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 بندی در اروپا های بستهشاخص 

 2021 دسامبر 21  –بندی شاخص بسته 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

گرم بر    175کرافت الینر )

 مترمربع( 
 881.98 - 853.58 + 10.36 867.78 یورو 

کرافت الینر سفید عالی  

گرم بر   140- 135)

 مترمربع( 

 900.70 - 866.60 + 6.03 883.65 یورو 

  140- 150) 2تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 703.02 - 681.80 + 1.15 692.41 یورو 

  150- 140) 3تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 692.57 - 666.35 + 1.69 679.46 یورو 

  -100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع(   105
 678.55 - 658.97 + 5.88 668.76 یورو 
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  نربرد یکانت  د یدر حال حرکت به سمت تول  Kivanc Tekstil  هیترک   یشرکت نساج  -بسته بندی در اروپا مقوای  

  ی را با راه انداز  OCCتن در روز و خط    1000  با ظرفیت تولید   نگی فلوت/ نریدستگاه تست ال  ک یشرکت    نیاست.  ا

 .سفارش داده است ه یخود در آدانا، ترک  تیسا ی برا 2023سه ماهه چهارم   ی شده برا ی زی برنامه ر

  ی ما برا  یرا نشان داد.  شاخص ها  ید یثابت و شد   شی اروپا افزا  نریتخته کانت  متی ، ق2021به سال    یبا نگاه 

درصد از    70تا    RB 63و فلوت    نرهایتست ال  یدرصد و برا   22و    48  بیبه ترت  د ی و سف   یقهوه ا  نریکرافت ال

  یبرا   ی متعدد  یهاشیشاهد افزا  گذشته هفته    نربرد یکانت  متیق  یهااست.  گزارش   افته ی  شیامسال افزا  یابتدا

  RB  نگ یو فلوت  نرهایالتست  یبرا   اد،یاز آنها، البته نه چندان ز  یبرخ  نیو همچن  د،ی و سف   یاقهوه  نرها،یالکرافت 

درصد در برابر    0.1( میانگین هفتگیدر هفته گذشته ) ورو ی رایداشت ز ی اندک یصعود ریبود.  حرکات ارز تنها تأث

و در  افزایش یافت  درصد    1.21  ای  وروی  PIX Kraftliner  10.36  جه،ی شد.  در نت  فیتضع   ییاروپا  ریغ  یهاارز

  883.65رد و به  درصد رشد ک  0.69  ای  وروی  6.03با    د ی سف  کسیپ  نریدر تن بسته شد.  کرافت ال  وروی  867.78

در تن    ورو ی 692.41و در    افت ی  شیدرصد افزا 0.17  ای  ورو ی  PIX Testliner 2   1.15.  ارزش  د یدر تن رس  وروی
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 PIXثابت شد.     یورو در تن  679.46و در    افتی  شیدرصد افزا  0.25  ای  وروی  PIX Testliner 3   1.69بسته شد.   

RB-Fluting   ماند. ی در تن باق  وروی 668.76و در   افتی شیدرصد افزا 0.89 ای  وروی 5.88با 
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