
 

 

  پرايمكس از نقل به مريكاآ پسته فروش گزارش
   1399 آذر 28تاريخ انتشار: 

صرف ستة داخلي م صولي جديد )99 رآذ 10آبان تا  11ماه ( دومين در آمريكا پ شي مبين كه بود هزار تن 11 سال مح  8,5 كاه
 درصد 21,3 گذشته، سال مشابه ماه به نسبت و گزارش شده هزار تن 37 صادرات .است گذشته سال مشابه ماه به نسبت درصدي
 نسبت درصدي 12,6افزايشي  دهندةنشان كه است بوده هزار تن 48 نوامبر ماه فروش كل ترتيب،. بدين استكرده تجربه را كاهش

  .است گذشته سال مشابه ماه به
 مشابه مدت نسبت به كاهش درصد 5 معادل كه شده گزارش تن هزار 32 نوامبر ماه پايان تا آمريكا داخل در پستهتجمعي  مصرف
 بيانگر سال گذشته مشابه مدت با مقايسه در كه بوده تن هزار 71 حدود ،نوامبر ماه پايان تا تجمعي صادرات است. گذشته سال

 كه شده گزارش هزار تن 103 ،جديد ماهه اول سال محصولي 3در  آمريكا پسته فروش كل ترتيب، بدين است. درصدي 7افزايش 
  .است گذشته سال مشابه مدت به نسبت درصدي 3افزايشي  بيانگر

سصادرادر همانطور كه انتظار مي رفت،  شتي  گر با كاهش ظرفيت كانتينر وم، ااييا و اروپا ركورد زدهت به آ سا ك روبرو نبوديم چه ب
 ماهه پسته در سه درصدي مصرف 5 كاهش ،جديدوشي محصول رخرده ف ترپايين هايقيمت علي رغم .شدصادرات بيشتر هم مي

 سال ) نسبت بهمعادل خشك در پوست(پسته  تجمعي فروشكل  نگران كننده است.سال قبل مدت مشابه ريكا نسبت به داخل آم
شته است. اين در حالي است كه 3گذشته  سال محصولي جاري انفروش پسته خند درصد افزايش دا سه ماهه اول  درصد  11 در 

  است.بيشتر از پارسال بوده
سال پيش كه سال پرمحصول پسته آمريكا بود مقايسه  دوآوري پسته، بهتر است وضعيت فروش امسال را با ا توجه به خاصيت سالب

سته  تجمعي فروشكل بدين ترتيب،  كنيم. ست(پ شك در پو سبت به معادل خ صد  18 قبل، سال دو) ن ست.  كاهشدر شته ا دا
هاي حمل عالوه بر چالش است.بوده كمتردرصد  10 پيشسال  دواز  در سه ماهه اول سال محصولي جاريهم  انفروش پسته خند

 زودهنگام بخاطر بسته شدن همرا بازار چين به  فروش بيشتر فرصت و نقلي كه صنعت پسته آمريكا در حال حاضر با آن روبرو است،
ــور ــت خواهيم داد؛ بنادر اين كش ــادراتيهامحموله، كرونايي يهاقرنطينهها و محدوديت به علت از دس  5 تاريخ ا قبل ازبايد ت ي ص

  چين برسند.بنادر ورودي به  )ديماه 16( ژانويه
 8,35تا  8,25كيلويي  21-25يك اُنس خشك در پوست درجه پستة .اندهتشسنت افزايش دا 22نسبت به ماه قبل كيلويي ها متقي

 شود.معامله ميدالر  16,5تا  16و مغز كامل پسته بين دالر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گذشته سال به نسبتكايآمرپسته ماهانه و تجمعيت فروشيضعوسهيمقا

 تن به پوست در خشك معادل
درصد   ماهانه  مقاصد

  تغيير
درصد   تجمعي

  تغيير
سهم درصدي 

  مقاصد
  %46  %6 47,599 %24 26,626 آسيا

  %31  %-5  31,465  %-8  11,413  آمريكا داخل مصرف
  %14  %17  14,570  %36  6,195  اروپا

  %4  %3 4,164 %-17 1,432 آمريكاي شمالي (كانادا و مكزيك)
  %4  %8  4,220  %2  2,139  خاورميانه و آفريقا

  %1  %-40  775  %-22  317  ساير
  %100  %3 102,794 %13 48,123 مجموع


