
 

 منتشر کرد: 99 مرداد 1پرایمکس در 

 گزارش فروش پسته آمریکا به نقل از پرایمکس

درصدی نسبت به ماه  2افزایشی هزار تن بوده که مبین  11(، 99 تیر 10تا  خرداد 12) ژوئنآمریکا در ماه  ۀداخلی پست مصرف

است. بدین درصد کاهش را تجربه کرده 53هزار تن بوده و نسبت به ماه مشابه سال گذشته،  10مشابه سال گذشته است. صادرات 

درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته 34کاهشی  ۀدهندنشانهزار تن بوده است که  21حدود  ژوئنترتیب، کل فروش ماه 

 است.

 نسبت افزایش درصد 2 معادل که گزارش شده تن هزار 108 ،ژوئن ماه پایان تا تجاری سال ابتدای از ل آمریکامصرف پسته در داخ

تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال  هزار 162 حدود ،ژوئن ماه پایان تا تجمعی صادرات. است گذشته سال مشابه مدت به

هزار  270حدود ، 2020تا ژوئن  2019از سپتامبر درصدی است. بدین ترتیب، کل فروش پسته آمریکا  31گذشته بیانگر کاهشی 

 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 21تن گزارش شده که بیانگر کاهشی 

 80افت وجود . با مقاصد کاهش داشته است ۀ( در همرات به آمریکای شمالیمصرف داخل و صادغیر از ) ژوئنفروش پسته در ماه 

ماندۀ انتقالی به سال رود درصدی صادرات به اروپا نسبت به سال گذشته، انتظار می 17آسیا و خاورمیانه و افت درصدی صادرات به 

انبار انتقالی به سال محصولی جدید باید آل ماندهدانیم در حالت ایدهار تن بیشتر نباشد، در حالیکه میهز 50محصولی جدید حدود 

 باشد.پسته هزار تن  70حداقل 

برای فروش حجم نده در مبدأدر ماه ژوئن مقداری پستۀ آمریکایی هم از بازارهای صادرات مجدد باز فروش شده است. قیمت فروش

ای از سنت نسبت به ماه پیش افزایش داشته است. فروشندگان در آمریکا به بخش عمده 22تا  11کیلویی حدود  های محدود

 اند.شان عمل کردهتعهدات تجاری

شد. برخی گمانهیت پوکی نیز مشخص خواهد محصول پسته در حال حاضر در حال مغز پر کردن است و تا یک هفته دیگر وضع

در حال حاضر خیلی از باغداران و صادرکنندگان محصول سال بود که البته هزار تن  360زیر  سال جدیدمیزان محصول  ها اززنی

 کنند.برآورد می هزار تن 400را حدود  2020

دالر  8.90تا  8.80از  21-25دالر بوده و پسته درجه یک اُنس  9.40تا  9.30، از 18-20قیمت هر کیلوگرم پسته درجه یک اُنس 

 .دالر قیمت خورده است 15.40تا  15 دالر و مغز کامل 7.15تا  7قیمت داشته است. همچنین، هر کیلوگرم پسته ناخندان 

 

 نسبت به سال گذشته 2019-2020ماه اول سال محصولی  10قایسه وضعیت فروش پسته آمریکا در م

 پوست به تنمعادل خشک در 

 درصد تغییر تجمعی درصد تغییر ماهانه مقاصد
 سهم درصدی

 مقاصد

 %40 %2 107.608 %2 10.940 مصرف داخل آمریکا

 %25 %-42 67.204 %-85 1.434 آسیا

 %23 %-18 61.602 %-17 6.381 اروپا

 %7 %-36 18.060 %-80 362 خاورمیانه

 %4 %4 11.167 %14 1.140 )مکزیک و کانادا( آمریکای شمالی

 %1 %-24 3.716 %-46 356 سایر

 


