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 های کاغذ بازیافتی در اروپا شاخص

 2021 سپتامبر 14 –شاخص کاغذ بازیافتی  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  187.58 - 183.64 + 6.83 185.61 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  222.05 - 212.05 + 7.39 217.05 یورو 

 

 

 

  االتیا  OCC  ی داخل  متی، ق   PPI Pulp & Paper Weekبر اساس گزارش     -اروپاکاغذ بازیافتی در  

  178و   د یخود رس   یارزشها  نیاز باالتر  ی کیو به    افتی ش یدر ماه سپتامبر افزا  یماه متوال نیازدهمی  یمتحده برا 

September    ط است ، به طور متوس   دهیحد خود رس   نیبهتر عمل کرد.  درجه مخلوط به باالتر  2020از سپتامبر  

  د یتول  یفقط برا   RCPاز    Norske Skog، در اروپا ،    Fast markets RISI  گزارش   به .   فوب  تن  در  دالر  98
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  ن یاستفاده خواهد کرد.  ا  2023خود در فرانسه از سال    Golbeyدر کارخانه    یافتیظروف باز  د یکاغذ روزنامه و تول

از    یکیکند که   یدر دو دستگاه استفاده م  امهچاپ روزن یبرا   TMPو   RCPاز    یبیکارخانه در حال حاضر از ترک 

درصد    60شود.     یمجدد م   یراه انداز  2023شود و در سه ماهه اول سال    یم   لیتبد   ی نر یظروف کانت  د یآنها به تول

 شود. یدرصد به روزنامه چاپ م   40و   نریبه کانت

هر دو نمره خود    متیماه سپتامبر مجدداً ق  لیاوا  یاست و ما برا  ادیشده در اروپا ز  یابیباز  یکاغذها  یتقاضا برا 

  ی ، افزوده کوچک  ییاروپا  ری غ  ی ها( در برابر ارزمیانگین هفتگیدرصد )  0.5  زانیبه م  وروی  فی .  تضعمیکرد   افتیرا در

تنوع  .   د یدر تن رس   وروی  185.61به    درصد   3.82  ای  وروی   6.83با    PIX OCC 1.04 dd  شاخصبود.    ش یافزا  نیبه ا

  ورو ی   423.35و به    افتی  شی افزا  وروی  Testliner 2   1.22در برابر    :می باشد   ریبه شرح زدر مقوای بسته بندی  

در    ورو ی  2.60و    د یدر تن رس   ورو ی  403.63و به    افتیسنت کاهش    64با    Testliner 3، در برابر    د یدر تن رس 

 .  افتیدر تن کاهش   وروی 392.41به   RB Flutingبرابر 

  ورو ی  217.05و به    افت ی  شی افزا  3.52  ای  ورو ی  PIX ONP/OMG 1.11 dd  7.39،    بدون جوهر در مورد مواد   

تقر  ی .  شاخص هاد یدر تن رس  افزا  170  باًیما   PIXبه    ه یاست.  حاش   افته ی  ش یدرصد نسبت به سال گذشته 

Newsprint  د یدر تن رس  ورو ی 203.93و به  افتیکاهش   وروی 6.87نسبت به هفته گذشته. 
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