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 بندی در اروپا های بستهشاخص 

 2021 نوامبر 30  –بندی شاخص بسته 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

گرم بر    175کرافت الینر )

 مترمربع( 
 858.09 - 823.71 - 0.20 840.90 یورو 

کرافت الینر سفید عالی  

گرم بر   140- 135)

 مترمربع( 

 882.07 - 850.69 - 0.21 866.38 یورو 

  140- 150) 2تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 702.13 - 678.93 - 0.13 690.53 یورو 

  150- 140) 3تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 688.36 - 663.24 0.00 675.80 یورو 

  -100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع(   105
 667.92 - 645.36 - 0.11 656.64 یورو 
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متحده در ماه نوامبر ثابت    االتیا  نریتخته کانت  متیکه طبق گزارش ها، ق  ی در حال  -بسته بندی در اروپا مقوای  

  ی جنوب  ی اروپا  نشده به   د یسف  نر یصادرات کرافت ال  یها  مت یگزارش داد که ق  PPI Pulp & Paper Weekبود،  

 ثابت مانده است. کی و مکز  نیاست، اما در چ افتهی ش یافزا یمرکز  یکایو آمر

  10و    ی درصد   7  شیافزا  2020مشابه در سال    یهادر سپتامبر نسبت به دوره  کروگیتد   یهادر اروپا، محموله  

همچنان    ورویدر منطقه    ید ی تول  یهات ی. فعالدهند ی نشان م  2020مشابه در سال    یها را نسبت به دوره   یدرصد 

  58.6که از ارزش سپتامبر    د یرس   حد وا  58.3اکتبر به    PMIکند شده است.  شاخص    یاست، اگرچه کم   ی قو

 شده است.  فیاروپا ضع  ه یکاهش داشت.  اعتماد مصرف کننده ماه به ماه در اتحاد 

  ر یو مقاد  نر یکرافت ال  یدرصد   50  ش یسال است که با افزا  ک یاز    ش یما ب  ی قهوه ا  نر ینمرات تخته کانت  متیق 

  ی خ یحد تار  ن یما در باالتر  PIX  یبند بسته   یهادو برابر شده است.  همه شاخص  باًیتقر  ی شیو آزما  نگیشاخص فلوت

نشان داده    یجزئ   یثابت بود و حرکت ها  یاد یماه تا حد ز  انیپا  ی کیدر نزد  یگذار  مت یق  ن یخود هستند.  آخر

  0.8(  میانگین هفتگی )   ییاروپا  ر یغ  ی ارزهادر برابر    ورو ی بود.     ی از نوسانات ارز   یما صرفاً ناش   ی شده در شاخص ها
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.   د یدر تن رس   وروی  840.90درصد کاهش به    0.02  ایسنت    20با    PIX Kraftliner  جه، ی شد.  در نت  تیدرصد تقو

 PIXدر تن بسته شد.  شاخص    وروی  866.38درصد کاهش در    0.02  ایسنت    21با    د یسف  کسیپ  نریال  فتکرا

Testliner 2    د یدر تن رس   وروی  690.53و به    افتیدرصد کاهش    0.02  یعنی سنت،    13ما   .PIX Testliner 3  

نها  ورو ی  675.80اما ارزش هفته گذشته  غییری نداشت  ت ، که  PIX RB-Fluting  ت،یدر تن را تکرار کرد.  در 

  0.02  ایسنت    11  یکاهش جزئ  کند،ی دنبال م   یافتیباز  افیبر ال  یدار مبتنموج   ط ی مح  یرا برا  متیق  نیانگ یم

 در تن نشست. ورو ی  656.64درصد را نشان داد و در 
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