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 های کاغذ در اروپاشاخص

 2021 نوامبر 2–شاخص کاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC 60   /گرم بر مترمربع

 رول 
 637.65 - 615.55 + 2.19 626.60 یورو 

CTD WF 100    گرم بر

 مترمربع/رول 
 715.39 - 693.09 - 1.11 705.35 یورو 

A4 B-copy  80    گرم بر

 مترمربع 
 887.86 - 857.92 - 1.59 874.48 یورو 

گرم بر   45کاغذ روزنامه 

 مترمربع/ رول 
 452.72 - 435.44 + 8.87 435.21 یورو 
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-LWC     بر اساا  گاارPPPCدر ما  ساتتامرر  یغرب  یپوشا  داد  شاد  در اروپا  یکیمکان ی، مصار  کاغذاا

ماند و  یمثر  باق  یما  متوال  نیدوم  یحال، در مجموع برا نیاسا .  با ا ینسار  به ما  مااابه ساال گذشاته اندک

 درصاد   18طور متوسا    به.  در طول ساه ما  اول، مصار   اف ی   یدرصاد افاا  1نسار  به مدت مااابه ساال قر   

در ساه ما     یوضا  نیشاد.  ا  یدرصاد در ساه ما  دوم ترد   25  راًیمااانه تقر   یافاا نیاما ا اف ،ی  کاا   ما   در

در ما  سااتتامرر در    یدر ما  آگوساا  و کاا  کمتر  یدو رقم   یافاا  ،یاندک در ما  جوال   یافاا  کیسااوم با 

را   یحرکت  م یق نیکاغذ، ا م یبود.  در ق  انهیماا   یدرصاد افاا  5  اانیم  به یساه ما  ساوم متفاوت بود که ام  

و    یاسا  که به مددود  افتهی  یافاا  وروی  76از ژوئن به سام  شامال انجام داد  و عملکرد ما در مجموع حدود  

که    ورویبود.    یادیدر گاار  افته گذشااته تا حد ز LWC  یاا  م یمرتر  اساا .  ق  د یتول  یاا  نهیاا   یافاا

با  PIX LWC.  شااخص  اف یکاا    یشاد، اندک   ی( تقومیان ین افت ی)  ییاروپاریغ  یدرصاد در برابر ارزاا  0.1

 .د یدر تن رس  وروی 626.60و به  افاای  یاف درصد  0.35 ای وروی 2.19
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کاغذ بدون چوب پوشاا  داد  شااد  در    یبرا  یغرب  یاروپا  ی، تقاضاااPPPCبر اسااا  گاار     -کاغذ گالسهه

مجموع ساه مااه اول، مصار  نسار  به  .  در  اف ی  یدرصاد افاا  13ساتتامرر نسار  به مدت مااابه ساال قر   

  یو به دنرال آن افاا  یبا کاا  دو رقمنیا ساال  امداشاته اسا .    یدرصاد افاا  5مدت مااابه ساال گذشاته فق   

.  در ساه مااه دوم،  اف ی  کاا  ما   در درصاد   21آغاز شاد.  در ساه مااه اول، تقاضاا به طور متوسا    یدو رقم

  یافاا  نی.  ااف ی  یدرصاد افاا  45در ما  حدود   نیان  یو به طور م اف ی   یافاا  یمصار  به طور سارساام آور

  مورد  در.  بود  ما   در  درصاد   14  حدودماند و به طور متوسا    یباق  یاما دو رقم  اف ،یاا در ساه مااه ساوم کاا  

 ترنییبه پا  هیکه در ما  فور یما از زمان  اریاند و م داشااته  یسااال روند صاا ود  اااتریدر ب اام یق  نیا اا،م قی

  یکه به ما گاار  شاد  اسا ، اا افاا  یمتیق  راتییتغ  نیاسا .  آخر  افتهی  یافاا  وروی  93اسا ، حدود    د یرسا

شااد و    یدرصااد تقو  0.1(  میان ین افت ی)  ییاروپا ریغ  یدر برابر ارزاا  ورویداد.    یو اا کاا  را ناااان م

درصاد کاا  به    0.16 ای  وروی  1.11بار با  نیا  PIX Coated woodfreeداد.  شااخص     یرا افاا  یکاا  ناول

 .د یدر تن رس  وروی 704.24

 3سااالنه    در اروپای غربی داد که مصار  کاغذ بدون چوب بدون پوشا   ینااان م  PPPCارقام    -کاغذ تحریر

ساه مااه با کاا  در     یبود.  گرا  ااتریب  یکم  یافاامیاان  تا به امروز،  گذشاته  .  از ساال افاای  یاف درصاد  

صااد  بود.  ساه مااه   این نجایمتفاوت تر در ساه مااه ساوم در ا جیدر ساه مااه دوم و نتا  یساه مااه اول، افاا

 حدود  متوسا    طور  به  دوم  مااه ساه  در  آن  دنرال  به.  داشا   مااانه  کاا  درصاد   11  حدوداول به طور متوسا  

در ما    یدو رقم   یافاا  ،یدر ما  جوال  یکاا  جائ  کی  یاشا .  ساه مااه ساوم دارامااانه د   افاای  درصاد   28

  ،تی میق  بخ کرد.  در    جادیدرصاد را ا 4مااانه مثر    نیان  یاندک در ما  ساتتامرر بود که م   یآگوسا  و افاا

به کف در دساامرر ساال گذشاته حدود  دنیما پس از رسا اریاا بود  اسا .  م    یاز افاا  یکیامساال    ریروند فراگ

  کی بود.   داریتر و پا نییاز ساوو  باالتر، پا  یریافته گذشاته ترک  یکاغذ کت  م یاسا .  ق  افتهی  یافاا  وروی  70

شاد.     ی( تقومیان ین افت ی)  ییاروپا  ریغ یدرصاد در برابر ارزاا  0.1حاصا  شاد که    ورویاز   یکل  یفااار ناول

 .د یدر تن رس  وروی 872.89درصد کاا  به  0.18 ای وروی 1.59با  PIX A4 B یشاخص کاغذ کت

نساار  به ما  ماااابه   یغرب  ی، در ما  سااتتامرر، مصاار  کاغذ روزنامه اروپاPPPCطرق گاار     -کاغذ روزنامه

درصد کاا    2از     یو ب  ماند   یباق  یاندک بود.  در مجموع، تقاضا نسر  به سال گذشته منف اریسال گذشته بس

.  بود   ما   در  درصاد   20  حدودساه مااه اول باع  کاا  تقاضاا شاد که به طور متوسا    نجا،یدر ا  نی.  امچناف ی

شااود، با   یم  د ید  یکیکاغذ گراف  یاصاال  یداایگر ریسااه مااه دوم به انداز  آنچه در سااا  یحال، بهروداا  نای با

.  اف ی   افاای  ما   در درصاد   5درصاد نرود.  در ساه مااه ساوم، تقاضاا به طور متوسا     13مااانه     یافاا نیان  یم
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Fastmarkets RISI  یوونگاار  داد که در اسال،  Vipap Videm  مااک  دارد، در حال کار بر   یکه از نظر مال

با   در کارخانه آساایابدو    PMاساا  که از ار سااه  نیتا اواساا  نوامرر اساا .  برنامه ا  د یشااروع مجدد تول  یرو

اا از اواخر   م یق نیکاغذ روزنامه، ا  م یشااود.  در مورد ق یدر دسااامرر را  انداز  tpa  210000ظرفی  تولید  

بارگ و  اریساب  یبرخ   ،یافته گذشاته شاام  افاا  م یق  یاااسا .  گاار    افتهی  یافاا  وروی  61ژوئن حدود  

(  میان ین افت ی )  ییاروپا  ریغ یدر برابر ارزاا  وروی یدرصاد   0.1   یامر با تقو  نیثاب  بود.  ا یاام یق  نیامچن

در    وروی  444.08و به    اف ی  یدرصااد افاا  2.04 ای  وروی  PIX   8.87.  شاااخص چار روزنامه  اف یکاا    یاندک

 .د یتن رس 
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