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 های کاغذ در اروپاشاخص

 2021 نوامبر 23–شاخص کاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC 60   /گرم بر مترمربع

 رول 
 667.47 - 631.61 + 4.59 649.54 یورو 

CTD WF 100    گرم بر

 مترمربع/رول 
 770.04 - 728.70 + 11.18 749.37 یورو 

A4 B-copy  80    گرم بر

 مترمربع 
 911.79 - 865.91 + 8.23 888.85 یورو 

گرم بر   45کاغذ روزنامه 

 مترمربع/ رول 
 455.30 - 437.12 + 1.84 446.21 یورو 
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-LWC  یهاداده  AF&PA  متحده در ماه  االتیشده در ادادهپوشش  یکیکاغذ مکان  یهاکه محموله  دهد ینشان م

  یدو رقم   کاهش،  هر دو  عرضاه و تقاضااثابت بود.  در مجموع،    میاان تقاضاااما   افت،ی شیدرصاد افاا  6اکتبر سااالنه  

شاده اند که هر   لیتعط  یخانوادگ پگردو چا  راًی.  در اروپا، اخافتیدرصاد کاهش    16پنجم و    کی  بیو به ترت افتی

 ت یاعالم کرد که ساا  Pijper Mediaدهند.  در هلند،    یبازار چاپ نسابت م  تیخود را به وضاع  ماتیدو تصام

خود    تالیجید  یها تیآن در فعال  یکند و به جا  یم یخود را برون سااا ار یچاپ  یبندد، کارها  یچاپ خود را م

ل  داوطلبانه شارکت خود را منح   Stige  ا،یتالیگاارش داد که در ا  Fastmarkets RISIکند.     یم  یگذار  هیسارما

 Ringierخورد.    یبه چشاام م این د یدو مجله جد   گر،ید  یفروشااد.  از سااو  یخود را م یها  ییکند و دارا  یم

Axel Springer Schweiz  باه ناام    ومیپرم  یمجلاه اInterview by Ringier    راژیصااافحاه و ت  148باا  

 یعنوان اجتماع  کی  Social Streets  یرانتفاعیغ  ینساا ه منتشاار کرده اساات.  سااازمان رسااانه ا  130000

کرده اساات.  در مورد    یبا تمرکا بر تاور هملت ها در لندن راه انداز  The Sliceبه نام    یصاافحه ا  32دوساااالنه  

و بااالتر   داریاپاا  یهااماتیاماا قکااهش همراه بود،    یباا انادک  LWC  ماتیق  یهاانشاااان ماا از گاارش   نیکااغاذ، آخر
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(  میاانگین هفتگی ) ییاروپااریغ  یدرصاااد در برابر ارزهاا 1.2 یورو.   دادناد یم  لیاباه اتفاار را تشاااک بیاقر  تیااکثر

 .د یدر تن رس  وروی 649.54و به افاایش یافت درصد  0.71 ای وروی 4.59با  PIX LWC.  شاخص تضعیف شد 

متحده   االتیکاغذ بدون چوب پوشاش داده شاده در ماه اکتبر در ا د ی، خرAF&PAطبق گاارش    -کاغذ گالسهه

تا   هیبا ژانو  سهیماند و در مقا  یباق  یمنف  یاما رشد تجمع  افت،ی شیدرصاد افاا  10نسابت به مدت مشاابه ساال قبل  

ه ما  یدرصاد برا  6ودود    این  اانیم  نیها، ابه محموله ی.  با نگاهافتیدرصاد کاهش   12اکتبر ساال گذشاته ودود  

کاغذ  متیگاارش داد که ق  PPI Pulp & Paper Weekاسات.    افتهیدرصاد از ساال تا به امروز کاهش    14و  

  60ها ودود    نهیها  شیعرضاه محدود و افاا  لیورر، در ماه نوامبر به دل  یو چه فر یکیچاپ روکش دار، چه مکان

 PM  ینشاده رو د یکاغذ کرافت ساف  د یتول ا،یدر آسا  نیچ APP  ا،یآسا PPIاسات.  طبق گاارش    افتهی  شیدالر افاا

 تیبا ظرف PM 2شاود که    یآغاز کرده اسات.  گفته م  یشایبه صاورت آزما نانیها  انگ و،یرا در کارخانه خود در   2

آن   شیدر جهان اسات و آزما CWFدساتگاه کاغذ   نیمتر، بارگتر  11.8  میتن در پاساکال و عر  سا  ونیلیم  1.2

افاایش در هفته گذشاته   متیق  راتییبه اتفار تغ  بیقر  تی.  در اروپا، اکثرد ید در نوساان خواهد   جهدو در نیرا ب

 ییاروپا  ریغ  یدر برابر ارزها  ورویشدند که هفته به هفته ثابت بودند.    بیترک  هامتیاز ق  یاریبا بس  نهایداشت، و ا

 PIX Coatedرا به همراه داشات.  شااخص   یصاعود  یکل  ریأثشاد و ت  فیدرصاد تضاع  1.2(  میانگین هفتگی)

woodfree  در    وروی  749.37و به    افتی شیدرصاااد افاا  1.51 ای  وروی  11.18و   افتی  شیافاا  یدو رقم  گریبار د

 .د یتن رس 

متحده   االتیکاغذ بدون چوب بدون پوشش در ا  یهاکه محموله  دهد ینشان م  AF&PA  یهاداده  -کاغذ تحریر

ساال تا   ابتدای اسات، اما از  افتهی  شیدرصاد افاا  1در ماه    عرضاهکه    یدر ماه اکتبر نسابتاً ثابت بوده اسات، به طور

 2درصاد در ماه و    4و   افتی  شیافاا  یمتحده تا ودود االتیا  د یگر د یدرصاد کاهش داشاته اسات.  خر  1به امروز  

بدون   ایر  یکاغذها متیگاارش داد که ق PPI Pulp & Paper Weekرشاااد کرد.    یدرصاااد به طور تجمع

  افتهی  شیافاا دالر  80بار ودود   نیا  در ماه نوامبر  یبار در سااال جار نیسااوم  یبرا  یشاامال  یکایپوشااش در آمر

در    یمسالله فور  کیو ومل و نقل باالتر بود.    یورود  یاه  نهیعدم تعادل عرضاه و تقاضاا و ها  لیبه دل نیاسات،  ا

در کبک،    Domtarتن در هر بار    600000  ندزوریو ابیمدت تناژ از آساا  یطوالن بتیغ  ،یشاامال  یکایبازار آمر

  در اواخر اکتبر  یو نگهدار  ریتعم  برای شاده  یایتوقف برنامه ر کیدر طول    ریمرگ و م  کیکانادا اسات، به دنبال  

 یماه راه انداز انیممکن اسات قبل از پا  یگریشاده اسات، اما د  نیدر کارخانه دوباره آنال  گاهاز دو دسات  یکی   اسات

  راتییدساااتاه از تغ  نیکاه باا آخر  ییهاابااالتر از کااهش یهااماتیمربوط باه ق یهاامجادد نشاااود.  در اروپاا، گاارش 

 ییاروپا  ریغ  یبرابر ارزها  دردرصاد    1.2شاد که   یناشا  ورویاز    یصاعود  یکل  ریگرفت.  تاث  یشایوارد شاد، پ هامتیق
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  888.85به    و  شیدرصد افاا  0.93  ای  وروی  8.23با    PIX A4 B  یشد.  شاخص کاغذ ک   فی( تضعمیانگین هفتگی)

 .د یدر تن رس  وروی

را در لوکرن    Eco Print Center (EPC)قصد دارد کارخانه چاپ روزنامه خود،    DPG Media  -کاغذ روزنامه

کاارخااناه    نیکناد.  در ا یرا چااپ م  De Morgenو   Het Laatste Nieuws  نیکاه عنااو  ییببنادد، جاا کیابلژ

  قطهن  کیچاپ،   راژیذکر شاد: کاهش ت  یشانهادیبساته شادن پ  یبرا  لینفر مشاغول به کار هساتند.  ساه دل  78

در قالب   یگذار  هیدو عنوان به ساارما ازیچاپ بدون آب، و ن  یاز فناور تیاز اسااتفاده سااا یناشاا  یضااعف رقابت

قصد   Norske Skogاروپا گاارش داد که    PPIکند.   یبانیتوانسات از آن پشات ینم  یاز نظر فن EPCکه   ید یجد 

در کارخانه  کالتن در پاسا PM 2 140,000خود را در واود کاغذ روزنامه    یخطوط داخل  د یتول  ندهیدارد ساال آ

Skogn  ساااخت ت ته راه راه   یدرجه که برا  نیا  یبرا  یهدف تناژ چیشاارکت ه  نیدهد.  ا شیخود در نروژ افاا

  Newsquest، که توسط  InPublishing  ،National Walesشود، ذکر نکرده است.  به گاارش    یاستفاده م

شاود، باز خواهد گشات.    یمنتشار م  نیه خود که فقط به صاورت آنالیشاد، به برنامه اول  یدر ماه مارس راه انداز

پاپ آپ گهگاه  یچاپ یاز نسا ه ها  یبرخ  نده،ینوامبر منتشار شاد. در آ  13شانبه در    یهفتگ  ینسا ه چاپ  نیآخر

 شیثابت و تا افاا  یادیدر هفته گذشااته تا ود ز متیق  یخواهند شااد.  در مورد کاغذ روزنامه، گاارش ها  د یتول

  1.2( میانگین هفتگی  )  ییاروپا ریغ  یدر برابر سابد ارزها  رایبر شااخص داشات، ز  یصاعود  ریتأث این  ورویاسات.  

در    وروی  446.21و به  افاایش یافت  درصاد    0.41 ای  وروی  1.84با   PIXشاد.  شااخص چاپ روزنامه    فیدرصاد تضاع

 .د یتن رس 

http://www.potgco.com/
http://t.me/PaperPulp

