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 بندی در اروپا های بستهشاخص 

 2022ژانویه  4  –بندی شاخص بسته 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

گرم بر    175کرافت الینر )

 مترمربع( 
 884.34 - 857.60 + 2.96 870.97 یورو 

کرافت الینر سفید عالی  

گرم بر   140- 135)

 مترمربع( 

 903.83 - 871.61 + 3.81 887.72 یورو 

  140- 150) 2تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 703.22 - 682.02 + 0.06 692.62 یورو 

  150- 140) 3تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 692.85 - 666.45 + 0.06 679.65 یورو 

  -100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع(   105
 679.46 - 660.38 + 1.01 669.92 یورو 
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  و از   2020درصد از سال    7از    شیدر اکتبر ب  مقوای بسته بندی  یمحموله ها  -بسته بندی در اروپامقوای  

سرعت آن به    نکه یاروپا با وجود ا  ی د یتول  تیداشته است.  فعال  ش یدرصد افزا  10از    ش یسال تا به امروز ب  ابتدای

  58.3در اکتبر به    اروپاطقه  من   ی د یتول  PMIمانده است.  شاخص    ی باق  ی شده است، همچنان قو  ل یتعد   جیتدر

در ماه نوامبر  واحدی    58.4  ش یافزا  ک یواحد کاهش داشت و به دنبال آن    58.6که نسبت به ماه سپتامبر    د یرس 

درصد    6.2درصد و در نوامبر    6.1بوده و در اکتبر    فیاروپا ضع  هی.  اعتماد مصرف کننده همچنان در اتحاد د یرس 

  را یاروپا به خارج از منطقه نشان داده شد، ز  نربرد یدر حجم صادرات کانت  یک یاست.  مشکالت لجست  افته یکاهش  

. واردات در  افتیکاهش    2020درصد از سال    11.8و در مجموع    افتیدرصد کاهش    36.9حجم در اکتبر    نیا

 .افتی شی افزا 2021تا سال  د یاز کاهش شد  سپتامبر تا اکتبر پس 

  ی به روند صعود  ی گزارش شد. حرکات ارز کم  2021هفته آخر سال    یباالتر به نمرات ما برا   یهامتیاز ق  ی برخ 

 PIXشد.       ف یتضع  ییاروپا  ریغ  ی هاارز  برابر   در   ٪ 0.5(  میانگین هفتگی در هفته گذشته )   ورو ی  را یاضافه شد ز

Kraftliner  با    د یسف  کسیپ  نری.  کرافت الد یدر تن رس   ورو ی   870.97درصد به    0.34  ای  ورو ی  2.96  شیبا افزا
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درصد    0.01  ایسنت    PIX Testliner 2     6.   د یدر تن رس   ورو ی   887.72درصد رشد کرد و به    0.43  ای  ورو ی   3.81

درصد، به    0.01  ی عنیسنت،    6با همان    PIX Testliner 3در تن بسته شد.     ورو ی   692.62و در    افت ی  شیافزا

  ورو ی  669.92کرد و در    شرفتپی  ٪ 0.15  ای  ورو ی  PIX RB-Fluting     1.01  ت،ی.  در نهاد یدر تن رس   ورو ی   679.65

 . د یرس  انیدر تن به پا
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