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 بندی در اروپا های بسته شاخص 

 2021ژوئن    15  – بندی  شاخص بسته 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

گرم بر    175کرافت الینر )

 مترمربع( 

 724.90 - 694.26 + 10.65 709.58 یورو 

کرافت الینر سفید عالی  

گرم بر   140- 135)

 مترمربع( 

 791.89 - 763.25 + 9.82 777.57 یورو 

  140- 150) 2تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 

 580.73 - 561.33 + 5.51 571.05 یورو 

  150- 140) 3تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 

 563.73 - 538.93 - 0.01 551.33 یورو 

  -100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع(   105

 548.19 - 529.37 + 7.33 538.78 یورو 
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در اروپا رشد قوی را در ماه مارس نشان داد،    بندیبستهمقوای بسته    هایمحموله     –  اروپا بندی در  مقوای بسته 

تولید در    بخشحیاتافزایش یافت. تجدید    % 8، تحویل کاال  طورکلیبه نسبت به سال قبل داشت.    % 7که افزایش  

در ماه مارس قرار گرفت    62.5تولید در منطقه اروپا در امتیاز    PM1شد.    ترقوی   ازآنپس ماه مارس شدید بود و  

نشان دهنده ارقام خوب  ه  بیشتر شد، ک   60بود. ارقام اولیه آوریل و می از سطح    باالتردر ماه فوریه    57.9که از  

یل،  منفی بود و در دوره فوریه تا آور  EUدر    کنندهمصرفبود. اعتماد    2021در فصل دوم    دارموج برای جعبه  

اپا تولید کرافت الینر را در کارخانه پیتئا در سوئد در هفته قبل پس از  . شرکت اسمورفیت کشد می کم    تدریجی

  صورت به   اخیراً(. شرکت بلو پیپر  RISI)گزارش بازار سریع     که یک هفته اضافه شد، از سر گرفتتعطیلی تعمیراتی  

،  کند می تولید    ایقهوه در آن فلوتینگ بازیافتی و تست الینر    آنالین در کارخانه استراسبورگ در فرانسه بازگشت، که

ژوئن متوقف کند. در آلمان، پاپیر فابریک پالم در    6که موجب شد بخش چاپ دستگاه خود را در    ایحادثه پس از  

تن در    750000جدید با ظرفیت    PM5حال آماده شدن برای شروع تولید تست الینر و فلوتینگ بازیافتی در نوع  

   نیوکوچن در پایان ماه ژوئن است. -ال در کارخانه آلنس 
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یورو در    % 0.2مشاهده شد. ضعیف شدن    هادرجه پایدار بود، اما افزایش برای سایر    3تست الینر    هایقیمت آخرین  

صعودی داشت و بستگی به ترکیب ارزی هر   تأثیراندکی  غیراروپاییهفته قبل )جمعه تا جمعه( در مقابل ارزهای 

یورو در تن    709.58به    %1.52یورو پیدا کرد و با    10.65شاخص کرافت الینر افزایش    درنتیجهشاخص داشت.  

یورو در تن رسیده است.    777.57به    %1.28یورو داشت و با    9.82عالی افزایش  رسید. شاخص کرافت الینر سفید  

، شاخص  درهرحالیورو در تن رسیده است.    571.05به    % 0.97یورو داشت و با    5.51افزایش    2شاخص تست الینر  

لوتینگ  شاخص آر بی ف  نهایتاًیورو در تن رسید.    551.33کاهش یک سنت داشت و با صفر درصد به    3تست الینر  

 یورو در تن رسیده است. 538.78به  % 1.38یورو داشت و با  7.33افزایش 
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