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 کاغذ بازیافتی در اروپا    های شاخص 

 2021ژوئن    15  – شاخص کاغذ بازیافتی  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  175.52 - 171.46 - 0.37 173.49 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  199.86 - 194.04 + 1.42 196.95 یورو 

 

 

ژانویه تا آوریل در مقایسه با همین    هایماه از آمریکا در    RCPاروپا واردات خود را برای    –   کاغذ بازیافتی در اروپا 

با رجوع به آمارهای بخش بازرگانی   PPI Pulp & Paper Weekدوره در سال قبل افزایش داده است )گزارش 
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تا   انگلستان، واردات خود را  اداره آمار(. در  و  برابر کرد،    20000آمریکا  ایتالیا شاهد    که درحالیتن دو  و  آلمان 

از آمریکا وارد کرد که نسبت به سال    RCPتن    62000. در هلند طی چهار ماه اول سال  بودند   % 84و    %34افزایش  

 افت داشته است.   پنجمیکبیشتر بوده است. صادرات از آمریکا به اسپانیا  %52قبل 

مورد   در  پایین  به  رو  و  پایدار  گذشته  هفته  قیمت  شاهد    ONP/OMGقیمت    که درحالی بود،    OCCگزارش 

یورو در هفته قبل )جمعه تا جمعه( در    %0.2ثابت بود. ضعیف شدن    هاپیشنهادتغییراتی باال و  پایین عالوه بر  

اندکی فشار رو به باال داشت، و بستگی به ترکیب ارزی برای هر شاخص داشت. شاخص    غیراروپایی مقابل ارزهای  

OCC    یورو در تن رسید. تفاوت در مقوای   173.49به   %0.21سنت افت داشت و با   37و مقوا    دارموج برای کاغذ

سنت   36یورو در تن رسید،   397.56و به مقدار  2تست الینر یورو برای  5.88به شرح زیر تغییر کرد:  بندیبسته

یورو در    365.29یورو برای آر بی فلوتینگ به مقدار    7.70یورو در تن، و    377.84و به مقدار    3برای تست الینر  

  196.95به مقدار    % 0.73یورو داشت و با    1.42افزایش    ONP/OMGر مورد درجه بدون جوهر، شاخص  تن. د

 یورو در تن رسید. 187.91دالر کاهش داشت و به  1.04یورو در تن رسیده است. تفاوت شاخص کاغذ روزنامه  
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