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 اروپا های کاغذ بازیافتی درشاخص

 2021ماه می  25 –شاخص کاغذ بازیافتی  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  177.74 - 173.22 % 0.59 175.48 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  200.02 - 194.10 - 1.76 197.06 یورو 
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طورکلی صعود  در ماه آوریل داشت و به   % 5مصرف کاغذ بازیافتی در آمریکا افزایش    –  کاغذ بازیافتی در اروپا

  % 3در این ماه داشت و با    %8( افزایش  OCCدار )(. مصرف کل درجه موج AF & PAرا تجربه کرد )گزارش    1%

 داده است. را نشان   %5و   %7نسبت به سال قبل، در چهار ماه اول سال قرار داشت. ارقام درجه ترکیبی نزول  

برای   تقاضا  اروپا،  ادامه داشت درحالی به   OCCدر  نشان خوبی  ماه می  تعطیالت در  تأمین،  دهنده  که در عرصه 

شده برای قراردادهای تجاری ثابت و نزولی  های گزارش دار و مقوا، قیمت تر بود. در مورد کاغذ موج های پایین حجم

و پایین و ثابت بود. ضعیف شدن ناچیز یورو در هفته قبل )جمعه    های درجه بدون جوهر باالکه داده بود، درحالی 

سنت    59کاهش    OCC 1.04 ddتا جمعه( در مقابل ارزهای غیراروپایی عمالً تأثیری بر قیمت نداشت. شاخص  

بندی به شرح زیر  های مقوای بسته یورو در تن رسیده است. تفاوت در قیمت   175.48به رقم    % 0.34داشت و با  

و به مبلغ    3یورو برای تست الینر    4.55یورو در تن،    381.11و به مقدار    2یورو برای تست الینر    6.12است:  

یورو در تن رسیده است. در مورد درجه    341.78یورو برای آر بی فلوتینگ تا مبلغ    5.66یورو در تن، و    356.53

یورو   1.76اکنون افت  ONP/OMG 1.11 ddهفته در سال جاری، شاخص به بدون جوهر، پس از افزایش هفته 

یورو   1.50یورو در تن رسیده است. تفاوت در شاخص کاغذ روزنامه  197.06به مبلغ  % 0.89دهد و با را نشان می 

 یورو در تن رسید. 188.06باال رفت و به 
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