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 های کاغذ بازیافتی در اروپا شاخص

 2021 دسامبر 28 –شاخص کاغذ بازیافتی  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  187.39 - 183.59 - 0.16 185.49 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  211.86 - 205.98 + 0.06 208.92 یورو 

 

 

 

ده ماهه اول سال  یمتحده برا  االت یا  RCPمجموع حجم صادرات  -اروپاکاغذ بازیافتی در 

 شیدرصد افزا  OCC   20.3و صادرات   افتی  شیدرصد افزا  14   ، 2020نسبت به سال    2021

مواجه است و بنا بر   یک یلجست  یهمچنان با چالش ها   ا یبه جنوب شرق آس  RCP.  صادرات افتی

بوده است.  کاهش   شیدر حال افزا  یاضاف  یها   نه یدشوار است و هز  یکشت  ی فضا  افتنیگزارش ها  
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 یکمتر برا  مت یبه عنوان تقاضا و ق   زیدر منطقه ن  ی افتیباز  نریتخته کانت  گریدهای   یتقاضا برا

OCC  یشود موجود  یدهد.  گفته م  ی نشان م  یواردات  RCP  کب شده کم مر  ر یخم  سات یدر تاس

 شده است.

 افتیکاهش    یاندک  OCC  ی برا  یافتیدر  ی ها متیبود.  ق  اهشیماه ک  انی تا پا  مت ی ق  یگزارش ها   

به سمت   یینها  ر یتاث  کی تنها    ی ثابت بود.  تحرکات ارز  ONP/OMG  یگذار  مت ی که ق  یدر حال

 شته در هفته گذ  ییاروپاغیر    یها در برابر ارز  وروی  یدرصد   0.8  فیاز تضع  یباال داشت که ناش

 ورو ی  185.49درصد کاهش به   0.09  ا یسنت    16با   PIX OCC 1.04 dd( بود.   میانگین هفتگی )

سنت در مقابل   31: با افتی  شیافزا  ریمرتبط به شرح ز  ی نربردهایکانت   هی.  حاشدیدر تن رس

Testliner 2   سنت به    29در تن، با    وروی  507.07بهTestliner 3    و با یورو در تن    494.10به

 PIX  ،مواد بدون جوهر .  در مورد  EUR/t  483.42به    RB Fluting  برابرسنت در    31

ONP/OMG 1.11 dd 6    دیدر تن رس  وروی  208.92و به   افتی  شیدرصد افزا  0.03 ایسنت  .

 . دیدر تن رس  وروی  254.99و به    افتی  شیافزا  وروی  2.49با   PIXچاپ روزنامه    ه یحاش
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