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 های کاغذ بازیافتی در اروپا  شاخص 

 2021ژوئن    29  – شاخص کاغذ بازیافتی  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  175.31 - 171.23 - 0.11 173.27 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  199.95 - 194.25 + 0.33 197.10 یورو 
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در ماه می نسبت به سال قبل داشت و بر   % 13مصرف کاغذ بازیافتی در اروپا افزایش   –  کاغذ بازیافتی در اروپا

( حتی بیشتر  OCC)   دارموج گزارش شد. کل مصرف درجات    AF&PAداشت که توسط    % 3اساس کلی افزایش  

در ماه   درجات ترکیبی شاهد توسعه ثابت کهدرحالی برای پنج ماه اول سال بود،   %6برای این ماه و   %18شد و با 

 شده آوری جمع حجم    که درحالیدر حد کلی بود. تقاضا برای کاغذ بازیافتی در اروپا خوب بود    %4می و کاهش  

و درد سر    OCCباال در بازار محلی موجب شد صادرات  هایقیمت پایین بود، خصوصاً در مورد درجه بدون جوهر. 

پیشرفت داشت. تحوالت هفته قبل رو به باال و  های حمل و نقل کمتر جذاب باشد و موجودی مواد طبق اطالع  

هم رو به پایین گزارش شد برای هر دو درجه که ما نظارت می کنیم. نوسانات ارزی در هفته قبل )جمعه تا جمعه(  

 OCCتاثیری مالیم داشت. در نتیجه شاخص   غیراروپایییورو در مقابل ارزهای  %0.1ترکیبی بود و ضعیف شدن 

1.04 dd     به شرح    بندیبسته . تفاوت در مقوای  د یورو در تن رسی  173.27به    %0.06سنت داشت و با    11افزایش

یورو    379.04تا حد    3سنت برای تست الینر    9یورو در تن،    399.16تا حد    2سنت برای تست الینر    11زیر بود:  

  ONP/OMG 1.11 ddیورو در تن رسید. شاخص    367.61سنت برای آر بی فلوتینگ و تا حد    11در تن، و  

سنت    61ت در شاخص کاغذ روزنامه رشد  . تفاود یورو در تن رسی  197.10به    %0.17سنت داشت و با    33افزایش  

،  2007یورو در تن رسید. در مقایسه وقتی ما شاخص خود را شروع کردیم در ژانویه    187.05داشت و تا حد  

 یورو قرار دارد.  427.74تفاوت در حد 
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