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 های کاغذ در اروپاشاخص

 2021دسامبر  21–شاخص کاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC 60  712.07 - 663.51 + 22.50 687.79 یورو  گرم بر مترمربع/ رول 

CTD WF 100    گرم بر

 مترمربع/رول 
 784.05 - 745.55 + 1.02 764.80 یورو 

A4 B-copy  80    گرم بر

 مترمربع 
 985.16 - 928.14 + 26.00 956.65 یورو 

گرم بر   45کاغذ روزنامه 

 مترمربع/ رول 
 473.46 - 449.26 + 1.48 461.36 یورو 
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-LWC  یداده ها  AF&PA    با   ساهیمتحده در ماه نوامبر در مقا  االتیا  یکیکاغذ مکان تقاضااو  عرضاه  نشاا  داد که

 یو در مورد کاغذ بدو  شوشاا مبب  بوده اسا .  محمو ه ها  یساال گذشاته در مورد کاغذ شوشاا داده شاده م ف

درصاد از سال تا به امروز   20درصاد نساب  به مدت مشاابه ساال دب  در ماه و    27شوشاا داده شاده    یکیکاغذ مکان

درصاد نساب  به مدت مشاابه ساال دب  در    46  عرضاهبدو  شوشاا    یکیاناسا .  در بشا کاغذ مک  افتهیکاها  

 االتیشوشاا داده شاده در ا یکیمکان یکاغذها  د ی.  خراف یدرصاد کاها   9اما در مجموع    اف  ی  اینوامبر افزا

داده ها در    نیاسا .  هم  افتهیدرصاد کاها    15به ساال دب     درصاد ساال به ساال و نساب  17متحده در نوامبر  

دهد.    ینشاا  م  یرا به طور تجمع  یدرصاد   6  ایماه و افزا  یرا برا  یدرصاد   21بدو  شوشاا  رشاد  اغذ مورد ک

ن ییشا  یساال به ساال را در تر ردم  ایتا ساتتامبر افزا  هیژانو  یبرا  Euro- Graph  یهااروشا  داده  عوض دردر

 نی  اLWCکاغذ   م ی.  در مورد ددهد یدار و بدو  شوشااا نشااا  مشوشااا  یکیکاغذ مکان  یهامحمو ه  یبرا

گزارش از  نیبوده اساا  و هفته گذشااته   د   ایدر حال افزا  یدوم سااال جار  مهیها در اروشا در طول ن  م ید

میانگین )  ییاروشا ریغ  یبرابر ارزها  در  ورویبود.    ادیز اریاز آنها بسا  یها را به همراه داشا  که برخ م ید  ایافزا

 ای  وروی  22.50با   PIX LWCبه همراه داشا .  شااخص   یصاعود  یکم  ریشاد و تث   فیدرصاد تعاع  0.1(  هفتگی  

 .د یدر تن رس  وروی 687.79و به  اف ی ایدرصد افزا 3.38
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متحده در ماه نوامبر   االتیکاغذ آزاد شوشااا داده شااده در ا د ی  خرAF&PAبر اساااگ گزارش    -کاغذ گالسهه

بود که نسااب  به سااال   یت ها ردم  نیحال  ا نی.  با ااف ی ایدرصااد افزا  15نسااب  به مدت مشااابه سااال دب   

که    یحا اسا   در    افتهیدرصاد کاها   10انباشاته نساب  به ساال دب     یدهایداد.  خر  یگذشاته رشاد نشاا  م

 & RR Donnelleyاسا .  هفته گذشاته    افتهیا  درصاد از ساال تا به امروز کاه  13درصاد در ماه و    3  عرضاه

Sons (RRD)  با   یدرارداد ادغام دطع  ریخود     رهیمد   ئ یموافق  متفق ا قول از ه  اف یشس از درChatham 

Asset Management  وابساته به    یامعاا کرد که طبق آ   شارک  هاChatham  10.85  م ی اشگر را با د  

خود را باا   یگفا  کاه درارداد ادغاام اعشم شاااده دبل نیهمچ   RRD.   ک  اد   یم یداریاهر ساااهر خر یدالر باه ازا

هر ساهر را اراهه کرده بود  فساخ   یدالر به ازا  10.35شرداخ   شا هادیاطلس که ش   گیوابساته به هلد   یشارک  ها

بساته    دهیساال آو ساهامدارا    یرگوالتور د ییمشارو  به تااول    مهیمعامله در ن  نیکه ا  رودیکرده اسا .  انتاار م

شاده اند.     یتبب  یماه دب  از آ   در   د هفته گذشاته تا حدود  د یشاد   ایها شس از افزا  م یشاود  در اروشا  د

 یکم  ریتث   ورویرا به همراه داشااا .    داریتر و شا  نییباالتر  شا  یها م یاز د  یبیهفته گذشاااته ترک یگزارش ها

 PIXشااد.  شاااخص   فیدرصااد تعااع  0.1(  میانگین هفتگی)  ییاروشا  هیاتحادریغ  یداشاا   که در برابر ارزها

Coated woodfree  د یدر تن رس  وروی 764.80به افزایا یاف  و درصد  0.13 ای وروی 1.02با. 

 4متحده در نوامبر   االتیکاغذ آزاد بدو  روکا در ا ی  محمو ه هاAF&PA  یبر اساااگ داده ها  -کاغذ تحریر

 د ی.  آمار خراف یدرصاد کاها  1تا نوامبر ساال گذشاته    هیبا ژانو  ساهیاما در مقا  اف  ی  ایدرصاد ساال به ساال افزا

درصاد از ساال تا به امروز    2  وماه    یدرصاد برا  9حال    نیبدو  روکا در هر دو دساته مبب  بود  با ا  یکاغذ فر

 Resolute Forest  رایز  شاودیمساش  تر   یشاما   یکایخوب آمر یبازار کاغذها  وضاعی اسا .   افتهی  ایافزا

Products  طور نامحدود  بهBHKP  کاغذ بدو   وب بدو  شوشاا را در کارخانه   اتیو عملCalhoun    خود در

شاارک  گف  که با وجود   نیمرکز ادامه خواهد داشاا .  ا نیباف  در ا  د ی.  تو ک د یدو ماه متودف م یط  یت ساا

  UWF   یک د.  ظرف  یدس  و ش جه نرم م  یما   یکارخانه همچ ا  با ضررها  د یهر دو گر  یبازار برا  یدو  ط یشرا

بوده    ایدر ماه گذشااته به شاادت در حال افزا  یکاغذ کت م یاساا .  در اروشا  د  PM  149000کارخانه حدود  

از آنها کامشً داب  توجه بودند.    یبود که تعداد  یادیز  یهاایهفته گذشاته شاام  افزا م ید  یهاگزارش   واسا  

  0.1( میاانگین هفتگی) ییاروشاا ریغ یدر برابر ارزهاا رایکرد  ز جاادیا  یجزه یفشاااار صاااعود  ریادر مجموع    وروی

و به   اف ی  ایدرصاد افزا  2.79 ای  وروی  26.00  یحت  PIX A4 B  یبار  شااخص کاغذ کت  نیشاد.  ا  فیدرصاد تعاع

 .د یدر تن رس  وروی 956.65
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 رایهمراه بود  ز   یبا موفق  DMGT  ییایتانیکرد  ناشار بر  یخصاوصا  ی رد روترمر برا  شا هادیش  -کاغذ روزنامه

اند و   رفتهیرا شذ   شا هادیش نیک  د  ا  یم  ی دگیرا نما  DMGTدرصاد از ک  ساهام   50از    ایکه ب  یگذاران  هیسارما

حذف خواهد شاد.      د ساال از بورگ    90بدا  مع اسا  که شارک  شس از   نیو شار  کرده اند.  ا  د ید یآ  را ب

گزارش داد که    Horizontها و رفتار مشاطبا  ساروکار دارند.  روزنامه     هیهز  راتییناشارا  به طر  مشتلف با تغ

با ساطو  دب    ساهیدرصاد در مقا  23تا   هیخود را در ژانو غاتیتبل  م ید  Minuten  20 یسایساوه گا یروزنامه را

شااده اساا .    جادیا  یریخوان دگا  اساا  که در ا ر همه گ  تعدادآ  کاها     یدهد.  د   یکاها م  یریاز همه گ

  باًیتقر  راژیخوان ده و ت  و یلیم  1.5اسا   با حدود   سیروزنامه در ساوه  نیهمچ ا  شرخوان ده تر  یع وا  مساافرت

 ا یتانیخرده فروشاااا  مساااتق   در بر  و یبا اشااااره به فدراسااا  HTFPنساااشه.  بر اسااااگ گزارش    و یلیم  رین

JPIMedia  ایش س افزا  10 ایش س   5  هیرا در اواخر دسااامبر و ژانو  ی اش هینشاار  177 م یگزارشااات  د بقط 

هاا باا  باات بود.   ما ید ا یادر م  ایاز افزا ییکااغاذ روزنااماه  هفتاه گاذشاااتاه گزارش هاا ما یخواهاد داد.  در مورد د

به همراه داشا .    یکشاا صاعود  ری(  میانگین هفتگی)  ییاروشا ریغ  یدر برابر ارزها  وروی  یدرصاد   0.1  فیتعاع

 .د یدر تن رس  وروی 461.36به  ایدرصد افزا 0.32 ای وروی 1.48با  PIXشاخص  اپ روزنامه 
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