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 های کاغذ بازیافتی در اروپا شاخص

 2021 دسامبر 21 –شاخص کاغذ بازیافتی  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  187.54 - 183.76 - 0.06 185.65 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  211.81 - 205.91 - 0.42 209.86 یورو 

 

 

 

متحده در   االت یا  یافتی ، کل مصرف کاغذ بازAF&PAبر اساس گزارش   -اروپاکاغذ بازیافتی در 

.  افتی  شیدرصد افزا  5  نیز و نسبت به سال قبل    افتی  شیدرصد افزا 5ماه نوامبر سال گذشته  

که   ی در حال  افت،ی   شیافزا  یدرصد به طور تجمع  7ماه و    ی درصد برا 5  کروگیتد   د یمصرف گر

نشان داد.  در اروپا،   سهیرا در هر دو مقا یدرصد   1  اهش مخلوط ک دیگر  یارقام مربوطه برا
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تا   مت ی ثابت ق بایتقر  ش ی، افزا2021به سال    یهمچنان خوب است.  با نگاه یافتیکاغذ باز  یتقاضا 

 ی افتیدر  مت ی ق  یهاداده  نیشروع شد، وجود داشت.  آخر  مت یکاهش ق  ی که کم   ی ماه اکتبر، زمان

که   ی شده بود در حال  لیتشک OCC  یو کاهش برا  شیاز افزا  یبیما از ترک یهاشاخص   یبرا

به سمت   یینها  ر یتاث  کی تنها    یبود.  حرکات ارز   تر نییپا  ا ی  دارتریپا  ONP/OMG  ی گذارمتیق

در هفته   ییاروپا ر یغ  یها درصد در برابر ارز  0.1 زانیبه م  وروی  فیاز تضع  یباال داشت که ناش

 ایسنت    6  تیدر نها  PIX OCC 1.04 dd( بود.  در مجموع، بنچمارک  میانگین هفتگیگذشته )

مرتبط به   ی نربردهای کانت  هی.  حاشدیدر تن رس  وروی  185.65را نشان داد و به   انیدرصد ز  0.03

 یابر  وروی  EUR/t  ،1.75  506.76به    Testliner 2در مقابل    وروی  1.21:  افتی  شیافزا  ریشرح ز

Testliner 3   ورو در مقابل  ی  5.94و    یورو در تن   493.81بهRB Fluting    یورو   483.11به مبلغ

درصد   0.20  ا یسنت    42با    PIX ONP/OMG 1.11 dd  ،مواد بدن جوهر.  در مورد  در تن رسید

 شیافزا  وروی  PIX   1.90چاپ روزنامه    ه یماند.  حاش  ی در تن باق  وروی  208.86از دست داد و در  

 . دیدر تن رس وروی  252.50و به    افتی
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