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 بندی در اروپا های بستهشاخص 

 2021بر اکت 19  –بندی شاخص بسته 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

گرم بر    175کرافت الینر )

 مترمربع( 
 836.18 - 803.42 + 4.38 819.80 یورو 

کرافت الینر سفید عالی  

گرم بر   140- 135)

 مترمربع( 

 865.02 - 832.38 + 0.60 848.70 یورو 

  140- 150) 2تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 667.19 - 639.03 + 9.85 653.11 یورو 

  150- 140) 3تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 634.92 - 611.10 + 4.06 623.01 یورو 

  -100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع(   105
 625.37 - 602.93 + 7.10 614.15 یورو 
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 االتیا بستته بندی  یجعبه ها  یگزارش دادند که محموله ها  AF&PAو    FBA  –  بندی در اروپامقوای بستته 

  یحجم هفته ثابت بوده استتت.  موجود  نیانگ یبا ستتاالنه م  ستتهیدر مقا  2021ستته ماهه ستتوم ستتا    یمتحده برا

ها نستبت به سته   یتن ، موجود  ونیلیم  2.706استت.  با   افتهی  شیهزار تن افزا  250و جعبه    ابیآست یکارخانه ها

استت.  با توجه    افتهی  شیبلند مدت افزا نیانگ یاز م شیدرصتد ب  13و    افتهی  شیدرصتد افزا  17،  2020ماهه ستوم  

  یدر نظر گرفته شتود وتت   یمنیا  اریمع کیتواند به عنوان    یها م  یموجود  شی، افزا جیرا  یکیلجستت  یبه تنگناها

به طور متوست    یظروف بحر  د ینرخ کارخانه تول  نیانگ یرود.  م  یم  یستح  فلتل نیبازار در اواخر ستا  به باالتر

  95.1کاهش داشتت و آمار ستاالنه به   یاندک  2021در سته ماهه دوم ستا    درصتد   95.8  به  نستبت  که  بود  ،95.6

 & PPI Pulpاستت.    افتهی  شیافزا  درصتد   9.7در سته ماهه ستاالنه   نریکانت  ی.  صتادرات تتته هاد یرست  درصتد 

Paper Week ماه اکتبر را گزارش کرد. یمتحده برا االتیا یداخل ینرهایتکان یداخل متیت 

ظروف    یرا از او  نوامبر برا  وروی  60  یاضتتتاف  متتیت  شیافزا  Hamburger Containerboardدر اروپتا ،    

اعالم کرده استتتت.    شیافزا لیت، را دل یانرژ  یبرا ژهیهتا ، بته و نتهیهز  شیاعالم کرده و افزا افیتال  هیتبر پتا یافتیتبتاز
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Schöllershammer  ینوامبر اعما  م   1کرده است که از    اعالمتاره اروپا   یرا برا  ییوروی  60 شیافزا  نیهمچن  

  0.6  زانیبه م  وروی  فی.  تضتعافتی  شیبازار به ما گزارش کردند دوباره افزا گرانیکه باز ییها  متیت  نیشتود. آخر

 PIX،    جتهیآن افزود.  در نت  یبر رونتد صتتتعود  ی( کممیتانگین هفتکی)  ییاروپتا  ریغ  یدرصتتتد در برابر ارزهتا

Kraftliner  رسید در تن    وروی  819.80ه  و ب  افتی  شیافزا  درصد   0.54  ای  وروی  4.38  با   .PIX Kraftliner  د یسف 

  1.53 ای  وروی  PIX Testliner 2   9.85.  د یدر تن رستت  وروی  848.70و به    افتی شافزای(  ٪0.07ستتنت )  60تا  

 درصتد   0.66 ای  وروی  4.06با   PIX Testliner 3در تن بستته شتد.    وروی  653.11نشتان داد و در   شیدرصتد افزا

و به   افتی  شیافزا  درصتد   1.17  ای  وروی  7.10با    PIX RB-Fluting.   د یدر تن رست  وروی  623.01و به  افزایش یافت 

 .د یدر تن رس  وروی 614.15
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