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 های کاغذ در اروپاشاخص

 2022 ژانویه 11–شاخص کاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

LWC 60  772.27 - 710.25 + 41.57 741.26 یورو  گرم بر مترمربع/ رول 

CTD WF 100   801.77 - 757.61 + 11.77 779.69 یورو  گرم بر مترمربع/رول 

A4 B-copy  80   1063.96 - 976.60 + 43.97 1020.28 یورو  گرم بر مترمربع 

گرم بر مترمربع/   45کاغذ روزنامه 

 رول 
 490.30 - 460.92 + 10.98 475.61 یورو 
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-LWC  یداده ها  PPPC پوشا  داده شاده در ماه   یکیکاغذ مکان  یبرا  یغرب  یاروپا یدهد که تقاضاا  ینشاا  م

کاه  ب رگ در ماه اکتبر   کیا اب.  پ  از    افتهی   یدرصاد نبابب به مدت مشاابه  اال ابز اف ا  3نوامبر حدود  

تا نوامبر    هیژانو  ورهد  یفقط کمتر از ثبات  ااال به  ااال برا  یکاه  کوچک در  اااتامبرت تو ااجه ت مج  کیو  

اوت و  ااتامبر بود.  که ماه   متواف شاد.  تهاا دو ماه در  اال گذشاته که اراام از  اال تا به امروز مببب بوده اند 

 شاهاادیپ  R.R. Donnelley & Sons (RRD)  ییکایت چاپگر آمرPPI Pulp & Paper Weekطبق گ ارش 

در اوا اط  شاهاادیپ  نیکرده ا اب.  ا  افبیدر  "کیاتژح ب ا اتر"  کیهر  اا  از    یدالر به ازا  11به مبلغ   ید یجد 

مهجقد کرد    یارارداد ادغام اطج  Chathamخود    یبا  ااامدار اصال  RRDکه    ید اامبر اراهه شادت در هما  روز

هفته گذشته   یها.  در اروپات گ ارش پردازدیچاپگر م  یهر  ا  برا  یدالر به ازا  Chatham   10.85که طبق آ   

LWC  میانگین )  ییاروپا ریغ  یدر برابر ارزها  ورویبود.    هیدر ژانو هامبیب رگ با شااروق ا   یااف  نیشااامز چهد

  5.94 ای  وروی  PIX LWC   41.57شااخص    هتیشاد.  در نت  شاتریب   یشاد و باع  اف ا  فیدرصاد تعاج  0.3(  هفتگی

 .د یدر تن ر   وروی 741.26و به  افبی  یدرصد اف ا

 یغرب  یت مصار  کاغذ بدو  چوب پوشا  داده شاده در ماه نوامبر در اروپاPPPCطبق گ ارش    -کاغذ گالسهه

 یهر ماه در ماه ها  یدو رام   ی.  اف اافبی   یدرصااد اف ا  11از    یو ب  افبی   ینباابب به  ااال گذشااته اف ا

تقاضاا در    تدهد.  در م موق  یدرصاد نشاا  م  5از    یبه ب  یج ه  ی ااتامبر ثبب شاده ا اب و اکتبر کاهشا-زیآور

 Fastmarketsا اب. به گ ارش    افتهی   یدرصاد  اال به  اال اف ا  6حدود   2020تا نوامبر    هیبا ژانو  باهیمقا

RISIبدو    یخود ا ب که کاغذ و مقوا  چیما تر  ابیتن در هر واحد آ    280,000فروش    یدر حال برر   یت  اپ

ا ااب و ههوز   "مرحله اکتشااا "در    کهشاارکب گفب    نیکهد.  ا  یم  د یهلهد تولچوب پوشاا  داده شااده را در  

 مبیا   یکاغذ بدو  چوب روک  شادهت کاغذ اازا  به دنبال اف ا مبیگرفته نشاده ا اب.  در مورد ا  یمیتصام

 یهابمیباالتر و ا  یهاما شاامز منهه اریمج  یشاده برااراهه  هیژانو  یهامربوط به داده  یهاگ ارش   نیهباتهد.  اول

 کی  یشاد و به طور کل  فیدرصاد تعاج  0.3(  میانگین هفتگیاروپا )  هیاتحاد  ریغ یارزها  در برابر  ورویبود.   داریپا

و به   افبی   یدرصاد اف ا  1.53 ای  وروی  PIX Coated woodfree  11.77کرد.  شااخص   ادیا  یصاجود   یگرا

 .د یدر تن ر   وروی 779.69

در ماه نوامبر نبابب به    یغرب  یگ ارش داد که مصار  کاغذ بدو  چوب بدو  پوشا  اروپا  PPPC  -کاغذ تحریر

  بهیدرصد در مقا  5از     یب  یمببب بودت کم   یدرصد رشد داشته ا ب.  رشد انباشته ن  3.5مدت مشابه  ال ابز  

در   شاتربیمتو اط    یاماهانه ب رگ در طول  اه ماهه دوم و اف   ی. اف ا2020تا نوامبر    هیبا تقاضاا در طول ژانو

 PPIرا نشااا  دادند.    یو اکتبر رشااد مهف  هیامر کمک کرد.  عالوه بر  ااه ماهه اولت ژوه نیاوت و  اااتامبر به ا
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Pulp & Paper Week  متحدهت   االتیگ ارش داد که در اDomtar  تن در پا اکال   185000  د یتولPM 62 

تن در هر  اااعب   149000حالت حدود   نیب.  با اا اا  هخود در آرکان اس آغاز کرد  Ashdown  ابیرا در آ اا

به طور نامحدود    هیاصااد دارد تا اوا ااط فور  Resolute Forest Products  رایدر حال اتمام ا ااب ز  بیظرف

 یهامتواف کهد.  در اروپات هفته گذشااته گ ارش   یخود در تهباا  Calhounو کاغذ را در کارخانه   ریخم اتیعمل

.    یکرد  افابیادر  دادتیرا پوشااا  م  هیاکاه ت اارت ژانو  یکااغاذ کا  یب رگ برا  یهاامابیا   یبر اف ا  یمبه  یمتجادد

  یکل   ریاروپا )جمجه به جمجه( تأث  هیاتحاد ریغ  یارزها  یدر برابر  اابد وزن  وروی  یاضاااف  یدرصااد   0.3  فیتعااج

  1020.28و به   افبی   یدرصاد اف ا  4.50 ای  وروی  PIX A4 B   43.97  یکرد.  شااخص کاغذ کا  ادیرا ا  یصاجود

 .د یدر تن ر   وروی

در ماه نوامبر نباابب به مدت  یغرب  یکاغذ روزنامه در اروپا  یت تقاضااا براPPPCبر ا اااس اراام    -کاغذ روزنامه

دوره    یبوده ا اب و برا  ی.  در م موقت رشاد تقاضاا در طول  اال مهفافبیدرصاد کاه     1مشاابه  اال ابز حدود  

دو    یماه متوال  نیدوم  یبرا  امبرمانده ا اااب.  صاااادرات کاغذ روزنامه در ماه نو  باای  ٪2.5  باًیتا نوامبر تقر  هیژانو

امر رشااد انباشااته  نی.  اافبید نباابب به مدت مشااابه  ااال ابز کاه   درصاا  15و حدود   افبیکاه     یرام

ت  Perlen Papier  تیبی وه  LWCکاغذ روزنامه و کاغذ    د یدرصد محدود کرد.  تول  6از     یب  یصادرات را به کم

خود را   د یت تولCPH Groupشارکب مادرش    IT  یهابات ی ا  هب  یبریروز جمجه هفته گذشاته به دنبال حمله  اا

بهلوک    در  مباااتقر  ناااشااار  ا  د یااخر  Mediahuisمتواف کرد.    Aachener  یآلمااان  یگروه ر ااااانااه 

Verlagsgesellschaft (AVG)    درصاد از شارکب تابجه    70به همراهAVG Medienhaus Aachen    را که

از   کرده ا اب.    زیکهدت تکم  یرا مهتشار م  Aachener Nachrichtenو    Aachener Zeitung یروزنامه ها

 ییکاغذ روزنامه را به همراه دارد.  هفته گذشاته گ ارش ها د یجد   یاز اراردادها یاریشاروق ببا  هیژانو  مبتیننر ا

  0.3( میاانگین هفتگی) ییاروپاا ریغ یدر برابر ارزهاا  وروی  نتی.  عالوه بر ا یکرد  افابیاهاا در مابیا  یبر اف ا یمبه

  وروی  10.98با   PIXبه آ  اف ود.  در م موقت شااخص چا  روزنامه    شاتریب  یفشاار صاجود  کیشاد و    فیدرصاد تعاج

 .د یدر تن ر   وروی 475.61به   یدرصد اف ا 2.36 ای
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