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 های کاغذ در اروپاشاخص

 2021 نوامبر 9–شاخص کاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC 60   /گرم بر مترمربع

 رول 
 654.23 - 624.51 + 12.77 639.37 یورو 

CTD WF 100    گرم بر

 مترمربع/رول 
 745.49 - 710.89 + 23.95 728.19 یورو 

A4 B-copy  80    گرم بر

 مترمربع 
 893.21 - 861.43 + 4.43 877.32 یورو 

گرم بر   45کاغذ روزنامه 

 مترمربع/ رول 
 452.87 - 437.11 + 0.91 444.99 یورو 
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-LWC  یداده ها  PPPC یکیکاغذ مکان  یبرا یجهان  ی، تقاضاانهسااا  شیدهد که پس از پنج ماه افزا  ینشاان م 

اسا..  در وول ساه ماهه اول، تقاضاا به وور   افتهیدرصاد کاهش  2پوشاش داده شاده در ماه سامتامکر کمتر از  

  روس یو  یرینساکتا  توسا  همه گ  ماندر آن ز  ساهیدوره مقا رایز  اف.،یکاهش    ماه  در درصاد   18 حدودمتوسا   

  در  و  اف.ی شافزای  ماه  در  درصاد   20  حال، در ساه ماهه دوم، تقاضاا به وور متوسا   نی.  با اد یند   یکیکرونا آسا

در   شیرا نشاان داد، با افزا  یمتفاوت تر جیدرصاد داشا..  ساه ماهه ساوم نتا  31را حدود    شیافزا نیشاتریژوئن ب

درصاد نساک. به سا وا ساال   6ماهانه   نیانگ یدر سامتامکر، که باع  شاد م شو آگوسا. و کاه یجوا  یماه ها

بهکود   ینسک. به سه ماهه اول تا سوم سال گذشته اندک  یجهان  یداشته باشد.  در مجموع، تقاضاافزایش  گذشته  

درصاد در ماه مشاابه ساال   80که از   د یدرصاد رسا  92در ماه سامتامکر به    .یاسا..  نساک. مومو ه به فرف  افتهی

- 85  به   ساال گذشاته  درصاد   70  حدوداز   امساال،  نساک. نیه فصا  اول با ه،، ابه سا یبود.  با نگاه  شاتریگذشاته ب

نسااکتا  بزرر را در   شیافزا  نیهفته گذشااته دند   LWC  یهاگزارش  ها،م.ی.  در مورد قاف.ی  شیافزا  درصااد   86

که در برابر   اف.،یکاهش   وروی   توسااا  یتا حدود  یصااا ود  شیعمدتا  ثاب. نشاااان دادند.  گرا  یهام.یق  انیم
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 ای  وروی  12.77همچنان با  PIX LWCشااد.  شاااخص   .یدرصااد تقو  0.9(  میانگین هفتگی)  ییاروپا ریغ  یارزها

 .د یدر تن رس  وروی 639.37و به افزایش یاف. درصد  2.04

نسک. درصد    4از   شیدر ماه سمتامکر در س ح جهان ب  گالسه، مصرف کاغذ PPPCبر اساس آمار    -کاغذ گالسه

در  بود که    یاز زمان  تر فیبود، اما ضا   2020بهکود نساک. به ساال  نیاسا..  اگرده ا  افتهی  شیافزا  به ساال گذشاته

.  به دنکال اف.ی کاهش  ماه  در  درصاد  8  حدودماهه اول، به وور متوسا    هسادر  مثک. شاد.   ساال گذشاتهآپری   

.  اف.ی  شافزای  درصاد  8  متوسا    وور  به  ساوم  ماهه  ساه  در  و  درصاد   15  حدود  دوم  ماهه  ساه  درآن به وور متوسا   

.  نساک. سا.ا  افتهی  شیدرصاد افزا  2تا سامتامکر ساال گذشاته حدود    هیبا ژانو  ساهیماه کام ، تقاضاا در مقا  9  یبرا

  85به    80از سا ح در سامتامکر ساال گذشاته    نیتر نییاسا. و از پا  افتهیامساال بهکود    .یمومو ه به فرفمیزان  

 خود   س ح  نیتر نییاس. و از پا  افتهیامسال بهکود    .ینسک. مومو ه به فرفاس..    دهیرس   یدرصد در سال جار

  به درصاد   70نساک. از    نیاسا..  در مجموع، ا  دهیرسا یدرصاد در ساال جار  85به    80از   در سامتامکر ساال گذشاته

گذشاته    یهاکه در ماه  یکل  یروند صا ود  م.،یاسا..  در سام. ق  افتهی شیافزا  یساال جاردرصاد در    70 باای

از آنها  یاریوارد شاد، که بسا  م.یق شیافزا  نیما با دند   م.یق  یهانشاان گزارش   نیآخر. اف.یشاد ادامه   اهدهمشا

را به    ی( کشاش نزو میانگین هفتگی)  ییاروپا ریغ  یدر برابر ارزها  وروی  یدرصاد   0.9  .یبزرر بودند.  تقو اریبسا

  728.19و به   اف.ی  شیدرصاد افزا  3.40 ای  وروی  23.95با    PIX Coated woodfreeهمراه داشا..  شااخص  

 .د یدر تن رس  وروی

کاغذ بدون دوب بدون پوشاش در ماه سامتامکر در ساراسار   ی، تقاضااPPPC  ریاخ  یوکق آمارها  -کاغذ تحریر

 5.  در ساه ماهه اول، تقاضاا به وور متوسا   افزایش یاف.درصاد نساک. به مدت مشاابه ساال قک     3جهان حدود  

 نیشاد.  ا   یدر ساه ماهه دوم تکد   درصادی  18  ماهانهمتوسا    شیافزا  کیبه   نیاما ا  اف.،ید در ماه کاهش  درصا

ماه کام ،   9به   نگاهی با.  بود  کمتر  درصااد  5  ازو به وور متوساا    اف.یسااه ماهه سااوم کاهش  ها در    شیافزا

اسا..  نساک. مومو ه به    افتهی  شیتا سامتامکر ساال گذشاته افزا  هیدرصاد نساک. به ژانو  3از   شیب یجهان  یتقاضاا

نساک. به    80دهه   نییبه پا  70ساال قک  در سامتامکر و از دهه    بهنساک.   80به اواسا  دهه    80از دهه    .یفرف

و   نگیکیمانده وا  یباق  یها  ییفروش دارا  وس یاور  یخصاوصا  یگذار  هی.  گروه سارمااف.ی شیافزا  یساال قک  کم

،  DACH  ی نی  خود  یدپو اروپا، اعالم کرد که بر هف. بازار اصل  سیدپو اروپا را به گروه راجا بسته اس..  آف  سیآف

  کیابر تجاارت ا کترون  یمکتن  یتمرکز خواهاد کرد و تجاارت خود را حول برناد تجاار  ر ناد یو ا  ایاتاانینلوکس، و برب

Viking  یاد یاتاا حاد ز  ،یکرد  افا.یاکاه ماا در ییهااگزارش  نیآخر  ،یکااغاذ کم  ما.یمتمرکز خواهاد کرد.  در مورد ق  

  .ی درصااد تقو  0.9(  میانگین هفتگی) ییاروپا  ریغ  یدر برابر ارزها  ورویبودند.     بیکاهش در ترک یثاب. و با اندک
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درصااد   0.51 ای  وروی  4.43همچنان با   PIX A4 B  یداد.  شاااخص کاغذ کم شیرا افزا  ینزو   یشااد و کشااش کل

 .د یدر تن رس  وروی 877.32و به  اف.ی شیافزا

 نیکند.  ا  یرا خصاوصا  DMGT ایتانیناشار بر، موافق. کرده اسا. که  RCL  قی رد روترمر، از ور  -کاغذ روزنامه

 را ،یو اخ  Cazooخودرو    نیفروش آنال، فهرس. خردهDMGT  مهیب  سکیتجارت ر  RMSفروش     یبه دنکال تکم

ها، ن ورایپوند به ا  ونیلیم  412ناشار، شاام  پرداخ.    یبازنشاساتگ   یهاو صاندو   RCL  ،DMGT  نیم امله ب

از سهامداران،   یکیدارد.  حداق     اریرا در اخت  DMGT  سهام  از  ٪30در حال حاضر حدود    RCL.  .   شودیانجام م

Majedie Asset Managementم امله مخا ف اساا..  در آ مان، نافر رقاب.،   نی، به بلومکرر گف. که با ا

ه  ، ک Mittelbayerische Medien نگید تصااحب هل  یرا برا  Verlagsgesellschaft Passau  یهابرنامه

کرده    د ییتأ  کند،یرا در من قه بزرر رگنساکورر منتشار م  Mittelbayerische Zeitung  یاروزنامه من قه

 هیرا در ناح  Passauer Neue Presse  یمن قه ا  یروزنامه ها  Verlagsgesellschaft Passauاسااا..  

کند.  از ورف کاغذ روزنامه، گزارش   یمنتشاار م نگو شااتاتیدر من قه بزرر ا  Donaukurierبزرر پاسااائو و  

با   یتا حدود  یدهد.  روند صاا ود  یو بااتر را نشااان م داریپا یها  م.یاز ق  یکیهفته گذشااته ترک م.یق  یها

  PIX.  شااخص دا  روزنامه  اف.ی( کاهش  میانگین هفتگی) ییاروپاریغ  یدر برابر ارزها  وروی  یدرصاد   0.9  .یتقو

 .د یدر تن رس  وروی 444.99به یاف. و  شیافزادرصد  0.20 ایسن.  91همچنان با 
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