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 بندی در اروپا های بستهشاخص 

 2021 آگست 17  –بندی شاخص بسته 

 %( 95فاصله اعتماد ) تغییرات  مقدار شاخص درجه 

( بر    175کرافت الینر  گرم 

 مترمربع( 

 769.18 - 743.22 +18.76 756.20 یورو 

عالی   سفید  الینر  کرافت 

بر    135-140) گرم 

 مترمربع( 

 827.01 - 795.17 +10.94 811.09 یورو 

 140-150)  2تست الینر  

 گرم بر مترمربع( 

 608.70 - 584.52 +0.25 596.61 یورو 

 150-140)  3تست الینر  

 گرم بر مترمربع( 

 591.21 - 565.65 +0.29 578.43 یورو 

( فلوتینگ  بی    - 100آر 

 گرم بر مترمربع(  105

 557.48 - 578.02 +0.45 567.75 یورو 
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  PMI.  است داده  نشان قوی  پیشرفت گذشته  های  ماه  در  اروپا تولیدی بخش - بندی در اروپا مقوای بسته 

  ایاالت رقم و رسید  واحد   62.8 به جوالی ماه  در   و داشت  قرار واحد   63.4 در ژوئن ماه در یورو  منطقه  تولید 

  برای خوبی تقاضای دهد  می  نشان که   ، بود  تر  قوی حتی( ژوئن ماه  در 62.1 از )بیشتر 63.4 جوالی در  متحده

 . دارد  وجود نیز مقوای بسته بندی 

  اند  کرده  اعالم  سپتامبر 1 از بازیافتی  ظروف  برای  را یورو 50 قیمتهای افزایش  تولیدکنندگان از برخی  ،  اروپا در  

  برای  اما کردیم دریافت   باالتری قیمتهای  خود پوشش تحت  گریدهای  تمام برای  ما   اند  کرده  اعالم  و

  باال هزینه با اولیه  مواد  تهیه   و  زیاد  تقاضای  که الیاف  با شده  بازیافت کانتینری های تخته  از  بیشتر کرافتالینرها 

 .است قیمت  افزایش طرحهای پشت

  ، این  وجود با.  داشت کمی نزولی  تأثیر  ،یی اروپا غیرارز های  برابر  در ( جمعه-جمعه) درصد   0.3 با یورو تقویت 

PIX Kraftliner  رسید  تن  در  یورو 756.20 به و یافت افزایش  درصد   2.54 یا  یورو  18.76 با  .PIX White-

top Kraftliner شاخص ارزش .  شد  بسته تن در   یورو 811.09 در  و   کرد صعود  ٪1.37 یا یورو  10.94 با  

PIX Testliner 2 رسید  تن   در  یورو 596.61 به  و یافت افزایش ٪0.04 یعنی ، سنت 25 با  .PIX 
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Testliner3  29 رسید  تن  در  یورو  578.43  به  و  رفت  باالتر  درصد  0.05  یا  سنت  .PIX RB-Fluting 45 با  

  ابتدای  از ما سفید  و  ای قهوه   الینر کرافت  معیارهای.   رسید  تن  در یورو  567.75 به  افزایش  ٪ 0.08 یا سنت

  44 تا  40 فلوتینگ  و  کنندگان  آزمایش  که   حالی در ،  اند  یافته افزایش  درصد  12 و  29 ترتیب به  جاری سال

   ..اند  یافته  افزایش درصد 
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