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 های کاغذ بازیافتی در اروپا شاخص

 2021 نوامبر 9 –شاخص کاغذ بازیافتی  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  189.55 - 185.59 - 2.71 187.57 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  226.57 - 217.55 - 1.0146 223.52 یورو 

 

 

 

و در    افتی  شیافزا  یماه متوال  ازدهیمتحده در سپتامبر پس از    االتیا  OCC  متیق-اروپا کاغذ بازیافتی در  

افزا  182اما همچنان    افت، یاکتبر کاهش   قبل  مشابه سال  به مدت  نسبت   & PPI Pulpداشت.     ش یدرصد 

Paper Week   متی.  قافتیمتحده کاهش    االتیدالر در سراسر ا  10نوامبر    یها  متیگزارش داد که ق  OCC  

 . افتیدالر کاهش  20 زی ن ی عمده صادرات ی بازارها در
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   ر ییو بدون تغ  نییباال، پا  یهامت یبا ق  متغییری  یهامتی ، قهکه به ما گزارش شد   OCC  اخیر  یهامتیدر اروپا، ق 

  0.9  ت یکاهش داشتند.  تقو  یاندک   ای  دارتر یپا  ONP/OMG  یهامت یق  ن یکه آخر  ی ماه بود، در حال  ی در ابتدا

داشت.     ینسبتاً محدود   ینزول   ری( تأثمیانگین هفتگیدر هفته گذشته )  ییروپاا  ریغ  ی ارزها  در برابر  وروی  یدرصد 

را نشان داد و در    یدرصد   1.42  ای  ییوروی  2.71  انیز  تیما در نها  PIX OCC 1.04 ddگذشته، بنچمارک    نیاز ا

  16.89:  افتی  ش یافزا  ریمرتبط به شرح ز  ی نربردهایکانت  شاخص قیمتی ماند.     یدر تن باق  ورو ی  187.57  متیق

یورو در    454.01به    Testliner 3در مقابل   وروی  17.58، یورو در تن    479.44به   Testliner 2در مقابل   وروی

 PIX  ،مورد مواد بدون جوهر  .  در  د یرس   یورو در تن    442.76به    RB Flutingدر مقابل    ورو ی  13.55و  تن  

ONP/OMG 1.11 dd     1.46 چاپ هی.  حاش د یدر تن رس   ورو ی  222.06و به  افتیدرصد کاهش  0.65  ای ورو ی  

   .د یدر تن رس   ورو ی  222.93و به   افتی شیافزا  وروی 2.37با   PIXروزنامه 
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