
 

 

  پرايمكس از نقل به مريكاآ پسته فروش گزارش
  

   1399بهمن  1تاريخ انتشار: 
  

ستة داخلي مصرف  23 افزايشي مبين كه بود هزار تن 14 سال محصولي جديد )99 دي 11تا  آذر 11ماه ( چهارمين در آمريكا پ
 درصد 115 گذشته، سال مشابه ماه به نسبت و گزارش شده هزار تن 28 صادرات .است گذشته سال مشابه ماه به نسبت درصدي
نشان ي را به ثبت رسانده وركورد جديد كه است بوده هزار تن 42دسامير  ماه فروش كل ترتيب،. بدين استكرده تجربه را افزايش
  .است گذشته سال مشابه ماه به نسبت درصدي 73افزايشي  دهندة
صرف ستهتجمعي  م سامبر  ماه پايان تا آمريكا داخل در پ صد 2 معادل كه شده گزارش تن هزار 45د سبت به افزايش در  مدت ن
 سال گذشته مشابه مدت با مقايسه در كه بوده تن هزار 100 حدود ،دسامبر ماه پايان تا تجمعي صادرات است. گذشته سال مشابه
سال محصولي 4در  آمريكا پسته فروش كل ترتيب، بدين است. درصدي 25افزايش  بيانگر  گزارش هزار تن 145 ،جديد ماهه اول 
  .است گذشته سال مشابه مدت به نسبت درصدي 17افزايشي  بيانگر كه شده

شبا حجم  شاهد بودهفرو سته ار ميانتظ ايمي كه تا االن  هزار تن بود هم  400كه  پيشسال دو آمريكا از ركورد امسال رود فروش پ
  برود. فراتر

بازار را هنوز واردكنندگان چيني  نخواهدشد.به چين ارسال  ايبار پسته شوده تعطيالت سال نوي چيني تمام ميتا اخر ماه فوريه ك
شد كه وضعيت فروش و تقادانند. راكد ميها ها و محدوديتبه خاطر قرنطينه ضاي پسته براي اوايل ماه مارس بهتر متوجه خواهيم 

شود و آن هم بيشتر در است اما حجم كمي خريد و فروش مي فعالدر مجموع بازار پسته  است.چگونه بوده سال نوي چينيجشن 
  خرند.كانتينر پسته ميچند در طول سال بازارهايي است كه 

ضر به توجه باغداران شده بارش برف  در حال حا ضعيتخيلي كمتر از كه تا االن جلب  ستنرمال بوده و سرمايي  نياز ،همچينن. ا
  ورده نشده است.ه اندازه كافي برآمورد نياز درختان هنوز ب

 شود.دالر معامله مي 16,7تا  16,5دالر و مغز كامل پسته بين  8,35تا  8,25كيلويي  21-25يك اُنس پستة خشك در پوست درجه

 

 گذشته سال به نسبتكايآمرپسته ماهانه و تجمعيت فروشيضعوسهيمقا

  تن به پوست در خشك معادل
سهم   مقاصد

درصدي 
  مقاصد

ماهانه 
2021-2020  

ماهانه 
2020-2019  

 درصد
  تغيير

تجمعي 
2021-2020  

تجمعي 
2020-2019  

درصد 
  تغيير

  %22 49,336  60,021  %176  4,504  12,423 %41,5  آسيا
  %2  44,278  45,088  %23  11,050  13,623  %31  آمريكا داخل مصرف
  %49  17,058  25,365  %134  4,610  10,795 %17,5  اروپا

  %9  6,537  7,100  %9  2,632  2,880  %5  خاورميانه و آفريقا
آمريكاي شمالي 
  (كانادا و مكزيك)

4%  1,639  1,031  59%  5,803  5,086  14%  

  %-24  1,608  1,220 %37 325 445  %1  بازارها ساير


