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 کاغذ بازیافتی در اروپا هاي شاخص

 2021آوریل  27 –شاخص کاغذ بازیافتی 

، به PM3شرکت نورسک اسکوگ تصمیم گرفته تا طرحی را براي تبدیل واحد کاغذ روزنامه   – صنعت کاغذ

بازیافتی در سال آینده اجرا کند.  بندي بستهتن در سال در کارخانه بروك در اتریش به مقواي  128000ظرفیت 
و فلوتینگ  2022تن در سال تست الینر براي فصل چهارم  210000تولید پس از سه ماه توقف و تولید کامل 

میلیون دالر است. نورسک اسکوگ  100شروع خواهد شد. این پروژه داراي ارزش  2022در نیمه دوم سال 
در کارخانه گولبی در فرانسه در این فصل بگیرد.  PM1تصمیم مشابهی در مورد کاغذ روزنامه  کند می بینی پیش

در اسکوگن را شروع  PMSاز سه کارخانه کاغذ روزنامه  دریکیدر نروژ، این شرکت تولید آزمایشی اینترالینر را 
کاغذ روزنامه  تولیدکنندگانآسیایی مصرف شود. سایر  بندي بستهکرده است. این محصول قرار است در بازارهاي 

، PPPCروسی هستند. طبق آمار  هاي شرکتکه شروع به تولید اینترالینر کردند شامل هولمن و بعضی از 
% نسبت به سال قبل 9ي کاغذ چاپ و تحریر به کاهش خود در ماه فوریه ادامه داد، و حدود تقاضاي جهانی برا

است. با نگاهی به تمایل کلی  2020% نسبت به سال قبل در فوریه 7با افت  مقایسه قابلافت داشت. این میزان 
ل کاهش داشته است. % نسبت به سال قب11ژانویه و فوریه در سال جاري، مصرف جهانی در حدود  هاي ماهدر 

داشته،  2020افت تقاضا نسبت به فوریه  پنجم یکدر آمریکاي شمالی است که تقریباً  ها کاهشآخرین 
% کاهش داشته است. در آسیا، تغییرات 13% و 15مصرف در اروپاي غربی و آمریکاي التین حدود  که درحالی

که رشد  ازاین پساضا در بقیه آسیا پایدار بود داشت و تق نشینی عقب% 5کمتر بود، زیرا تقاضاي ژاپن حدود 
% در 77در چین داشته است. نسبت حمل به ظرفیت در سطح جهان براي کاغذ چاپ و تحریر تا حد  دورقمی

 را نشان داده است. 2020ماه فوریه بود و اندکی کاهش از فوریه 
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 UPMش قیمت در ماه قبل بود. شرکت ، بازار کاغذ تحریر در اروپا شامل افزایRISIطبق گزارش بازار سریع 
یورو بیشتر براي کاغذ مکانیکی و  60یورو بیشتر براي کاغذ روزنامه و  75اخیراً به کوروس پیوست و درخواست 

 بدون چوب کرده است.  

 

 

 

 %)95فاصله اعتماد ( تغییرات مقدار شاخص درجه

OCC 1.04 dd 181,69 - 177,59 +2,68 179,64 یورو 

ONP/OMG 1.11 
dd 

 196,08 - 190,38 +3,54 193,23 یورو
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% در ماه مارس 1افزایش  RCPدر آمریکا، مصرف ، AF&PAطبق گزارش   –کاغذ بازیافتی در اروپا 

) OCC( دار موج% در شرایط کلی نسبت به سال قبل کاهش داشت. مصرف درجه 1همان  اندازه بهداشته، اما 
در ماه  RCP% در ماه مارس نسبت به سال قبل کاهش داشت. صادرات 1درجه ترکیبی  که درحالی% باال رفت 5

 % افزایش نسبت به سال قبل داشت. 4فوریه 

شد.  ساز مشکلتوسط قرنطینه  RCP بندي دستهو  آوري جمع که درحالی باالبودداراي تقاضاي  OCCدر اروپا، 
باالتر در  يها پیشنهادخصوصاً در بازارهاي اصلی آلمان بسیار باال رفت.  اي قهوهبراي تمام درجات  ها قیمت

% (جمعه تا جمعه) نسبت به ارزهاي 0,2یورو در حد  جزياست. قوي شدن  شده گزارشتجارت منظم 
 اندکی نزولی عمل کرد. غیراروپایی
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 OCC1.04 ddبوده است. شاخص  اي حاشیهارزي  تأثیربه یورو است،  شده گزارشي ها قیمتاکثر  ازآنجاکه 
% نسبت به اواخر مارس 543یورو در تن رسید. این افزایش  179,64% به 1,51یورو داشته و با  2,68افزایش 

یورو براي تست  4,27تغییرات زیر را داشت:  بندي هبستي مربوط به مقواي ها شاخصاست. تفاوت در  2020
یورو براي  5,58یورو در تن، و  332,18تا حد  3یورو براي تست الینر  8,26یورو در تن،  359,69تا حد  2الینر 

 یورو در تن. 313,81آر بی فلوتینگ تا حد 

یورو در تن رسید، و  193,23% به رکورد 1,87یورو داشت و با  3,54افزایش  ONP/OMG 1.11شاخص 
یورو کاهش یافت، و در  6,78% داشت. تفاوت شاخص کاغذ روزنامه 137افزایش  2020نسبت به پایان مارس 

 یورو در تن قرار گرفت. 192,04حد 

% 60یورو در تن رسید و  189,69% به 1,10یورو صعود کرد و با  2,07به میزان  ONP/OMG 1.11شاخص 
 198,82یورو کاهش داشت و به  1,60باالتر رفت. تفاوت شاخص کاغذ روزنامه  2021نسبت به ابتداي سال 

 یورو در تن رسید. 
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