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 بندی در اروپا های بستهشاخص 

 2021سپتامبر  21  –بندی شاخص بسته 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

گرم بر    175کرافت الینر )

 مترمربع( 
 789.55 - 764.15 + 3.06 776.85 یورو 

کرافت الینر سفید عالی  

گرم بر   140- 135)

 مترمربع( 

 846.37 - 812.73 + 2.26 829.55 یورو 

  140- 150) 2تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 682.89 - 609.67 + 10.32 619.28 یورو 

  150- 140) 3تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 615.36 - 591.90 + 14.39 603.63 یورو 

  -100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع(   105
 597.33 - 579.09 + 10.19 578.02 یورو 
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ما   انیها تا پا  فینرم شدد  و تفف  افیبر ال  یمبتن  یافتی، بازار ظروف باز  نیدر چ –  مقوای بستته بندی در اروپا

ما    یرا برا  یخراب یبرنامه ها  راًیبرجسدددته مسدددتقر در گوانادونگ اخ  دکنندگانیاسدددت.  تول  افتهی  شیاوت افزا

  یمحسدو  م   یبسدته بند   د یدر تول  شدلو که معموالً فصد   یاعالم کرد  اند ، زمان فصد  چهارم سدا سدتتامبر و  

 شود.

کنندگان و   شیآزما  یبرا شددتریاما ب)اسددت   افتهی  شیما افزا  یدهایسددتتامبر در تمام گر  نریکانت متیدر اروپا ، ق  

  تی درصددد تقو  0.05حداق    اروپایی  ریغ یهادر برابر ارز  وروی( ، میاناین هفتایهفته گذشددته )  (RB  نگیفلوت

 درصدد   0.40 ای  وروی  PIX Kraftliner  3.06 اخصبر ارزش شداخص نداشدت.  شد  یریتاث چیه  باًیبار تقر نیشدد و ا

 شدرفتپی  ٪0.27 ای  وروی  2.26با   PIX White-top Kraftliner.  رسدید در تن    وروی  776.85  بهو   افتی  شیافزا

 افزایش یافت  درصد   1.69  یعنی  وروی  10.32با   PIX Testliner 2.  شاخص د یدر تن رس   وروی  829.55کرد و به  

  603.63آن   متیو ق  افتی  شافزای  ٪2.44 ای  وروی  14.39با   PIX Testliner 3.  د یدر تن رسد  وروی  619.28و به  

 در تن  وروی  588.21  به  و  رفت باالتر  ٪1.76  ای  وروی  10.19با   PIX RB- Fluting.  سدراناام ،  رسدید در تن   وروی

 رسید 
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