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 های خمیرکاغذ در اروپا شاخص

 2021 نوامبر 23 –شاخص خمیرکاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

NBSK 1300.11 - 1300.00 - 0.07 1300.00 دالر آمریکا  اروپا 

BHKP 1140 - 1140 0.00 1140.00 دالر آمریکا  اروپا 

 

 در هفته گذشته: ECBتبدیالت یورو توسط متوسط نرخ تبدیل 

NBSK 17.34 1145.48 یورو  اروپا + 

BHKP 15.25 1004.49 یورو  اروپا +  
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کاغذ در    ی تداوم ثبت سفارش خوب در کارخانه ها  لیکاغذ در اروپا به دل   ریخم  یتقاضا  - اروپا  NBSK  خمیر

  افته ی  شیافزا  ییایمیو مواد ش   ی انرژ  یهامت یق  شیکاغذ با افزا  د یتول  یهانه یدوم سال خوب بوده است.  هز مهین

مورد    ییاروپا  ی هاکاغذ در کشور  ر یمصرف کنندگان خم  یدر مورد مصرف و موجود   Utipulpآمار    نیاست.  آخر

  زان یم  نیاست.  ا  دهیتن رس   312800شده به    د یسف  ییایمیچوب نرم ش   ریدهد که مصرف خم  ینشان م  یبررس 

  ر یخم  یاست.  موجود   شتریدرصد ب  3.1درصد و نسبت به سپتامبر سال گذشته    10.6نسبت به ماه اوت امسال  

درصد   1.9که در ماه اوت   دهد ی را نشان م  یکم یهاسپتامبر تفاوت یتن  229200 زان یبا م سهیچوب نرم در مقا

نسبتاً    راتییما تغ ار یمع یهامت یدرصد بوده است.  ق -  0.7 تنها   2020تفاوت تا سپتامبر  نیعقب مانده است و ا

درصد کاهش    0.01  ایسنت    7با    PIX NBSKنشان داد.  ارزش شاخص    متیاستعالم ق  نیرا در آخر  یاهیحاش 

به    کا،ی( در برابر دالر آمریهفتگ   نیانگ ی)م   ورو ی   یدرصد  1.5 فی تضع  بسته شد.   دالر در تن   1300.00و در    افتی

و به   افت ی  ش یدرصد افزا  1.54  ا ی  ورو ی  17.34با    لیتبد  نیداد.  ا  ی فشار صعود   ورو یشده به    ل یارزش شاخص تبد 

 دالر در تن رسید.  1,300.00 -1,300.00به  نانی.  فاصله اطمد یدر تن رس  ورو ی  1145.48

شده    د یچوب سف   ر یمصرف خم  زان یکه م دهد ی نشان م  Utipulpآمار    نیدتریجد   یبررس    -اروپا   BHKPخمیر 

  ی شیدرصد پ  11.4درصد و سپتامبر سال گذشته   20.7است که از آگوست  ده یتن رس  644600به   ورماه یدر شهر

  ر یاست.  ذخا  لدوم سا  مهی کاغذ اروپا تا کنون در ن  ریخم  یاز مثبت بودن تقاضا  یحاک  شیافزا  ن یگرفته است.  ا

است،    افتهیدرصد نسبت به آگوست کاهش    0.1که تنها    د یتن رس   423100چوب سخت در ماه سپتامبر به    ریخم

در    متیق  راتییتغ   یالملل  ن یاست.  در حمل و نقل ب  افتهیکاهش    2020درصد نسبت به سپتامبر    22.9اما تا  

  1140.00در    ر ییبدون تغ  گریبار د  PIX BHKP  خصبود.  شا  اب یما کم  اریمع  ی مطالب گزارش شده برا  نیدتریجد 

باعث شد که ارزش شاخص    کا ی( در برابر دالر آمریهفتگ   نیانگ ی)م  ورو ی  ی درصد   1.5  ف یماند.  تضع  ی باق  دالر در تن 

در تن    وروی  1004.49و در    افتی  شیدرصد افزا  1.54  ا ی  وروی  15.25  لیتبد   نی.  اافزایش یابد   ورویشده به    لیتبد 

 ثابت ماند.دالر در تن   1,140.00-1,140.00در  نان یماند.  فاصله اطم یباق
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