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 های کاغذ بازیافتی در اروپا شاخص

 2021 سپتامبر 7 –شاخص کاغذ بازیافتی  

 %( 95فاصله اعتماد ) تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  180.81 - 176.75 +0.87 178.78 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  213.37 - 205.95 +0.12 209.66 یورو 

 

 

 

  ییشده اروپا یابیباز یکاغذها متی، ق ه یژوئ  ینسبتاً مساو ی گذار مت یپس از ق  -اروپا کاغذ بازیافتی در 

بوده   نییکه در دسترس بودن مواد در سمت پا  یاست.  تقاضا خوب است در حال افتهی ش یعموما در ماه اوت افزا

داده    نیدر انگلستان.  آخر ژه ی به و ون یشده است.  از نظر کمبود رانندگان کام یمشکالت  جادیو تدارکات باعث ا

ارز   ری هر دو نمره ما دنبال شده است.  تأث یماه برا انیدر پا رات ییتغ  یکند که برخ ی م د ییما تا یافت یدر یها

حرکات اندک بود و تعداد نقل قول   راینکرد ، ز فایا  یگذار  متیدر ق  ینقش اروپایی  ریغ ی در برابر ارزها  وروی
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  ا یسنت  87 شیافزا PIX OCC 1.04 ddدر شاخص ها همچنان محدود است.  شاخص  یی وروی ریغ یها

  20: می باشد  ری به شرح زمقوای بسته بندی تنوع در .  د یدر تن رس   وروی 178.78 به و  داد  نشان را  0.49٪

  وروی 404.27به  Test liner 3در مقابل    وروی 3.84در تن ،   وروی 422.13به  Test liner 2سنت در برابر 

   .د یدر تن رس  وروی  395.01به  RB Flutingسنت در برابر   96در تن و 

و به   افتی شیافزا up  0.06 ایسنت  12با  PIX ONP/OMG 1.11 dd،  بدون جوهر مواد  مورد  در

در تن   ورو ی  210.80به مبلغ  ش یسنت افزا 25با  PIX Newsprintبه  هی.  حاش د یدر تن رس  ورو ی 209.66

 . افتی شیافزا
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