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 بندی در اروپا های بسته شاخص 

 2021ژوئن    29   – بندی  خص بسته شا

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

( الینر  بر    175کرافت  گرم 

 مترمربع( 

 737.66 - 703.80 + 3.71 720.73 یورو 

عالی   سفید  الینر  کرافت 

بر    140- 135) گرم 

 مترمربع( 

 801.99 - 767.75 + 3.15 784.87 یورو 

الینر     140-150)  2تست 

 مترمربع( گرم بر 

 581.64 - 563.22 0.00 572.43 یورو 

الینر     150-140)  3تست 

 گرم بر مترمربع( 

 564.42 - 540.20 - 0.02 552.31 یورو 

  105  - 100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع( 

 550.52 - 531.24 0.00 540.88 یورو 
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مستقل افزایش قیمت مقوای    طوربه عمده    تولیدکنندگاندر آمریکای شمالی،     –  بندی در اروپامقوای بسته 

اعالم کردند، که    دارموج دالر برای مواد    80یا    70دالر برای مقوای آستری و    70یا    60،  50را تا حد    بندیبسته

و ورق    دارموج و وست راک افزایش را برای جعبه    IP  تاکنونتاریخ شروع آن بین اواسط جوالی و اول اوت است.  

 (.  RISI)طبق گزارش بازار سریع   شودمی درصد اعالم کردند که از اواسط جوالی و اول اوت عملی  14تا  10

برای چهار ماه اول   % 10برای این ماه و  % 16در اروپا در ماه آوریل رشد شدید داشت و   دارموج جعبه  هایمحموله 

بود و در    قرارگرفته ضربه کوید در اروپا    واسطه به   2020، آوریل  درهرحالنسبت به سال قبل باال رفت.    2021سال  

در ماه    % 8از    باالتردر اروپا خوب بود، و افزایش    بندیبسته اروپا ارقام خصوصاً ضعیف شدند. تقاضا برای مقوای  

 داشت.  2020چهار ماه اول سال در مقایسه با دوره مشابه سال در   %4آوریل و  

  % 5تقریباً    کهدرحالی در ماه آوریل داشت    % 1.7م صادرات شد که افزایش  تقاضای محلی شدید موجب رشد مالی

قوی بود    2021، نسبت حمل به ظرفیت در  2020در سال    %5افزایش کلی داشت. علیرغم رشد تقریبی ظرفیت  

  ای قهوه یورو را برای کرافت الینر    50افزایش قیمت    SCA،  هاقیمت درصد قرار داشت. در مورد    94تا    93و در حد  

از    مؤثر. در مورد درجات بازیافتی الیاف، افزایش قیمت  شودمی و سفید در اروپا اعالم کرد که از اول اوت عملی  

اول جوالی خواهد داشت. آخرین   یا  ژوئن  برای کرافت الینر    شدهگزارش ی  ها داده اواسط  قیمت  افزایش  شامل 
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بت است. در هفته قبل، )جمعه تا جمعه( تحرکات  تست الینر ها و فلوتینگ ثا  کهدرحالیو سفید است،    ایقهوه 

یورو در مقابل سبد توزین دارای    % 0.1ترکیبی بود و ضعیف شدن    غیراروپاییارزی برای یورو در برابر ارزهای  

یورو    3.71، شاخص کرافت الینر افزایش  طورکلیبه بود.    شدهارائه بسته به ارزهای    هاشاخص ترکیبی در    تأثیرات 

یورو داشت و با    3.15. شاخص کرافت الینر سفید افزایش  د یورو در تن رسی  720.73به حد    %0.52داشت، و با  

  572.43ثابت بود و مقدار هفته قبل را در حد    2یورو در تن رسید. شاخص تسب الینر    784.87به حد    0.40%

 ن باقی ماند.یورو در ت 540.88یورو در تن تکرار کرد. شاخص آر بی فلوتینگ تغییری نداشت و در حد 
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