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 بندی در اروپا های بستهشاخص 

 2021سپتامبر  28  –بندی شاخص بسته 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

گرم بر    175کرافت الینر )

 مترمربع( 
 789.41 - 764.11 - 0.09 776.76 یورو 

کرافت الینر سفید عالی  

گرم بر   140- 135)

 مترمربع( 

 846.01 - 812.67 - 0.21 829.34 یورو 

  140- 150) 2تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 633.70 - 611.58 + 3.36 622.64 یورو 

  150- 140) 3تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 618.82 - 593.90 + 2.73 606.36 یورو 

  -100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع(   105
 601.14 - 580.66 + 2.69 590.90 یورو 
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در  مقوای بسططته بندی   دکنندگانیتوسططت تول ی، عالوه بر اعالم خراب  نیدر چ –  بستتته بندی در اروپامقوای  

کشطور اعالم شطده  نیقسطمت ا  ا نیتوسطت دولت در چند   یگسطترده ا  یمصطر  انر   یها  تیگوانگدونگ ، محدود

 گذارد. یم ریتأث زین یکاغذ و بسته بند  د یاست که بر تول

با   ا یبر ال  یمبتن یافتیظرو  با   یدهایتمام گر  یرا برا  وروی  50 شیهفته گذشطططته افزا  DS Smithدر اروپا ،    

 نیا  لیرا دل  یقو  یو تداوم تقاضطا  یورود  یها  نهیهز  شیشطرکت افزا  نیدر سطراسطر اروپا اعالم کرد.  ا  یفور  ریتأث

 حرکت اعالم کرد.

 ا یال  هیبر پا یافتیظرو  با   یباالتر مجدداً برا  یمتهایا  ق یما ، برخ یارهایاعالم شطده به م   یمتهایدر مورد ق  

 زیبود.  کطاهش نطاچ  رییبطدون تغ  د یطو سطططف  یقهوه ا  ینرهطایکرافتال  مطتیکطه ق  یشطططد در حطال  افطتیطدر  یافتیطبطا 

 ریغ  های  یدرصطد در برابر ار   0.1  وروی رایار  بوده اسطت ،    ریا  تأث ینشطان داد که ناشط  نریکرافت ال  یشطاخصطها

  776.76  بهیافت و    کاهش  ٪0.01 ایسطنت   9با   PIX Kraftliner  متیشطد.  ق  تی( تقومیانگین هفتگی)  ییاروپا

را نشطان داد و شطاخص درصطد    0.03  ی نیسطنت ،    21ضطرر    PIX White-top Kraftliner.  د یدر تن رسط  وروی
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و   افتی  شافزای  ٪0.54  ی نی  وروی  PIX Testliner 2    3.36در تن قرار گرفت.  ار ش شاخص   وروی  829.34در  

در    وروی  606.36به   شیدرصطد افزا  0.45  ای  وروی  2.73با   PIX Testliner 3در تن بسطته شطد.     وروی  622.64در  

 .د یدر تن رس  وروی 590.90و به  افتی شافزای ٪0.46 ای وروی 2.69با  PIX RB-Fluting.  د یتن رس 
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