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 بندی در اروپا های بستهشاخص 

 2021 آگست 31  –بندی شاخص بسته 

 %( 95فاصله اعتماد ) تغییرات  مقدار شاخص درجه 

( بر    175کرافت الینر  گرم 

 مترمربع( 

 777.76 - 745.10 +0.01 761.43 یورو 

عالی   سفید  الینر  کرافت 

بر    135-140) گرم 

 مترمربع( 

 827.37 - 796.63 +0.20 812.00 یورو 

  140-150)  2تست الینر  

 گرم بر مترمربع( 

 611.33 - 588.35 +0.01 599.84 یورو 

  150-140)  3تست الینر  

 گرم بر مترمربع( 

 591.08 - 565.60 +0.01 578.34 یورو 

( فلوتینگ  بی    - 100آر 

 گرم بر مترمربع(  105

 581.91 - 562.01 +0.01 571.95 یورو 
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 2020و از ژوئن    داشت  رشد زیادیدر ماه ژوئن    مقوای بسته بندی  یمحموله ها  -  بندی در اروپامقوای بسته 

از  یحال ، بخشد  نی.  با اافتی  شیدرصدد افاا 12اول امسدال   مهیها در ن  لی. تحوافتی  شیدرصدد افاا  15  باًیتقر

با   سددهیدر مقا 2021در سددال   د یتول شددرفتیقرار گرفته بود ، اگرچه پ  Covid  ریقبالً تحت تأث   2020نیمه اول  

آگسدت  -یبود و در جوال  یدر ماه ژوئن همچنان قو  ید یتول  تیفعال  یایخوب بوده اسدت.  اح  گرید یاکثر سدالها

 61.5اوت    اوایدلو    61.5  یو سددددر در مداه جوال  62.8در مداه ژوئن    PMIکنددتر بود.  اعدداد   یفقط تدا حددود

کمتر   یتا م  هیژانوبه نسددبت اسددت اما    یاروپا هنوز منف  هیتحاددگان در ارا نشددان داد.  اعتماد مفددرن کنن  ازیامت

،   Puma IIمرحله از پروژه    نیدر حال حاضر به عنوان اول  Klabin  . بود  -٪5.8  جوالی  و  -٪4.5ژوئن  در  ، است

  نری بار اسدت که کرافتال  نیاول نیکرده اسدت.  ا  تیتقو  لیخود را در برز  tpa 450،000  نریکرافتال د یدسدتگاه جد 

 صادرات است. د یتولاین هدن  ،شود یم د یتول دتوس یکالدرصد ا 100از 

 یکه برخ  یدر بازار حاکم است.  در حال رقابتخوب است و   اریهمچنان بس  مقوای بسدته بندی  یدر اروپا ، تقاضدا  

سده ماه در سددتامبر و    یزمان خراب  شدتریدر طول تابسدتان اناام شدده اسدت ، ب یو نگهدار  ریتعم  یها یاز خراب

ماه   یبرا  وروی 50اند که معموالً    کردهاعالم    بریف  افتیکنندگان باز  د یاز تول  یشددود. برخ  یاناام م 2021 چهارم
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  ری تأث  یاندازه مشدابه اما برا شیاعالم کرد  با افاا  DS Smithهفته گذشدته ،   راًی، و اخ ابد ی  یم  شیسددتامبر افاا

 خواهد داشت. در سراسر اروپا د یسفارشات جد  یبرا یفور

درصدددی   0.3  وروی  فی.  تضددعثابت بودما مقوای بسددته بندی   یشدداخص ها  یماموعه داده ها برا نیدتریجد   

،   اهیکوچک اضدددافه کرد.  در نت  یاثر صدددعود کیدخود را به عنوان    اروپایی ریغ  یجمعده( در برابر ارزها-)جمعده

PIX Kraftliner  د یدر تن رس  وروی 761.43و به  درصد داشت 0.00 ای سنت 1 شیافاابا  . 

در تن   وروی 812.00به    شیدرصدد افاا  0.02 ایسدنت   20با   PIX White-top Kraftlinerآن   د یسدف  یهمتا

 .د یرس 

  PIX Testliner 2 د یدر تن رس  وروی 599.84و به  افتی شیافاا درصد  0.00 ایسنت  1 با . 

 PIX Testliner 3 0.00 ایسنت  1 این gained رسید.در تن  وروی 578.34 هو ب افتی شیافاا 

 رسید.در تن  وروی 571.96و با  درصد رشد  0.00 ایسنت مشابه  کیبا  PIX RB-Flutingسراناام ، 
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