگ   نیانگ ی)م  وروی  یدرصد   0.4  فیماند.  تضع   یباق  دالر در تن  1140.00در    رییتغ

و به    افتی  ش یدرصد افزا  0.39  ای  ورو ی  3.85با    ل یتبد   ن ی.  اافزایش یابد   ورو یشده به    ل یبد شد ارزش شاخص ت

  1,140.00-1,140.00نداشت و بازتاب هفته گذشته در    ی حرکت  چ یه  نانی.  فاصله اطمد یدر تن رس   ورو ی  989.24

 بود.  دالر در تن 
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