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 های کاغذ بازیافتی در اروپا شاخص

 2021 آگست 17  –شاخص کاغذ بازیافتی  

 %( 95فاصله اعتماد ) تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  179.18 - 175.48 +1.89 177.33 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  211.00 - 203.08 +5.28 201.76 یورو 

 

 

 

 باال نیز  کانتینر  نقل  و  حمل  نرخ و  آسیایی مقاصد   به  OCC  صادراتی های قیمت  -کاغذ بازیافتی در اروپا 

  بیماری به ابتال دلیل  به گذشته  هفته در   چین در  نینگبو  در  جهان شلوغ بندر سومین  نسبی  تعطیلی.  است

  کامپوزیت جهانی شاخص.  افزاید  می  نقل و حمل  کانتینر  موجودی محدودیت بر  و  شده  اختالل باعث کووید 
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  به  تابستان  در و  است یافته افزایش متوالی  هفته  17  حاضر حال در  فوت  40 ظروف برای  Drewry کانتینری 

  از  RCP  صادرات حجم.   بود دالر 2000 پیش سال  یک فقط  مبلغ  این ،  مقایسه  در .  است رسیده دالر 9000

  عمده تعطیالت  در  آوری  جمع و  است سودآور نیز داخلی  بازارهای  در  گذاری  قیمت زیرا  است محدود اروپا

 .است فصلی  سطح ترین  پایین در تابستانی

  0.3 با  یورو تقویت.  یابد  می  ادامه  صعودی طور  به  همچنان ما معیارهای  برای  دریافتی های  قیمت ،  اروپا در  

  گزارش  قیمتهای  از ای  عمده بخش  اگرچه ،  داشت کمی  نزولی تأثیر   اروپایی غیر  ارزهای برابر  در( جمعه-جمعه))

  ،  ماه اواسط  در.  است داشته نگه  محدود حدودی  تا را  ارز تاثیر  اما  ، است شده قول  نقل   یورو به ما  به شده

  با PIX OCC 1.04 dd شاخص ،  بار  این.  است جوالی و  ست آگ گذاری  قیمت  از ترکیبی  هنوز  ما های شاخص

  شرح به  تفاوت در مقوای بسته بندی.  رسید  تن  در  یورو 177.33 به و  افزایش یافت درصد  1.08 یا یورو 1.89

  مقابل  در   یورو  1.60 ، رسید  تن  در  یورو  419.28 به Testliner 2 مقابل در  یورو   1.64: است زیر

Testliner 3  برابر  در یورو 1.44 رسید و تن  در  یورو 401.10 به RB Fluting تن  در یورو  390.42 به  

  افزایش  advanced 2.62 یا یورو  5.28 با PIX ONP/OMG 1.11 dd ،  بدون جوهر مواد   مورد در .  رسید 

  در   یورو 210.28 به  کاهش یورو  5.65 با PIX Newsprint به  حاشیه.  رسید  تن  در  یورو 207.04 به  و یافت

 .است یافته  افزایش درصد  70 از  بیش امسال ابتدای  از ما ONP/OMG و  OCC  معیارهای.   رسید  تن
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