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 بندی در اروپا های بستهشاخص 

 2021 نوامبر 16  –بندی شاخص بسته 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

گرم بر    175کرافت الینر )

 مترمربع( 
 855.43 - 819.81 + 0.01 837.63 یورو 

کرافت الینر سفید عالی  

گرم بر   140- 135)

 مترمربع( 

 878.97 - 848.09 + 0.03 863.56 یورو 

  140- 150) 2تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 691.01 - 668.99 + 12.99 680.00 یورو 

  150- 140) 3تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 671.70 - 649.40 + 18.97 660.55 یورو 

  -100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع(   105
 652.65 - 634.69 + 13.34 643.67 یورو 
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  ینیتخم  به طور  بود.  تقاضا  یدر ماه اوت همچنان قو  نریکانت  یجهان  یرشد تقاضا    –  مقوای بسته بندی در اروپا 

  ی درصد برا  11رقم در حدود    ن یتر  ی است.  قو   افته ی  شی افزا  ی درصد به طور تجمع  5ماه و    ی درصد برا   6  با  یتقر

که    ی حال  ر درصد مشاهده شد د  10کمتر از    ی با اندک  یشمال   یکایو اروپا و پس از آن آمر  ن یالت  ی کایماه در آمر

بود، اگرچه    ی قو  اریبس  یدر مناطق اصل  د یبخش تول  PMI  یهادرصد کاهش نشان داد.  داده   3از    ش یب  ن یچدر  

متحده در ماه آگوست و    االتی.  اافتیکاهش    ورو یواحد در منطقه   61.4به   یخود در ماه جوال  زانی م  نیاز باالتر

 اکتبر بود.  ی برا ه یاول  ازیامت  60.8بود و پس از آن  61.1سپتامبر در 

و    کاگو یخود در ش   نربرد یکانت  ی الملل  ن یدر کنفرانس ب  Fastmarkets RISIتوسط    نربرد یتوسعه بازار کانت 

،  2020در سال    ک یدر تجارت الکترون ی ، پس از رشد قوRISI قاتی هفته گذشته ارائه شد.  بر اساس تحق  با  یتقر

. بر اساس آمار  افتیخواهد    اهشدرصد ک  17تا    15به    2022درصد و از سال    20به    یسرعت آن در سال جار 

درصد در    24، ساالنه و  2020درصد در سال    31  متحده  االتیا  ک یتجارت الکتروننرخ    نیانگ یم  ،یاداره سرشمار

متحده را    االتیدر ا یدرصد از خرده فروش  15تا   13  کی رشد کرده است.  . تجارت الکترون  2021اول سال   مهین
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و    ردیبگ   ی شیپ  کیاز تجارت الکترون  کیپالست  ینیگزیرود اثرات جا   یم  رمدت، انتظا  ان یدهد.  در م  یم  لیتشک

  ل یبه بعد تشک  2023را از سال    نر یاز رشد حجم تخته کانت  ی میدو با هم حدود ن  ن یشود که ا  ی زده م   نیتخم

  96  با یتقر  2021اروپا در سال    نربردیکانت  یاتی، نرخ عملFastmarkets RISI  داده های  دهند.  با توجه به

  ون ی لیم  6د  با حدو  2023از سال   ،یچاپ  یکاغذها  یهال یعمدتا  تبد   ت،یظرف  شیافزا  یدرصد بوده است. موج بعد 

 اضافه شود.  2025-2022 یهادر سال   شودی زده م  ن یتن در پاس تخم

 یهادستگاه  ی که برا یثابت بود، در حال نرها یکرافت ال  ی برا نربرد یکانت  متیق  یهامجموعه داده  نیدر اروپا، آخر 

( در برابر  میانگین هفتگیدر هفته گذشته )   ورویرو به باال داشت.     راتییتغ  افتیبر باز  یمبتن  یهاو فلوت   یشیآزما

  PIX Kraftlinerظاهر نشد.     یینها  جیشد، که واقعا  در نتا  تیتقو  صد در  0.15  ،یتنها اندک   ییاروپا  ریغ  یها  ارز

  ا یسنت  PIX White-top Kraftliner    3.  د یدر تن رس  ورو ی 837.63به  شیدرصد افزا   0.00 ایسنت  1با 

  1.95  ای  ورو ی   PIX Testliner 2  12.99.  شاخص  د یدر تن رس   ورو ی  863.56و به    افتی  ش یدرصد افزا  0.00

  2.96  ای  ورو ی  18.97با    PIX Testliner 3در تن بسته شد.  ارزش    ورو ی   680.00و در    افتی  شیفزادرصد ا

افزایش  درصد    2.12  ای  ورو ی  13.34با    PIX RB-Fluting.   د یدر تن رس   ورو ی  660.55و به    افت ی  ش یدرصد افزا

 .د یدر تن رس   وروی 643.67و به یافت 
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