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 های کاغذ بازیافتی در اروپا شاخص

 2022ژانویه   4 –شاخص کاغذ بازیافتی  

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

OCC 1.04 dd  187.44 - 183.58 + 0.02 185.51 یورو 

ONP/OMG 1.11 dd  211.87 - 206.01 + 0.02 206.01 یورو 

 

 

 

 الت یتعط  ی نیچ  یافت یباز  ی هاتخته  دکنندگانیها، تولطبق گزارش -اروپاکاغذ بازیافتی در 

 لیاست، بلکه از اوا  هی که امسال در اول فور  میالدیسال نو    ی را نه تنها در حوال  یاگسترده  اریبس

 شیافزا  ی دسامبر مقدار  لیدر اوا  یافتیظروف باز  ی هاتخته  ی هامتیاند.  قاعالم کرده  زین  هیژانو

 است.  متعادل تر شدهتا کنون بازار    ناما از آن زما  افت،ی
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 افت یدر  مت یق  یبود.  چند به روز رسان  اب یماه کم   یدر ابتدا  متیق  دیجد یدر اروپا، گزارش ها   

 یباق  ر ییبدون تغ  ONP/OMG  مت ی که ق  یدر حال   افتیکاهش    یاندک  ایثابت    OCC  یشده برا

 یدرصد   0.5  فیاز تضع  یبه سمت باال داشت که ناش  یی نها  ریتاث  کیتنها   ی ماند.  تحرکات ارز

درصد   10( بود.  پس از حذف  میانگین هفتگیدر هفته گذشته )   ییاروپا  ر یغ  یها ارز  ابردر بر  وروی

را   یاندکقیمت    شیها طبق روش منتشر شده ، هر دو شاخص افزا متی ق  نیو کمتر  نیاز باالتر

در   وروی  185.51و به   افت ی  شیدرصد افزا  0.01  ا یسنت    PIX OCC 1.04 dd  2نشان دادند.   

سنت در مقابل   4: با  افتی  شیافزا  ری مرتبط به شرح ز ینربردهایکانت  ه ید.  حاشیتن رس

Testliner 2   سنت به    4، با  یورو در تن   507.11بهTestliner 3    99و با   یور در تن  494.14به 

 PIX  ، مواد بدون جوهر.  در مورد  دیرس  یورو در تن  484.41به    RB Flutingسنت در برابر 

ONP/OMG 1.11 dd 2 2    رسیددر تن    ورو ی  208.94  به و    افت ی  شیافزا  رصدد  0.01  ا یسنت  .

 . دیدر تن رس  وروی  255.69به    شیسنت افزا  70چاپ روزنامه با  شاخص
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