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 های کاغذ بازیافتی در اروپا شاخص

 2021 دسامبر 7 –شاخص کاغذ بازیافتی  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  187.38 - 183.06 - 0.44 185.22 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  218.58 - 210.84 - 2.23 214.71 یورو 

 

 

 

انبارها   یهمچنان خوب است و موجود   یافتیکاغذ باز  یدر اروپا، تقاضا   -اروپاکاغذ بازیافتی در  

ا  افتهیبهبود   با  به سمت    نیاست.   بازار  تعط  کیحال،  روزها  التیماه  با           کمتر   یکار  یدسامبر 

دسامبر دارد.   8و    6  ،یرسم  الت یهفته در حال حاضر دو تعط  نیا  ا،یمثال، در اسپان  یرود.  برا  یم

عمدتاً   کنند، یم  یزیرسال را برنامه  ان یپا  الت یها، تعططبق گزارش  نربردیکانت   ی هااز کارخانه  یبرخ
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ا )رانندگان کامدر دسترس بودن کارکنان حمل  کنندیم  ینیبشی که پ  لیدل  نیبه  ( در ونیونقل 

 در بازار حاکم است.  زین   دیمرتبط با کوو  نان یعدم اطم   ن،یبدتر شود.  عالوه بر ا  ندهیآ  الت یفصل تعط

دسامبر است.    ییابتدا  ی روزها   نیکسب و کار نوامبر در ا  یما همچنان عمدتاً بر مبنا   ی هاشاخص   

تا   ورو ی  رایز  افت یکاهش    ی اندک  زیظاهر شد.  اثر ارز ن  دار یپا  ی داده ها  انیاز کاهش ها در م  ی برخ

 ی رسم  الت یتعط  لیبه دل  بار   ن یجمعه ا-شد )پنجشنبه  ت یتقو  ییاروپا  ر یغ  ی هادرصد در برابر ارز  0.5

 ایسنت    44ما با    PIX OCC 1.04 dd، ارزش شاخص  کروگیتد    یدر فنالند(.  در کاغذ و مقوا

 ر یمرتبط به شرح ز ی نربردهایکانت ی برا هی.  حاشدیدر تن رس وروی 185.22درصد کاهش به   0.24

با  افتی  شیافزا برابر    35:  در  تن  505.22به    Testliner 2سنت  در  با  یورو  به   ورو ی  1.00، 

Testliner 3    در برابر    وروی  2.43و با    یورو در تن  491.14بهRB Fluting    یورو در   473.41به

درصد   1.03  ای  وروی  2.23با    PIX ONP/OMG 1.11 dd  ،مورد مواد بدون جوهر.  در  دیرس  تن

 شیافزا  وروی  1.82با    PIXچاپ روزنامه    هیدر تن بسته شد.  حاش  وروی  214.71از دست داد و در  

  .دیدر تن رس  وروی  229.66  به و    افتی
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