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 های کاغذ بازیافتی در اروپا شاخص

 2021 براکت 5 –شاخص کاغذ بازیافتی  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  194.57 - 189.65 + 1.43 192.11 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  231.33 - 222.45 + 2.63 222.45 یورو 

 

 

 

در   بازیافتی  اندونز  -اروپا کاغذ  مع   ی مقامات  م  RCP  ی بازرس   ق یدق  یارهایاز  و  کرده  استفاده    زان ی خود 

صادرات    یباال  اریبس  یمتهایاست.  ق  افتهی  شیدرصد افزا  2.0به    2019شده در سال    ی درصد معرف  0.5از    یناخالص

OCC   ن است.  یکاغذ و کاغذ در چ  ف یضع  ی از آن تقاضا  یاست که بخش  افته یکاهش    را  یاخ  ی جنوب شرق  ی ایبه آس

مداوم را نشان داده    شیافزا  ییمحصوالت نها  متیشده همچنان خوب است.  ق  یاب یکاغذ باز  یدر اروپا ، تقاضا
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  افت یدر ی باالتر یمتهایماه سپتامبر ق ی تجار مت یق ی، ما مجددا  در هر دو درجه برا  RCP مت یاست.  در مورد ق

افزود.     ی کل  ی شد که بر روند صعود  ف یدرصد تضع  0.1(  میانگین هفتگی )  یی اروپا  ریغ  ی در برابر ارزها  ورو ی.   میکرد

به    هیدر تن بسته شد.  حاش   وروی  192.11و در    افتی  شافزای   ٪0.75  ای  وروی  1.43با    PIX OCC 1.04 ddارزش  

  435.32و به  افت ی شیافزا ورو ی Testliner 2  3.36: در مقابل تنوع در مقوای بسته بندی به شرح زیر می باشد 

و در    د یدر تن رس   وروی  414.26و به    افت یکاهش    وروی  Testliner 3   1.42، اما در مقابل    د یس در تن ر  وروی

 رسید.  تن/وروی 399.95و به  داشت  کاهش سنت  27   زانیبه م RB-Flutingمقابل  

 PIX ONP/OMG 1.11 dd   یورو    226.89  به   و  داشت  افزایش  ٪1.17  ای  ورو ی  2.63ه با  ب بدون جوهر  مواد    یبرا

 . د یدر تن رس   وروی 195.67کاهش به   وروی 2.50با  PIX Newsprintدر تن رسید، 
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