
 

 

 

 

 منتشر كرد: 99ارديبهشت  1پرايمكس در 

  پسته آمريكا به نقل از پرايمكس فروشگزارش 
  

 19 افزايشي مبين كه بودههزار تن  14 )،99فروردين  12تا  98اسفند  11( مارس ماه در كايآمر پسته يداخل فروش

 درصد 42 سال گذشته، مشابه ماه به نسبت و بوده هزار تن 16 صادرات .است گذشته سالماه مشابه  به نسبت يدرصد

 24 كاهشيدهنده نشانكه  است بوده هزار تن 30 حدود مارس فروش ماه ب، كليترت نيبد است.تجربه كرده را كاهش

آمريكا در بازارهاي مختلف را تحت تأثير قرار  پستةفروش  19-كوويد است. گذشته سال مشابه ماه به نسبتي درصد
در آمريكا از اوايل ماه مارس (اواسط اسفند) مردم دچار وسواس شديد و خريد بيش از حد پسته شدند، اين رفتار در  است.داده

ت بار متفاوت ها در مورد زمان حمل و دريافالعملهاي اروپاي غربي هم چند هفته بعد از آن ديده شد. عكسسوپرماركت
اند. خواستار عقب انداختن آن شدهاند و بعضي ديگر بوده است؛ بعضي خريداران درخواست جلو انداختن دريافت بار داده

كاهش يا افزايش فروش نسبت به سال گذشته را نشان  و درصدبه تن فروش ماهانه و تجمعي پسته آمريكا  1جدول 
  است.بازار آسيا اتفاق افتادهماه مارس در دهد. بيشترين كاهش فروش در مي

نسبت به مدت مشابه سال  شيافزا درصد 7 معادل بوده كههزار تن  78 ،مارسپايان ماه  تا كايآمر پسته يداخل فروش
كاهشي  بيانگرمدت مشابه سال گذشته كه در مقايسه با  هزار تن بوده 130حدود  مارستا پايان ماه  صادرات. گذشته است

هزار تن  208 حدود ،2019-2020اول سال محصولي  ماه هفتدر  پسته آمريكا بدين ترتيب، كل فروشدرصدي است.  26
  است. گذشته سال مشابه مدت درصدي نسبت به 16 كاهشي كه بيانگر گزارش شده
  

  
  مقاصد

  ماهانه  تجمعي
درصد فروش 

  از كل تجمعي
ميزان 
  فروش

درصد تغيير نسبت 
  سال گذشتهبه 

ميزان 
  فروش

درصد تغيير نسبت 
  سال گذشتهبه 

  % 19  14,000% 7  78,000  % 38  داخل آمريكا
  % 1  1,000  % 8  9,000  % 4  آمريكاي شمالي

  %-16  10,000  %-16  43,000  % 20  اروپا
  %-80  2,000  %-33  61,000  % 29  آسيا
  %-46  3,000  %-30  16,000  % 7  رميانهوخا

  1جدول                                                          
  



 

 

درصد از گلدهي درختان تاكنون  80بازار پسته رونق چنداني ندارد. اند و نكرده زياديها از ماه گذشته تاكنون تغيير قيمت
تأثير  هانيست كه اين بارشاست. در طول فصل گلدهي به مدت ده روز بارندگي مقطعي داشتيم. هنوز مشخص انجام شده

گيرند وضعيت شكل ميها و دانهها ماه) كه خوشهاند يا خير. اوايل ماه مي (نيمه ارديبهشتمنفي روي گلدهي داشته
  تر خواهد شد.مشخص
تا  8,80از  21-25 اُنس يك درجه پسته و بوده دالر 9,50تا  9,30، از 18-20 اُنس يك درجه پسته كيلوگرم هر قيمت
 دالر 17,27تا  17كامل  مغز دالر و 7,26تا  7,04 ناخندان پسته كيلوگرم هر همچنين، است. داشته قيمت دالر 9,02

 .است خورده قيمت

  
  
  
  
  
  
  

 


