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 های کاغذ بازیافتی در اروپا شاخص

 2021 نوامبر 2 –شاخص کاغذ بازیافتی  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  192.35 - 188.21 - 0.01 190.28 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  228.06 - 218.98 - 0.01 223.52 یورو 

 

 

 

متحده در ماه    االتیشده در ا  افتی، مصرف کاغذ بازAF&PA  ی بر اساس داده ها  -اروپاکاغذ بازیافتی در  

  د یگر  یمشاهده شد.  تقاضا برا  یبه طور تجمع  یمشابه  ش یو افزا  افتی  شیدرصد افزا  5سپتامبر ساالنه حدود  

  ی مختلط کم  د یگر  یکه تقاضا  یدر حال  افت،ی  شیافزا  گذشته   به سال  نسبتدرصد    6ماه حدود    نیموجدار در ا

 است.  افتهی  شیدرصد نسبت به سپتامبر سال گذشته افزا  3  باًیتقر  RCPاز سطح سال گذشته بود.  صادرات    ترباال
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 Remondis    شرکتVeolia Recycling Solutions Nordic    با خواهد    ی داریدر سوئد خر  تیسا  65را 

  ون یسیحال، کم  ن یبه موافقت مقام رقابت دارد، فاش نشد.  در هم  از یمعامله که هنوز ن  ن یا  متیکرد.  برچسب ق

و    ایرا در اسپان  ماند پس  تی ریرا که خدمات مد   Cespaاز    PreZero International  یشنهادیپ  د یاروپا خر

 نکرد. دای پ ی رقابت ی نگران چیه رای کرد، ز  د ییتا کند،ی پرتغال ارائه م

 PPI Europe  تصادف به طور  داد که هند  اتحاد  RCPواردات    ی گزارش  ا  هی از  را ممنوع کرده است.     ن یاروپا 

قرار گرفت.  انتظار    RCP  ی برچسب چسبنده مربوط شود اما به اشتباه رو   عاتیدر واقع قرار بود به ضا  تیممنوع

 رود روند اصالح شش تا هشت هفته طول بکشد. یم

  ی درجه ها   ی در دسترس بودن مواد، حداقل برا  را یشده است، ز  ت یتثب  یتا حدود اروپا در ماه اکتبر    RCPبازار   

  ی تا حدود   RCP  دارانیکنندگان و هم خر  ن یها هم از طرف تام  ی است.  موجود   افته یبهبود    یی فله و جوهر زدا

  ی هاشاخص  ی روند برا نی افته است و ایکاهش  ی ما در چند هفته گذشته اندک یاست.  شاخص ها افته ی شیافزا

هفته    متیق  یهاحداقل هستند.  آنها بر اساس گزارش   ریاخ  ی افت ها  نیاگرچه ا  افت،یمنتشر شده امروز ادامه  

میانگین ) یی اروپا ر یغ یدر برابر ارزها ورو ی ی درصد   0.1  ت یگذشته هستند که با ثبات به سمت نزول همراه با تقو

.   د یدر تن رس   وروی   190.28و به    افتیدرصد کاهش    0.01  ایسنت    PIX OCC 1.04 dd   1.   شوند ی ( مهفتگی

در تن کاهش    وروی  462.55به    Test liner 2سنت در برابر    4صورت بود: با    نیمرتبط به ا  ینربردهایکانت  نیمارج

  429.2به    RB Fluting  برابرسنت در    92و    یورو در تن    436.43به    test liner 3در برابر    وروی  1.79اما با    افت،ی

 .   افتی شیافزا یورو در تن

  223.52و در    افت یدرصد کاهش    0.00  ایسنت    PIX ONP/OMG 1.11 dd 1  1  ، مورد مواد بدون جوهردر   

 .د یدر تن رس  ورو ی  220.56و به  افت ی شیافزا وروی  8.88با   PIXچاپ روزنامه  هیدر تن بسته شد.  حاش   وروی
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