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 های کاغذ بازیافتی در اروپا شاخص 

 2021می  11 –شاخص کاغذ بازیافتی 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  180.26 - 175.70 - 2.20 177.98 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  200.61 - 193.99 + 1.60 197.30 یورو 

 

 

  OCCهای داخلی آمریکا برای  ، قیمت PPI Pulp & Paper Weekطبق گزارش    –  کاغذ بازیافتی در اروپا

دالر آمریکا رسید. فصل دوم سال عمدتاً فصل    10تا    5برای هفتمین ماه متوالی در ماه می افزایش داشت و به  

قیمت نداشت.  OCCبندی است اما طبق گزارش تاکنون تأثیری بر تقاضای های مقوای بسته تعمیرات در کارخانه 

به آسیا در ماه می کاهش داشت. ازآنجاکه صادرات به چین متوقف شد، هندوستان به مقصد اصلی    OCCصادرات  
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از آمریکا تبدیل شد. تقاضا و قیمت در ماه می افت کرد زیرا این کشور از شیوع شدید    OCCآسیا برای صادرات  

 خسارت دید.   19-کوید 

بازگشت نقطه  ماه یک  پایان  در  اروپا،  قیمت   در  قیمت بود. درحالی   OCCگذاری  در  تاکنون  ما  های که شاخص 

های دریافتی برای ماه می عمدتاً به کاهش اشاره داشت. در مورد درجه  داد، داده افزایشی در ماه آوریل را نشان می 

ود. ضعیف شدن  ها دریافتی ب تر پیشنهاد بدون جوهر قیمت در اوایل ماه می ترکیبی از قیمت پایدار، باالتر و پایین

در هفته قبل )جمعه تا جمعه( در مقابل ارزهای غیراروپایی تأثیری بر نتایج نهایی نداشت.    % 0.1ناچیز یورو در حد  

یورو    177.98در هفته گذشته به    %1.22یورو همراه بود و با    2.20با کاهش    OCC 1.04 ddطورکلی، شاخص  به 

بسته  تفاوت در مقوای  به شردر تن رسید.  تغییر داشت:  بندی  زیر  برای تست الینر    5.42ح  مبلغ    2یورو  به  و 

برای تست الینر    6.76یورو در تن،    364.58 به مبلغ    3یورو  یورو برای آر بی    5.10یورو در تن، و    339.33و 

یورو داشت و با    1.60افزایش    ONP/OMG 1.11 ddیورو در تن رسید. شاخص    319.33فلوتینگ و به مبلغ  

  1.58یورو در تن رسید که باالترین مقدار در تاریخ آن بود. تفاوت در شاخص کاغذ روزنامه    197.30به    % 0.82

 یورو در تن رسید.   188.16یورو کاهش داشت و به  

 شود. وقت هلسینکی اعالم می ظهر به  12در  2021می    18شنبه های بعدی در سه شاخص
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