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 های خمیرکاغذ در اروپا شاخص

 2022 ژانویه 11 –شاخص خمیرکاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

NBSK 1260.00 - 1260.00 - 0.67 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 0.19 1113.76 یورو  اروپا + 

BHKP 0.71 1006.98 یورو  اروپا +  
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به مدت دو   یکارگر  ه یتوسط اتحاد  UPMو کاغذ  ریاعتصاب مستمر در هفت کارخانه خم   -اروپا  NBSK خمیر

  ی توافق  چیشود.  تاکنون ه  دایپ  ی زودتر راه حل  نکه یشده است، مگر ا  د یتمد ،  هیاول  یاز سه هفته اعالم   ش یهفته ب

به حفظ قدرت   خود اعتصاب به نوبه  ل یکاغذ به دل ریصورت نگرفته است.  کاهش عرضه خم ن یطرف نیدر بحث ب

برا   یگذارمتیق تالش   ی چیسرپ  یفروشندگان  ق  یهااز  ق  دارانیخر  متیکاهش  است.   کرده  کاغذ   متیکمک 

  یهانه یاند تا هزکاغذ تالش کرده   دکنندگانیتول  رایاست، ز  افته ی  ش یافزا  2021دوم/  مهیدر اروپا در ن  یکیگراف

  ی کاغذ برا   مت یق  شتر یب  شی باالتر را پوشش دهند.  افزا  یژ انر  یهامت یکاغذ( و ق  ریخم  ژه یمواد خام )به و  یباال

نداشته است.  در    ی ر ییتغ  باًیتقر  د یسال جد   یی ابتدا  یکاغذ در روزها  ر یخم  مت یاعالم شده است.  ق  ه ی و فور  ه یژانو

  67تنها    PIX NBSKچوب نرم ما بود.  شاخص    اریمع  ی شده برا   یجمع آور  متیق  ی مورد در داده ها  نیا  جهینت

  ن یانگ ی)م  ورو ی  یدرصد   0.07  فی.  تضع د یدالر در هر تن رس   1260.00و به    کاهش یافتدرصد    0.05  ایسنت  

  ل یشده شد.  تبد   لیتبد   ورویبر ارزش شاخص    یمتوسط  یصعود  یرو یمنجر به ن   کای( در برابر دالر آمریهفتگ 

NBSK   19    1,260,00در    نان ی.  فاصله اطمد یدر تن رس   وروی  1113.76و به    افت ی  شیدرصد افزا  0.02  ایسنت -

 . افتیبه صفر کاهش  دالر در تن 1,260.00

غالب در اروپا را برآورده کند.     یچوب سخت نتوانسته است به طور کامل تقاضا  ریعرضه خم    - اروپا  BHKPخمیر  

  ن یالت  ی کایکاغذ عمدتاً در آمر  ریخم  یهادر محموله و هنوز    شودی است که اغلب ذکر م   یاز مقصران، مشکالت   یکی

اما همچن  مطرح  ا  ن یاست،   اروپا  از سطوح فعل  نیدر داخل  کرده است، اگرچه    تیحما  قه در منط   متیق   یامر 

  دکنندگان یتول ی برا متیاروپا از نظر ق ،یالمللن یب ریبه دنبال کاهش هستند.  به گفته منابع ما، در تصو دارانیخر

BHKP  ن یدتریباشد.  در جد   افتهی   شیافزا  راًیاخ  نیچ  یهامتی اگر ق  ی مانده است، حت  یبه طور خالص جذاب باق  

  10 یاند.  پس از اعمال کاهش ساختارما گزارش شده  ار یمع  ی برا  ر ییبدون تغ  تاًعمد   یهامت یق  ، یمت یق  یهاداده 

  ی درصد   0.07  ف یثابت ماند.  تضع  دالر در تن   1140.00در    PIX BHKPشاخص    ن،ییباال و پا  ی ها  متیق  یدرصد 

  ن ی.  ادوارد کر  ورو ی به    لیبه ارزش شاخص تبد   ی فشار صعود  ی اندک  کا، یدر برابر دالر آمر  ورو ی(  یهفتگ   نیانگ ی)م

- 1140.00در    نان ی.  فاصله اطمد یدر تن رس   ورو ی  1007.69و به    افتی  شیدرصد افزا  0.07  ا یسنت    71  لیتبد 

 تکرار شد. دالر در تن   1140.00
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