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 های کاغذ بازیافتی در اروپا شاخص

 2021 براکت 12 –شاخص کاغذ بازیافتی  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  194.75 - 190.17 + 0.35 192.46 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  231.12 - 221.88 - 0.39 226.50 یورو 

 

 

 

  ت یمتحده تثب االتیا OCC  متی، ق  یماه متوال  ازده ی یبرا  ریچشمگ  ش یپس از افزا -اروپاکاغذ بازیافتی در 

گزارش شده    Fastmarkets RISI، همانطور که توسط    افت ینقاط کاهش    یدر ماه اکتبر در برخ  ی شد و حت

 دو برابر شده است.   2020متحده از اکتبر  االتیا OCC مت قیاست.  متوسط 
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درصد    90حدود    2021سال    ی ما از ابتدا  ی شده همچنان خوب است.  شاخص ها  یابیکاغذ باز  یدر اروپا ، تقاضا 

  ی تجارت اکتبر باالخره برا   ی ما برا  ی افتیدر   ی متهایق  نی است.  آخر  ده یرس   ییو به ارتفاعات استثنا  افته ی  شیافزا

مسطح ، باالتر و    یها  متی از ق  ی بیترک  OCC  یگزارش شده برا  ی بود.  نقل قول ها  مناسب ترهر دو درجه ما  

نشان داده شد.  شاخص امروز هنوز    نییپا  ایدرجه کاهش به صورت پهلو    یها  متی که ق  ی تر بود ، در حال  نییپا

  ف تضعی  ٪ 0.9(  میانگین هفتگی)  ییاروپا  ریغ  یدر برابر ارزها  وروی سپتامبر و اکتبر است.     یگذار  متیاز ق  ی بیترک

درصد    0.18  ایسنت    35روز ما    PIX OCC 1.04،    کروگیتد کاغذ و مقوای  عمل کرد.     یصعود   ی اندک  هشد ک

  15.48:  افتی  ش یافزا  ریبه ظروف مربوطه به شرح ز  ه یدر تن بسته شد.  حاش   ورو ی   192.46نشان داد و در    شیافزا

در    ورو ی  426.49به    Testliner 3  لدر مقاب  ورو ی   12.23در تن ،    ورو ی   450.80به    Testliner 2در برابر    ورو ی

 رسید. در تن  ورو ی 414.59به مبلغ  RB Flutingدر برابر  ورو ی 14.64تن و 

 PIX ONP/OMG 1.11 dd  226.50و شاخص به    افتی  کاهش  ٪ 0.17  ایسنت    39  بدون جوهرمواد    ی برا  

در تن   ورو ی  200.69و به  افتی ش یافزا ورو ی 5.02آن   هی، حاش  PIX Newsprint شرفتی.  با پد یدر تن رس  ورو ی

 .د یرس 
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