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 بندی در اروپا های بستهشاخص

 2021می   11 –بندی شاخص بسته

 ( %95فاصله اعتماد ) تغییرات  مقدار شاخص  درجه

گرم بر    175کرافت الینر )

 مترمربع(

 698.39 -  667.29 +0.62 682.84 یورو

  135کرافت الینر سفید عالی )

 گرم بر مترمربع( 140تا 

 777.08 -  748.46 +0.09 762.77 یورو

  150تا  140) 2تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 

 554.46 -  530.66 +3.22 542.56 یورو

  150تا  140) 3تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 

 528.76 -  505.86 +4.56 517.31 یورو

  105تا  100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع( 

 507.74 -  488.08 +2.90 497.91 یورو
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رشد داشت اما در این ماه    %1بندی با نرخ کمتر از  تقاضای جهانی برای مقوای بسته  –  بندی در اروپا مقوای بسته

را نشان داد.    % 1که آمریکا رشد  را در ماه فوریه داشت، درحالی  % 3یک روز حمل کمتر از سال قبل بود. اروپا رشد قوی  

زمانی سال جدید با ماه فوریه بود. بخش  نوبه خود عمدتاً به دلیل همکه بهتقاضا در آسیا عمدتاً با عملکرد چین افت داشت،  

 62.5در ماه فوریه همراه بود و در ماه مارس به امتیاز    57.9با امتیاز    PMIتولید در اروپا عملکرد خوبی داشت و شاخص  

بود اما در ماه    58.6ه فوریه باال و در حد  رسید )اولیه(. ارقام مربوط به آمریکا در ما  62.9رسید و در ماه آوریل به امتیاز  

بندی در اروپا در ماه فوریه  تر بود )اولیه(. تولید مقوای بستهواحد عقب  60.5تر و در آوریل  عقب  59.1مارس نسبت به اروپا  

عمدتاً پایدار  های دریافتی نسبت به سال قبل قرار داشت. در اروپا، قیمت 2021در دو ماه اول سال  %2.5باال رفت و با  5%

در هفته قبل )جمعه تا جمعه( در مقابل ارزهای غیراروپایی   % 0.01بودند. ضعیف شدن ناچیز یورو در حد یا باال در ماه می

یورو در تن رسید.   682.84به  %0.09سنت باال رفت و با  62در حقیقت تأثیری در این زمان نداشت. شاخص کرافت الینر 

افزایش   2یورو در تن رسید. شاخص تست الینر  762.77به  %0.01سنت باال رفت و با  9ی شاخص کرافت الینر سفید عال

 %0.89یورو داشت و با    4.56افزایش    3یورو در تن رسید. شاخص تست الینر    542.56به رکورد    %0.6یورو داشت و با    3.22

یورو   497.91به  %0.59یورو داشت و با  2.90یورو در تن رسید. درنهایت شاخص آر بی فلوتینگ افزایش  517.31به حد 

 در تن رسید. 

 شود. وقت هلسینکی اعالم میظهر به 12در  2021می  18شنبه  های بعدی در سهشاخص

 

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

