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 های کاغذ بازیافتی در اروپا شاخص

 2022ژانویه  18 –شاخص کاغذ بازیافتی  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  184.02 - 179.50 - 1.378 181.76 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  213.18 - 207.20 + 0.98 210.19 یورو 

 

 

 

 االت یا  ی افتیمتحده، صادرات کاغذ باز  االت یا  یطبق آمار اداره سرشمار  -اروپاکاغذ بازیافتی در 

است و در   افته ی  شیدرصد افزا  14  2020نسبت به سال    2021ماه اول سال    ازدهیمتحده در  

 االتیا  OCCصادرات   متیق  ا، یآس  PPIاست.  براساس    دهیتن رس  ون یلیم  14.95مجموع به  

 یاست.  در اروپا، تقاضا   افتهیکاهش    هیدسامبر تا ژانو  ی در ماه ها  یجنوب شرق ی ایمتحده به آس
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OCC  دار که به ما کاغذ و تخته موج  یهامتیشود.  ق  ی در نظر گرفته م  یزمان سال عاد  یبرا

 یاندک  ایثابت    ها متیق  در ورد مواد بدون جوهر که    یبود، در حال  نییگزارش شده بود ثابت و پا 

نکرد.    ی رییتغ  ییاروپا  ر یغ  یها ( در برابر ارزمیانگین هفتگیه گذشته )در عمل هفت  ورویباال بود.   

در تن   وروی  181.76درصد از دست داد و به    0.75  ا ی  وروی  1.38ما با   PIX OCC 1.04 dd  اریمع

در مقابل   وروی  7.31: با  افتی  شیافزا  ریمرتبط به شرح ز  ی نربردهایکانت  ه ی.  حاشدیرس

Testliner 2   یورو در تن    516.90به، Testliner 3    یورو در   498.76به   وروی  2.15 با افزایش

 ، در مورد مواد بدون جوهر.   دیرس  یورو در تن   487.97به   RB Flutingدر برابر   ورو ی  1.10و    تن

 210.19و به    افزایش یافت درصد    0.47 ایسنت    98با    PIX ONP/OMG 1.11 ddشاخص  

 وروی  33.40آن با    ه ی، حاشPIXوجه شاخص چاپ روزنامه  قابل ت  شی.  با افزادیدر تن رس  وروی

 . دیدر تن رس  وروی  299.80و به    افتی  شیافزا

 

http://www.potgco.com/
http://t.me/PaperPulp

