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 های خمیرکاغذ در اروپا شاخص

 2021 دسامبر 28 –شاخص خمیرکاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

NBSK 1260.80 - 1259.74 0.00 1260.00 دالر آمریکا  اروپا 

BHKP 1140 - 1140 0.00 1140.00 دالر آمریکا  اروپا 

 

 در هفته گذشته: ECBتبدیالت یورو توسط متوسط نرخ تبدیل 

NBSK 0.39 1115.38 یورو  اروپا + 

BHKP 0.36 1008.94 یورو  اروپا +  
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چوب نرم و چوب سخت را در ماه نوامبر    ر یخم  یالملل  نی ب  یمحموله ها  PPPCآمار    ن یآخر    - اروپا  NBSK  خمیر

درصد نسبت به    2.0نسبت به اکتبر و    ی درصد   0.9  شی دهد که نشان دهنده افزا  یتن نشان م   ون یلیم   4.28به  

نسبت به    ی درصد   4.7تن رکورد دارند.  کاهش    ون یلیم   45.2ماهه    11  ی است. مجموع محموله ها  2020نوامبر  

داده    حیتوض یالملل نیمداوم و تنگناها در حمل و نقل ب  یرهایواند با تاخت یم  ی، که حداقل تا حدود2020سال 

در اروپا  دالر در تن    1300به    2022  ه یرا از ژانو  یدالر  40  متیق  شیافزا  SCA  ،یگذار  متیق  نه یشود.  در زم

  ت یاز موقع  PIX NBSKثابت بود.  شاخص    یادیار ما تا حد زیمع  یبرا  متیاطالعات ق  نیدتریاعالم کرده است.  جد 

  ورو ی  یدرصد   0.04  فی.  تضعد یرس   دالر در تن  1260.27به    گریبار د   ک یخود نسبت به هفته قبل حرکت نکرد و  

  ل یداشت.  تبد   ورو ی شده به    لیبر ارزش شاخص تبد   یجزئ   یصعود  ریتأث   کای( در برابر دالر آمریهفتگ   نیانگ ی)م

NBSK    39 در تن بسته شد. ورو ی  1115.38و در   افتی شیدرصد افزا 0.03  ای سنت 

کاغذ   ریخم  ی روز ارزش عرضه را گزارش کرده است، کل موجود  PPPC   ،45که    ییاز آنجا     - اروپا  BHKPخمیر  

نشان    یشیچوب نرم از رقم اصالح شده اکتبر تا نوامبر افزا  ر یچوب سخت و خم  ریدر هر دو نوع خم  دکنندگان یتول

  افت، ینوامبر کاهش    درروز    46روز به    ک یچوب سخت از اکتبر    ر یبود. خم  2020از نوامبر    شتریروز ب  8  نینداد.  ا

  ر یخم  ی برا  2020روز بود.  تفاوت نسبت به نوامبر    44نسبت به اکتبر    رییچوب نرم بدون تغ  ریکه خم  یدر حال

دوم    مه یبازار در ن  یهاتیفعال   ها،مت یداشت.  با توجه به ق  ش یروز افزا  7و    9  بیچوب نرم و چوب سخت به ترت

ما گزارش نشد و شاخص    ار یمع  ی برا  یر ییتغ  چ یدرک است.  ه  ابلق  سمس، یکر  التی شدن به تعط  ک یماه با نزد

PIX BHKP    در برابر    وروی(  یهفتگ   نیانگ ی)م   ی صد در  0.04حداقل    ف یماند.  تضع  ی باق دالر در تن    1140.00در

  0.04  ایسنت    36با    لیتبد   نیداشت.  ا  وروی شده به    ل یبر ارزش شاخص تبد   یجزئ  ی صعود  ریتأث  کایدالر آمر

بدون    دالر در تن  1,140.00-1,140.00در    نانی.  فاصله اطمد یدر تن رس   ورو ی   1008.94و به    افت ی  شیدرصد افزا

 بود.  رییتغ
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