
    

 تحلیل بازار 
 کاغذ بازیافتی  

1400 ذر آ 2: تاریخ   

 www.potgco.com   Instagram: POTGCO    Telegram: http://t.me/PaperPulp     Source of Report: FASTMARKETS FOEX 

021-88990000تلفن :   

 های کاغذ بازیافتی در اروپا شاخص

 2021 نوامبر 23 –شاخص کاغذ بازیافتی  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  188.75 - 184.03 - 1.73 184.03 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  222.48 - 214.46 - 1.43 218.47 یورو 

 

 

 

متحده هم در اکتبر و هم   االتیا یافتی، مصرف کاغذ بازAF&PAبر اساس گزارش  -اروپاکاغذ بازیافتی در 

درصد    5ماه مشابه    یراه راه برا  د یاست.  مصرف گر   افتهی  شیدرصد افزا  5  ،2020سال تا به امروز از سال  ابتدای  از  

  در .   بود  ٪ 1-  و   ٪ 4مخلوط +  د یگر  ی که ارقام مربوطه برا   ی درصد رشد کرد، در حال  7تا اکتبر  هی دوره ژانو یو برا 

  ی ا یدر بنادر آس   نرها یبه عنوان مثال غالب است.  انباشته شدن کانت  ی کیلجست  یها، چالش RCP  جهانی  تجارت
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  ی سال جار ل یها که در اوا مت یق ش یاست، و افزا افته ی گزارش ها بهبود   ی در اروپا، حجم جمع آور  ی جنوب شرق 

  8تا    6و از آن زمان تاکنون    د یبه اوج خود رس   اکتبر   لی ما در اوا  ی مشاهده شد، متوقف شده است.  شاخص ها

هر دو درجه تحت   ی برا نییبه باال و پا مت یکوچک ق راتییمجموعه داده ما از تغ نی است.  آخر افته یکاهش  ورو ی

  ف یتضع  غیر اروپایی   یها( در برابر ارزمیانگین هفتگیدرصد )  1.2  ورویده است.  هفته گذشته،  پوشش ما ساخته ش 

  0.92  ای  وروی  1.73با    PIX OCC 1.04 ddگذشته، شاخص    نیرا به همراه داشت.  از ا  یشد و حداقل فشار صعود

  12.39:  افتی  شیافزا  ریمرتبط به شرح ز  ینربردهایسود کانت  هی.  حاش د یدر تن رس   وروی   186.39درصد کاهش به  

یورو در    489.41به    Testliner 3مقابل    در   ورو ی  16.98،  یورو در تن  504.27به    Testliner 2در مقابل    وروی

  PIX ONP/OMG 1.11 dd 1.43  یورو در تن و  470.36به مبلغ  RB Flutingدر مقابل    وروی 14.81و  تن 

  3.27با    PIXچاپ روزنامه    شاخص  ماند.    یدر تن باق   وروی  218.47شاخص در  و    افتیدرصد کاهش    0.65  ای  وروی

   .د یرس در تن   ورو ی 227.74و به  افت ی شیافزا وروی
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