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 بندی در اروپا های بستهشاخص

 2021ماه می  18 –بندی شاخص بسته

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

گرم بر    175کرافت الینر 

 مترمربع 

 701.28 - 664.82 + 0.21 683.05 یورو 

الینر سفید عالی  کرافت 

 گرم بر مترمربع   140-  135

 777.65 - 748.61 + 0.36 763.13 یورو 

  150-140 2تست الینر 

 گرم بر مترمربع 

 564.68 - 537.44 + 8.50 551.06 یورو 

  150-140 3تست الینر 

 گرم بر مترمربع 

 542.90 - 513.20 + 10.74 528.05 یورو 

  105-100بی فلوتینگ  آر 

 گرم بر مترمربع 

 524.43 - 499.95 + 14.28 512.19 یورو 
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تن در سال    250000کارخانه کاغذ روزنامه خود را در انگلستان به ظرفیت    RISI  ،UPMطبق گزارش بازار سریع  

دار به نام  بندی موج بندی و بسته به شرکت ارن پیپر خواهد فروخت که یک زیرمجموعه تولیدکننده مقوای بسته 

پایان ماه سپتامبر متوقف شود و ارن مسئولیت    مدرن کارتن در ترکیه است. تولید کاغذ روزنامه قرار است در 

تالش دارد کارخانه کاغذ روزنامه شاپل    UPMکارخانه را به عهده خواهد گرفت که از ماه اکتبر تبدیل خواهد شد.  

نهاد دریافت کرده  شده است. این شرکت شش پیشداربلی را در فرانسه بفروشد که از ماه ژوئن سال قبل تعطیل

های رسمی در این ماه کرده و امیدوار  که شامل چهار پیشنهاد کاغذ و مقوا است. این شرکت درخواست پیشنهاد

 است فروش را در فصل سوم سال تکمیل کند.  

بندی کاغذ تحریر که مرکز آن در آتالنتای آمریکا قرار دارد، قرار است  بسته   –  بندی در اروپامقوای بسته

بستهدومی کاغذ  اروپایی  تولیدکننده  به مبلغ  ن  آر پکیجینگ گروپ  آ.  نام  به  را  نقدی    1.45بندی  میلیارد دالر 

نفر بر    5000کشور با افرادی حدود    13کارخانه را در    30خریداری کند. شرکت آ. آر پکیجینگ گروپ عملیات  

 عهده دارد.  
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از    %30بندی بازیافتی با مبنای الیاف حدود  قوای بسته های مبندی در اروپا کساد بود و قیمت بازار مقوای بسته 

  OCCاست. قیمت مواد خام    2018شده در سال  شروع سال جدید افزایش بافته است که نزدیک شاخص دیده 

ای و سفید  حال، کرافت الینر های قهوه شده است. درعین در شاخص نشان داده   %70بیشتر باال رفته و بیش از  

قیمت  %6و    %16عالی حدود   آخرین  شدند.  درحالی گران  بود  پایدار  الینر  کرافت  برای  عمدتاً  می  ماه  که  های 

یورو در هفته قبل )جمعه تا    %0.6دار دریافت شدند. ضعیف شدن  های باالتری برای تست الینرها و موج پیشنهاد

سنت باال رفت    21الینر  ها اندکی باال روند. شاخص کرافت  جمعه( در مقابل ارزهای غیراروپایی موجب شد شاخص 

درصد    %0.05سنت باال رفت و با    36یورو در تن رسید. شاخص کرافت الینر سفید عالی    683.05به    % 0.03و با  

یورو در   551.06به  % 1.57یورو باال رفت و با   8.50به میزان   2یورو در تن رسید. شاخص تست الینر   763.13به 

یورو در تن رسید.    528.05به    %2.08یورو افزایش بافت و با    10.74به مقدار    3تن رسید. شاخص تست الینر  

 یورو در تن رسید. 512.19به حد رکورد  % 2.87یورو باال رفت و با   14.28شاخص آر بی فلوتینگ  

 شود. وقت هلسینکی اعالم می ظهر به  12در    2021ماه می  25های بعدی در شاخص
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