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 بندی در اروپاهای بستهشاخص 

 2021جوالی   13  –بندی شاخص بسته

 (%95فاصله اعتماد ) تغییرات مقدار شاخص  درجه

( الینر  بر    175کرافت  گرم 

 مترمربع(

 750.78 - 713.68 + 0.69 732.23 یورو

سفید   الینر  عالی کرافت 

بر   135-140) گرم 

 مترمربع(

 808.59 - 778.21 + 4.64 793.40 یورو

الینر     140- 150)  2تست 

 گرم بر مترمربع( 

 586.97 - 568.59 + 1.58 577.78 یورو

الینر     150- 140)  3تست 

 گرم بر مترمربع( 

 571.12 - 544.02 + 0.54 557.57 یورو

  105  - 100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع( 

 555.38 - 535.40 + 0.78 545.39 یورو
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یورو در اروپا( در   50دالر )  50کالبین اعالم کرد افزایش جهانی کرافت الینر     –  بندی در اروپامقوای بسته

کردند   اعالمرا    بندیبستهعمده افزایش قیمت مقوای    تولیدکنندگان. در آمریکای شمالی،  شودمیاول اوت عملی  

است و تاریخ شروع از اواسط جوالی تا   دارموجدالر برای مواد    80یا    70برای الینر بورد و    دالر  70و    60،  50که  

از اواسط جوالی تا   هاورق و     دارموج  هایجعبهقیمت برای    %14  -10اول اوت است. آی پی و وست راک افزایش  

(. کاسکیدز و کروگر مقادیر مشابه را اعالم و دنبال کردند. RISIاوایل اوت اعالم کردند )طبق گزارش بازار سریع  

 افت داشت.    2020نسبت به سال قبل در ژانویه تا می در مقایسه با   %26صادرات کرافت الینر آمریکا 

میلیون تن   31.3نسبت به سال قبل افزایش داشت و به    %3.2تولید مواد جعبه    CEPIدر اروپا، طبق آمار جدید  

تولید مقوای    آمیزی موفقیت  طوربهبه سبب کوید، پالم اکنون    تاخیراتکشور اروپا رسید. پس از    30در    2020در  

  های دادهیو آلن شروع کرد. در مورد قیمت،  تن در سال در سایت ن  750000با ظرفیت    PM5را برای    بندیبسته

شامل بود. ضعیف شدن   بندیبستهرا برای تمام درجات مقوای    باالتربه شاخص اروپا پیشنهاد ثابت یا    شده گزارش

ارزهای    0.2% مقابل  تا جمعه( در  یورو )جمعه  قبل  باال داشت.    تأثیرتا حدی    غیراروپایی هفته  به  ، درنتیجهرو 
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یورو در تن رسید.    732.23به    %0.09سنت باال رفت، و با    69اصل    رنگایقهوهر برای الیاف  شاخص کرافت الین

یورو در تن رسید. شاخص تست الینر   793.40به    %0.59یورو باال رفت و با    4.64شاخص کرافت الینر سفید عالی  

سنت    54افزایش    3ینر  یورو در تن رسید. شاخص تست ال  577.78به    %0.27یورو داشت و با    1.58افزایش    2

  545.39به    %0.14سنت باال رفت و با    78یورو در تن رسید. شاخص آر بی فلوتینگ    557.57به    %0.10داشت و با  

 یورو در تن رسید.
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