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 های کاغذ در اروپاشاخص

 2021دسامبر  14–شاخص کاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC 60  685.32 - 645.26 + 11.96 665.29 یورو  گرم بر مترمربع/ رول 

CTD WF 100    گرم بر

 مترمربع/رول 
 784.62 - 742.94 - 0.86 764.64 یورو 

A4 B-copy  80    گرم بر

 مترمربع 
 961.48 - 899.82 + 17.66 912.99 یورو 

گرم بر   45کاغذ روزنامه 

 مترمربع/ رول 
 471.53 - 448.23 + 15.51 444.37 یورو 
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-LWC  یداده ها  PPPC یماه متوال   نیدوم  یپوشا  داده شاده برا یکیکاغذ مکان  یبرا یجهان  ینشاا  داد تقاااا  

 2به دنبال افت   نی.  اافتیدرصاد کاه     9و نسابت به مدت مشاابه لاال  بد ددود   کاه  یافتدر ماه اکتبر  

را   یفیتا آگولات بود.  در مممو،  رشاد تقاااا ار ام م بت خف  دیآور  یدر ماه لاتتامبر و رشاد در ماه ها  یدرصاد 

درصاد نسابت به مدت مشاابه   0.5از    یب  یتا اکتبر کم  هیآگولات و لاتتامبر نشاا  داد اما در وانو  یدر ماه ها

به    Chatham Asset Managementو    Atlas Holdings   یشاامال  یکای.  در آمرافتیلااال  بد کاه   

  RRD  رهیمد  ئتیه  نکهیدهند.  پس از ا  یادامه م  RR Donnelley & Sons (RRD)چاپگر   یمباارزه خود برا

به   -بار   نیچهارم  یبرا  -خود را  شاانهادیپ  Chatham  رفت یهر لااهر را پذ   یدالر برا  10.35اطلس  شاانهادیپ

خود را   شانهادیپ  Chathamکه    یگفت که در صاورت  RRD  رهیمد   ئتیداد.  ه   یهر لاهر افاا  یدالر برا  10.85

در هفته گذشاته شااهد  LWC  متی   یهابرتر الات.  در اروپا  گاار   شانهادیپ  کی  ند ک د یدلاامبر تمد   17تا  

  بود.  باابباات  یادیاتاا داد ز ماتی   یهااداده ا یاتوجاه بود  در ماز آنهاا کاام ق  ااباد یبود کاه برخ  یمتعادد یهاا یافاا
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بود.    ریی( عم ق بدو  تغیرلااام   تیعطت  دی)جمعه تا پنمشااانبه  به دل ییاروپا  ریغ  یبا ارزها  ساااهیدر مقا  وروی

 .د یدر تن رل  وروی 665.29و به  افتی  یدرصد افاا 1.83 ای وروی 11.96با  PIX LWCشاخص 

  مصار  کاغذ بدو  چو  پوشا  داده شاده در ماه اکتبر در لاطا جها  PPPCبر الاا  ار ام    -کاغذ گالسهه

مدت مشاابه    نسابه بهدرصاد    2  باقیتقاااا تقر  د یبا لاال گذشاته هر ماه از آور  ساهیشاد.  پس از بهبود در مقا  یمنف

تا اکتبر لاال گذشاته    هیدرصاد نسابت به وانو  2.5در ددود    ی.  رشاد تممعافتیدر اکتبر کاه     لاال گذشاته

به پرونده   یدگیارلااا  یبرا  Queiserچاپگر     یگاار  داد که در اتر  Fastmarkets RISIماند.    یبا   بتم 

بر   ندهیدغام لاه مکا  شارکت و تمرکا آا  یبرا  ییخود ا دام کرده الات.  برنامه ها  تیریدر مد   یورشاکساتگ   یها

  Culverlands Press  د یخر  Venn Holdings  ا یتانیالات.  در بر  ایم  یرو  تالیمیو چاپ د غاتیتبل  یفناور

 در ماه مار    نیخدمات چاپ جا  دول د یپس از خرو     د یخر  نیدوم  نیرلاانده الات.  ا ا یرا به پا ریدر همتشاا

 یها  گاار  CWF  یهامتیالت.  در مورد    در ماه مار    نیخدمات چاپ جا  دول  د یپس از خر  یدر لال جار

 و  داشاااتند   یبرتر  کاه  یافتند که    ییهامتیبود که در آ     هامتیو کاه      یاز افاا یهفته گذشاااته داک

( بابت یرلام   تیتعط  دی)جمعه تا پنمشانبه  به دل ییاروپا  ریغ  یدر برابر ارزها  وروی  راینداشات ز  یارز  ریتاب چیه

 .د یدر تن رل  وروی 763.78درصد کاه  به  0.11 ایلنت  86با  PIX Coated woodfreeبود.  شاخص 

کاغذ بدو  چو  بدو  پوشا  در ماه اکتبر نسابت به مدت  ی  مصار  جهانPPPCطبق گاار     -کاغذ تحریر

کاه    نیمشااهده شاده در لاتتامبر و اول   یابرابر با افا  باقیتقر نیالات.  ا  افتهیدرصاد کاه    3مشاابه لاال  بد  

مانده   یشاکد با  نیهم  بهم بت شاد و از آ  زما  تا کنو     یانباشاته در ماه م  یماهانه از مار  بود.  رشاد تقاااا

درصاد نسابت به مدت مشاابه لاال  بد بهتر عمد   3.5از    یده ماهه اول لاال ب یکه داده ها  یالات  به طور

  دی تحو  یدرصاد برا  15تا   10خود را   UWFکاغذ   متیاع م کرده الات که    Navigatorکرده الات.  شارکت 

الات که    وروی  100به    وروی  50از   یفوق العاده ا  یااااف  نهیها   یشاامد افاا نیخواهد داد. ا   یافاا  هیوانو 3از  

الات.    افتهی  یمحصاوالت  افاا  یو تقاااا برا  ریمتغ یها  نهیشارکت گفت که ها  نیع م کرد.  ادر اوالا  اکتبر ا

هفته گذشااته شااامد  یالاات.  گاار  ها  افتهی   یچند ماه الاات که افاا   یکاغذ کت  یفعل  یها متیدر مورد  

)جمعه تا   ییاروپا ریغ  یبا ارزها  ساااهیدر مقا  ورویبارگ بودند.    اریاز آنها بسااا  یاریکه بسااا  بود   یافاا نیچند 

درصاد   1.93 ای  وروی  17.66با   PIX A4 B  ی( درکت نکرد.  شااخص کاغذ کتیرلام   تیتعط  دیپنمشانبه  به دل

 .د یدر تن رل  وروی 930.65و به  افتی  یافاا
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دو دلااتگاه از لااه دلااتگاه را در    د یتول  یالاالوون  دمیو تاپیاروپا گاار  داد که شاارکت و  PPI  -کاغذ روزنامه

الات  از لار گرفته الات.  در چند ماه گذشاته  شارکت   افتهیکاه    جوالیکرشاکو که از   tpa  210000کارخانه  

برنامه   د یلابد محصاوالت جد   یکرده و برا  یخود را بررلا یاتیعمل  یها  نهیرا انمام داده  ها  یاصا   لااختار بده

  یم   د یدر دال داااار کاغذ روزنامه تول  PM 3  تمهیا   ePosavje  یکرده الاات.  به گاار  رلااانه محل  یایر

 رار الات در   PM 1  تمهیااختصاا  دارد.    یو بساته بند  یبه کاغذ بساته بند   PM 2  تمهیا  که  یکند  در دال

 Groupe Bernard  یبرا  شاانهادیممدد شااود.  از طر  انتشااارات  ددا د دو پ  یراه انداز  ندهیمار  لااال آ

Tapieی  که روزنامه منطقه ا  La Provence  یب یالات.  به گاار  لا  ایم  یکند  رو  یدر فرانساه را منتشار م 

 ریخاو  اردریلیمتعلق به تاجر م  یگریو د  CMA-CGMو دمد و نقد    ینریاز شارکت دمد و نقد کانت  یکی  وز ین

  ٪11و    Groupe Le Mondeدر    یلاهام کنترل  کی   Nice-Matinالات که در دال دااار مالک گروه    دین

بوده الااات و   یدر داال افاا یهاا از مااه جوال ماتیالااات.  در مورد باازار کااغاذ روزنااماه     La Provence در

عم ق   وروی  رایبود ز  ایناچ  اریارز بس  ریدهد.  تأب  یبارگ را نشا  م  اریبس   یافاا نیهفته گذشته چند   یگاار  ها

 PIX( بابت بود.  شااخص چاپ روزنامه  یرلام   تیتعط  دی)جمعه تا پنمشانبه  به دل  ییاروپا ریغ  یارزها  ردر براب

 .د یدر تن رل  وروی 459.88و به  افتی  یدرصد افاا 3.49 ای وروی 15.51
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