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 بندی در اروپا های بستهشاخص 

 2021 دسامبر 7  –بندی شاخص بسته 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

گرم بر    175کرافت الینر )

 مترمربع( 
 855.96 - 826.08 + 0.12 841.02 یورو 

کرافت الینر سفید عالی  

گرم بر   140- 135)

 مترمربع( 

 882.75 - 852.63 + 1.31 867.69 یورو 

  140- 150) 2تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 702.05 - 678.83 - 0.09 690.44 یورو 

  150- 140) 3تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 689.09 - 663.63 + 0.56 676.36 یورو 

  -100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع(   105
 669.00 - 648.26 + 1.99 658.63 یورو 
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در روز مجرد در    د یاز اواسط نوامبر پس از اوج خر  یافتیباز  ی نربردهایکانت  مت یق  -بسته بندی در اروپامقوای  

  ه ی در هفته اول فور  یسال نو قمر  الت یتقاضا دوباره در دسامبر قبل از تعط  رودی است.  انتظار م  افتهیکاهش    نیچ

 .ابد یبهبود 

را در ماه سپتامبر نشان داد، اگرچه نسبت به    ی درصد   4  ش یهمچنان افزا  نر یتخته کانت  ی نیتخم  یدر اروپا، تقاضا 

داده    حیتر توضساالنه سخت  سهیبا مقا  ی ادیتا حد ز  نی درصد بود، عقب بود.  ا  7رشد انباشته سال گذشته که  

از سپتامبر    رایز  شود،ی م به م  نربردیکانت  راتاست. صاد  افتهی  شیافزا  2020تقاضا  به سال گذشته    زان ینسبت 

مواجه   یدرصد   8درصد، اما نسبت به سال قبل با کاهش متوسط    33است، در سپتامبر   افته یکاهش   یتوجهقابل

  کنند ی م  ی زیربرنامه   ک، ینزد  الت یدر فصل تعط  ونیکمبود رانندگان کام  ل یها عمدتاً به دلکارخانه   یشده است.  برخ

  یی ابتدا  یروزها  نیکسب و کار نوامبر در ا  یما همچنان عمدتاً بر مبنا  یهاشاخصشوند.     لیسال تعط  انیتا پا

در برابر    ورو ی  ی درصد   0.5  تی باثبات ظاهر شد.  با تقو  یها مت یق  انیباالتر در م  یهامت یاز ق  یدسامبر است.  برخ

اندک  نجپ  ، یرسم  الت یتعط  ل یبار به دل  ن ی)ا  یی اروپا  ر یغ  یهاارز ارز  اثر  تا جمعه(   PIX.   افتیکاهش    یشنبه 
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Kraftliner    با    د یسف  کس یپ  نر ی.  کرافت الرسید در تن    ورو ی   841.02  به و    افت ی  ش افزای  ٪ 0.01  ایسنت    12با

  ی عنیسنت کاهش،    9با    PIX Testliner 2.   د یدر تن رس   وروی  867.69درصد رشد کرد و به    0.15  ای  ورو ی   1.31

  افزایش یافت و درصد    0.08  یعن یسنت،    56با    PIX Testliner 3.   د یدر تن رس   وروی  690.44  ه درصد، ب   0.01

  658.63درصد را نشان داد و به    0.30  ا ی  ورو ی   1.99  شی افزا  PIX RB- Fluting.   د یدر تن رس   ورو ی  676.36به  

 . د یدر تن رس   وروی
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