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 های کاغذ در اروپاشاخص

 2021دسامبر  7–شاخص کاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC 60  672.16 - 634.50 - 1.87 653.33 یورو  گرم بر مترمربع/ رول 

CTD WF 100    گرم بر

 مترمربع/رول 
 784.90 - 744.38 + 2.78 764.64 یورو 

A4 B-copy  80    گرم بر

 مترمربع 
 940.37 - 885.61 + 7.02 912.99 یورو 

گرم بر   45کاغذ روزنامه 

 مترمربع/ رول 
 453.39 - 435.35 - 0.41 444.37 یورو 
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-LWC   آمارPPPC یغرب  یپوشا  داد  شاد  در ما  اکت ر در اروپا  یکیکاغذ مکان  یدهد که تقاضاا برا  ینشاا  م 

 زیان اشاته ن  یهاباعث شاد که داد   نیا اب.  ا  افتهیدرصاد نبا ب به مدت مشاابه  اال ک ه کاه    11حدود  

که دور     یماهه اول، زمان  هدر طول  اا  منفی  ارکام از  پس.  ابد ی.   کاه   ٪1کمتر از   نباا ب به  ااال گذشااته

  یافزا  یما  ها دو رکم شاتریشاد، تقاضاا در ب یکرونا را شاامه نم  روس یاز و  یادیز  ریتأث  2020در  اال   باهیمقا

اند که  بود   ییها.  در مجموع، آگو اب و  ااتام ر تن ا ما افبیکاه    یا اب.  در ما   ااتام ر، مفارن اندک  افتهی

 نی، اLWC  یهامبیدر مورد ک  .دهند ینشااا  م  2020نباا ب به  ااال    یمث ب جزئ  راتییتغ  یدر  ااال جار

در    یپنج هفته متوال  یما برا اریبود  ا اب.  م    یدر حال افزا  هانهیهز  یافزا  جهیاز اوا ا   اال در نت هامبیک

 ن،یبر ا   را به همرا  داشب.  عالو  یترنییپا  مبیک  یهاحال حرکب به  امب با  بود  ا اب، اما هفته گذشته داد 

شااد و فشااار   بیدرصااد تقو  0.5( یر اام  التیت ط  هیجم ه، به دل-)پنجشاان ه  ییاروپا ریغ  یدر برابر ارزها  وروی

و به   افبیدرصااد کاه     0.29 ای  وروی  1.87بار   نیا PIX LWCشاااخص   جه،یکرد.  در نت  جادیا  یشااتریب  ینزول

 .د یدر تن ر   وروی 653.33
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کاغذ بدو  چوب پوشا  داد  شاد  در ما    یبرا یغرب  یاروپا  ی، تقاضااPPPCبر ا ااس گزار     -کاغذ گالسهه

بود که    یکیکاغذ گراف  یتن ا درجه اصال نی.  اافبی   یدرصاد نبا ب به مدت مشاابه  اال ک ه افزا  5از    یاکت ر ب

 اریدر ما  اکت ر ببا  یرکمبه گذشاته، ب  ود ت    ی.  با نگاهدادیمث ب  اال به  اال را در طول ما  نشاا  م  رییتغ

درصاد   60از آن ا به    یبود، برخ  یتا  ااتام ر عاد  هیدر طول آور  یدو رکم   یافزا  نکهای  به  توجه  با  بود،متو ا   

 ال به  ال در  ه ماهه اول آغاز شد، اما به طور ان اشته مفرن از ژوئن با تر   ی.   ال با کاه  تقاضاد یر    یم

  یدرصاد افزا 5تا اکت ر تقاضاا نبا ب به مدت مشاابه  اال ک ه حدود    هیژانو  از  اط   اال گذشاته بود  ا اب.  در

اند.  گزار   گذشاته کاط انه به شامال اشاار  کرد   یهادر هفته ن ایا  ر اد،یم هامبینوبب به ک  یا اب.  وکت  افتهی

 ریغ  یبرابر ارزها  در  وروی  یدرصاد   0.5  بیبود.  در مجموع، با تقو  یافزا نیهفته گذشاته دوبار  شاامه چند   یها

داشب.  در مجموع، شاخص چوب   یارز اثر نزول نی(، ارز  ایر م  التیت ط  هی)پنجشان ه تا جم ه، به دل  ییاروپا

 .د یدر تن ر   وروی 764.64و به  افزای  یافبدرصد  0.36 ای وروی 2.78با  PIXبدو  پوش  

 یدهد که مفرن کاغذ بدو  چوب بدو  پوش  در ما  اکت ر در اروپا  ینشا  م  PPPC  یداد  ها  -کاغذ تحریر

 زین  یا اب.  کاه  در طول  اه ماهه اول و در ما  جو   افتهیدرصاد نبا ب به  اال ک ه کاه    5حدود    یغرب

ث ب بود  ا اب،.  در  م  ،ادیز  اریببا باغل  ی اال به  اال در  اال جار  باهیاز آ ، مقا  ریمشااهد  شاد  ا اب، اما به غ

تا اکت ر امباال با مدت مشاابه    هیژانو  باهیا اب.  مقا  افتهی  یمجموع، تقاضاا نبا ب به  اال گذشاته از ژوئن افزا

کاغذ در   ریخم  یها  نهیهز   یدهد.  با توجه به افزا  یمفارن را نشاا  م  یدرصاد   3   ایتقر  ی اال گذشاته، افزا

گاذشاااتاه،    یو حماه و نقاه، در ماا  هاا  یانرژ  یاز جملاه برا  گر،ید  یهاا  ناهیهز   یو افزا  ی اااال جاار  هیااوا

 یرا در ما  ها  یما عمدتاً روند صااا ود اریها فشاااار آورد  اند و م   مبیک   یافزا  یبرا  یکاغذ کا  دکنندگا یتول

  0.5  بیبا تقو  وروی.  میما بود  یدر گزار  ها  شااتریب   یگذشااته دن ال کرد  ا ااب.  هفته گذشااته شاااهد افزا

 نیداشااب.  با ا  ینزول  ری( تأثیر اام  التیت ط  هی)پنجشاان ه تا جم ه، به دل  ییاروپاریغ یبرابر ارزها  در  یدرصااد 

 .د یدر تن ر   وروی 912.99و به  افبی  یدرصد افزا 0.77 ای وروی 7.02با  PIX A4 B یحال، شاخص کاغذ کا

درصااد نباا ب به    6در ما  اکت ر   یغرب  یکاغذ روزنامه اروپا  ی، تقاضاااPPPCبر ا اااس گزار     -کاغذ روزنامه

   ی کاه  ماهانه از  اه ماهه اول بود، اما تو ا ه در  ااتام ر نزد  نیاول نی.  اافبیمدت مشاابه  اال ک ه کاه   

تا   هین ود  ا اب.  در ژانو  یکافتا کنو     یروند تجم   رییتغ  یها برا   یحال، افزا  نیبه  اال به  اال ثابب بود.  با ا

.  صاادرات کاغذ روزنامه در ما  اکت ر  افبیدرصاد نبا ب به مدت مشاابه  اال ک ه کاه    3   اًیاکت ر، تقاضاا تقر

ما  امباال بود که با   نیدوم  نی.  اافبیدرصاد نبا ب به مدت مشاابه  اال ک ه کاه    12از    یو ب افبیکاه   

.  در مجموع،  گرید  یهاو رشااد در تمام ما   هیدر ژانو  یدرصااد   6   اًیتقر کاه صااادرات همرا  بود، با   یارکام منف
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 چیه  مب،یداشاته ا اب.  از طرن ک   یتا اکت ر  اال گذشاته افزا  هیدرصاد نبا ب به ژانو  8صاادرات همننا  حدود  

 یبرا  -ما را    اریارز بود که م   ریتاث نی.  در عوض، امینکرد  افبیدر هفته گذشاته در مبیک  رییبر تغ  یم ن  یگزارشا

  التیت ط  هیا)پنجشااان اه تا جم اه، به دل ییاروپا  ریغ یدر برابر ارزها  وروی رایآورد، ز نییپا -  یهفتاه متوال  نیدوم

در    وروی  444.37درصاد کاه  به    0.09 ای انب    41با   PIXشااخص چا  روزنامه    شاد.  بیدرصاد تقو  0.5(  یر ام

 .د یتن ر  
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