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 بندی در اروپا های بستهشاخص 

 2021بر اکت 12  –بندی شاخص بسته 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

گرم بر    175کرافت الینر )

 مترمربع( 
 829.53 - 801.31 + 20.95 815.42 یورو 

کرافت الینر سفید عالی  

گرم بر   140- 135)

 مترمربع( 

 864.60 - 831.60 + 15.77 848.10 یورو 

  140- 150) 2تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 653.63 - 632.89 + 15.83 643.26 یورو 

  150- 140) 3تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 629.22 - 608.68 + 12.58 618.95 یورو 

  -100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع(   105
 616.04 - 598.06 + 14.99 607.05 یورو 
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 یمثبت بود ، اگرچه کندتر از ماه ها  جوالیدر ماه    نریکانت یجهان  یرشدد تقاادا –  مقوای بستته بندی در اروپا

متوسد    شیافزا  نیو همچن  2020با سدا    سدهیسدتت تر در مقا  سدهیمقا  لیبه دل یتا حد  نیگذشدته ااهر شدد.  ا

  افتهیش  یدر ماه افزادرصددد   5  باًیتقر  ینریاروف کانت  یبرا یجهان  یبود.  کل تقااددا یجهان  د یتول  درصدددی  0.5

که    یدرصدد بود ، در حال  9 یهمچنان باال یشدمال  یکایآمر  ی.  تقااداy-o-yاسدت و به وور مادابه سدا   بل ،  

درصدد کاهش   2را تا حدود   ییایرشدد آسد نی.  انقباض در چافتیدرصدد کاهش    4به کمتر از    یاروپا در ماه جوال

  افتهیبه واوح کاهش    ییایآس   د یدر اروپا ، تول   مثا هنوز ثابت بود ، به عنوان    د یکه رشد بتش تول  یداد.  در حال

از   یادیدر تعداد ز  یمنجر به تو ف اجبار  یصداد  بود که کمبود انر   زین  آگوسدتامر در مورد ماه   نیاسدت.  هم

 کارخانه ها شد.

  یدهدا یدتمدام گر یمادددامدل مداه اکتبر برا  یبرا  ی دابدل توجه  شیاز افزا  نریکدانت مدتیاوالعدات    نیدر اروپدا ، آخر  

شدد که    فیدرصدد تعدع  0.9(  میانگین هفتگی)  ییاروپا ریم  یدر برابر ارزها  ورویشدده اسدت.     لیتحت پوشدش تادک

  افزایش یافت و بهدرصدد    2.64 ای  وروی  20.95و    از حد عبور کرد  PIX Kraftlinerافزود.    یکل  یبر روند صدعود
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و با افزایش یافت  درصددد   1.89 ای  وروی  15.77با   PIX White Kraftliner.  رسددید در تن    وروی  815.42  متی 

و به    افتی  شیدرصد افزا  2.52  ای  وروی  PIX Testliner 2  15.83در تن بسته شد.  شاخص   وروی  848.10  متی 

  618.95نادان داد و با   شید افزادرصد  2.07  یعنی  وروی  PIX Testliner 3  12.53.   د یدر تن رسد  وروی  643.26

در تن   وروی  607.05  به  ،  ٪2.53  یعنی،    وروی  14.99با   PIX RB-Fluting، ارزش  تی.  در نهارسدید در تن   وروی

 .افتی شیافزا
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