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 بندی در اروپا های بستهشاخص 

 2021بر اکت 5  –بندی شاخص بسته 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

گرم بر    175کرافت الینر )

 مترمربع( 
 807.50 - 781.44 + 17.71 794.47 یورو 

کرافت الینر سفید عالی  

گرم بر   140- 135)

 مترمربع( 

 847.09 - 817.57 + 2.99 832.33 یورو 

  140- 150) 2تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 637.64 - 617.22 + 4.79 627.43 یورو 

  150- 140) 3تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 618.83 - 593.91 + 0.01 606.37 یورو 

  -100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع(   105
 601.44 - 582.68 + 1.16 592.06 یورو 
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نساا ت به سااا    ی( در ماه جوالیفصاال  می)با تنظ  ییاروپا  ینرهایکانت  یتقاضااا –  بستته بندی در اروپامقوای  

درصاد کاه    14.4  زانیبه م  یبه خارج از من قه در ماه جوال  یدرصاد رشاد کرد.  صاادرات ب ر  8   اًیگذشاته تقر

  حظهرغم رشاد ااب  ما یاسات.  عل  افتهیدرصاد کاه     4که نسا ت به ساا  گذشاته تا به امروز    ی، در حال افتی

 ازدرصاد در مدت مااابه    91  یدرصاد به صاورت تعم   93  تی، نسا ت حم  و نق  به ظرف  2021در ساا    تیظرف

ه با رشاد حدود نسا ت به ساا  گذشات  یدر ماه جوال  ییاروپاکروگیتد  ج  ه   یبود.  محموله ها  ترساا  گذشاته باال

  تی درصاااد بود.  ف ال  12به    کینزد  یرشاااد تعم   زکندتر ا  یتا حدود  زانیم نی، اگرچه ا  افتیدرصاااد ادامه    8

تا سپتام ر   یدهد ، دوره جوال  یرا ناان م  یخوب  اراامکه هنوز    یو در حال د یدر ماه ژوئن به اوج خود رس   ید یتول

که در ماه ژوئن ث ت   63.4از    ی)اندک  د یواحد رسااا  62.8به    یمن قاه در ماه جوال  د یاتول  PMIتر بود.    یاو  یکم

دهد که    ینااان م  نی.  اافتی( کاه  یدر ساپتام ر )مقدمات  58.6در آگوسات و    61.4شاده بود( ، و پ  از آن به  

اروپا   هی، اما هنوز اعتماد مصار  کنندگان به اتحاد ابد ی  یکاه  م  فصا  ساومدر اواخر   کروگیتد   یت داد ج  ه ها

 شده است. یمنف  یاز پ  یب 2021در تابستان 
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  افتهی   یداده ها افزا  نیها در ب  متیماه به ما گزارش شاده اسات ، ا یکه در ابتدا  ینریکانت  یها  متیدر مورد ا  

  یکل   یشاد که بر روند صا ود  فیضا درصاد ت  0.1(  میانگین هفتگی)  ییاروپا ریغ  ینسا ت به ارزها  ورویاسات.   

 PIX.   رسااایاد در تن   وروی  794.47  باه  و افاتیا  یافزا درصاااد   2.28 ایا  یورو  PIX Kraftliner  17.71افزود.  

White-top Kraftliner    د یادر تن رسااا  وروی  832.33کرد و باه    اااارفاتپی  ٪0.36  ایا  وروی  2.99باا   .PIX 

Testliner 2    رسااایاد در تن    وروی  627.43  باهو    افاتیا   یافزا  درصاااد   0.77  ی نی،    وروی  4.79باا  .   PIX 

Testliner 3  د یدر تن رساا  وروی  606.37  هب   افزای  ٪0.00 ایساانت    1با   .PIX RB-Fluting   وروی  1.16با   ،

 .د یدر تن رس  وروی 592.06به  افزای  یافت و د درص0.20 ی نی
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