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 بندی در اروپا های بستهشاخص 

 2021سپتامبر  14  –بندی شاخص بسته 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

گرم بر    175کرافت الینر )

 مترمربع( 
 788.95 - 758.63 + 10.10 773.79 یورو 

کرافت الینر سفید عالی  

گرم بر   140- 135)

 مترمربع( 

 843.88 - 810.70 + 10.65 827.29 یورو 

  140- 150) 2تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 620.30 - 597.62 + 8.05 608.96 یورو 

  150- 140) 3تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 603.25 - 575.23 + 6.19 589.24 یورو 

  -100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع(   105
 589.12 - 566.92 + 4.23 578.02 یورو 
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 یبازارها ریدر ماه ژوئن با رشاد مبتت ساا مقوای بساته بندی  یبرا یجهان  یتقاضاا  -  مقوای بستته بندی در اروپا

ماه رشااد  نیدر ا  یو اروپا با نرخ دو رقم یشاامال  یکایادامه داد.  آمر  یبه روند مبتت  نیاز چ  ریعمده جهان به غ

.  رشاد ک  ند از آن عقب ما  یو اروپا تا حد   د رسای+    ٪10به   یشامال  یکایآمر  یکه به طور تجمع  یکردند در حال

درصاد بوده اسات.  از طرع عرضاه   4.5تا ژوئن حدود    هژانوی  دوره  در  و درصاد   6  ژوئن  ماه  درجهان به طور متوسا  

با ساود  یشامال  یکایرا نشاان داد.  آمر  یدرصاد   8  تاًیو تقر  یدرصاد   10در ماه ژوئن رشاد   ییظروع اروپا  د ی، تول

اندک   ایدر آسا  د یادامه داد. رشاد تول  2021اول    مهین  یبرا  درصاد   4.5در ماه و حدود    درصاد   9  تاًیرقاب  توجه تق

 بود. درصد  2و  درصد  3از  شیبود و ارقام مربوطه ب

  در( میاانیین هفتیی) ٪0.5 وروی فیهماه نمرات ماا باابات مااناد.  ت اااع یبرا یافتیادر یمتهاایق  نیدر اروپاا ، آخر  

  1.32 ای  وروی  PIX Kraftliner    10.10.  در مجموع ، شاااخص داشاات  شیافزا  یکم  ییاروپا  ریغ یهاارز  برابر

  1.30  یعنی  وروی  10.65با   PIX White Kraftliner.   د یرسا  ندر ت  وروی  773.79نشاان داد و به    شیافزا درصاد 

به بتت   شافزای درصااد   1.34 ای  وروی  8.05با   PIX Testliner 2.  ارزش د یدر تن رساا  وروی  827.29به   درصااد 

در    وروی  589.24به  افزایش    ٪1.06 ای  وروی  6.19با   PIX Testliner 3در تن بتت شاد.     وروی  608.96و   د یرسا
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در تن بساته   وروی  578.02و در   افتی  شافزای  ٪0.74 ای  وروی  4.23با   PIX RB-Fluting،   تی.  در نهاد یتن رسا

 شد.
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