
 

 

 

 منتشر كرد: 99 تير 4پرايمكس در 

  پسته آمريكا به نقل از پرايمكس فروشگزارش 

 گذشته ماه مشابه سال به نسبت درصدي 9 كاهشي كه مبين هزار تن بوده 10 )،99خرداد  11ارديبهشت تا  12مي ( ماه در كايآمر پسته يداخل فروش

 20حدود  فروش ماه مي ب، كليترت نيبد است.تجربه كرده را كاهش درصد 46,5 مشابه سال گذشته، ماه به نسبت و بوده هزار تن 10صادرات  است.
فروش پسته در ماه مي (مصرف داخل و صادرات) در  است. گذشته سال مشابه ماه به درصدي نسبت 32,6دهنده كاهشي كه نشان است هزار تن بوده
دهندة وضعيت فروش نشان 1جدول  مقاصد صادراتي بوده است. سايروضعيت آمريكاي شمالي و اروپا بهتر از  كاهش داشته است، هرچند همه مقاصد

  است. 2018-2019ماه اول سال محصولي جاري و مقايسة آن با سال محصولي  9پستة آمريكا در 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته  افزايش درصد 2 معادل بوده كههزار تن  97 پايان ماه مي، تااز ابتداي سال تجاري   كايآمردر داخل  پسته مصرف
درصدي است. بدين  29كاهشي  بيانگرمدت مشابه سال گذشته كه در مقايسه با  هزار تن بوده 152حدود  ،تا پايان ماه مي تجمعي است. صادرات

 درصدي نسبت به 19 كاهشي كه بيانگر هزار تن گزارش شده 250 حدود ،2019-2020ماه اول سال محصولي  9در  پسته آمريكا ، كل فروشترتيب

 است. گذشته سال مشابه مدت

  

  1جدول                                                                 

با اين شود كه تك و توكي معامله در آنها انجام مي؛ مثل كسب و كارهاي نوپايي است جذب شدندر حال كندي  به شده عرضه ةپست ،در اكثر بازارها
است. ثابت نگه داشتههاي مبدأ را قيمت 2020عدم قطعيت در مورد وضعيت محصول  بندي كامالً در حال فعاليت هستند وهاي بستهحال، غالب كارگاه
ظر به ناالن بهتر  ،اغاتي كه گلدهي در آنها نامنظم گزارش شدايده آل بوده است. بدرختان هواي بهار و اوايل تابستان براي رشد  خوشبختانه آب و

  تر خواهد شد. وضعيت مشخص ماه ديگر يكهرچند هنوز مطمئن نيستيم كه محصول اين باغات چقدر مغز پر كند. تا رسند؛ مي
 است. داشته قيمت دالر 8,80تا  8,60از  21-25 اُنس يك درجه پسته و بوده دالر 9,30تا  9، از 18-20 اُنس يك درجه پسته كيلوگرم هر قيمت

  .است خورده قيمت دالر 15,80تا  15,20كامل  مغز دالر و 7,15تا  7 ناخندان پسته كيلوگرم هر همچنين،

  نسبت به سال گذشته 2019-2020اول سال محصولي ماه  9مقايسه وضعيت فروش پسته آمريكا در 
 معادل خشك در پوست به تن

 سهم درصدي  درصد تغيير  تجمعي  درصد تغيير  ماهانه  مقاصد
  مقاصد

%97،0002%-9 10،000  مصرف داخل آمريكا  39% 
%-38  66،000%-73  2،000  آسيا  26%  
%-55،00018%-22  6،000  اروپا  22% 

%-18،00033%-56  904  خاورميانه  7% 
%3  10،000%-22  722  (مكزيك و كانادا) آمريكاي شمالي  4%  

%-3،00016%163  239  ساير  2% 


