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היחידה לחקר שווקים

הקריה החקלאית ,דרך המכבים ראשון לציון ,ת"ד  30בית דגן  ,50250טל'  ,03 9485469פקס'  © e-mail: alizaz@moag.gov.il ,03 9485810כל הזכויות שמורות ,טל"ח

דו"ח זה 2( ...עמודים)

בדו"ח זה דיווח על יצוא הפירות הסובטרופיים מישראל ,דיווח על השווקים
של המנגו ,הליצ'י והאבוקדו באירופה ודיווח על המחירים של הפירות
הסובטרופיים בשווקים באירופה (אנגליה) .בנוסף ,מגוון ידיעות על הנעשה
בשוקי היצוא החשובים לפירות הסובטרופיים מישראל.

אזהרה:

חג שמח וקריאה מהנה !

החומר המובא בדו"ח נאסף ממקורות מידע שונים .היחידה לחקר שווקים אינה יכולה להבטיח שהמידע המסופק
מדוייק ואינה אחראית כנגד תביעות כלשהן בגין השימוש בו .אין לראות בגדר הנאמר בדו"ח המלצה.

דוא"ל אין (... )in

ובכדי לקבל את דו"ח הפירות הסובטרופיים
בדואר האלקטרוני ,שלחו את כתובתכם לדוא"ל:
dianal@moag.gov.il

אם אינכם יכולים לקבל את הדו"ח בדוא"ל ,ניתן לקבלו בדואר או
בפקס .אנא העבירו אלינו את הפרטים למשלוח.

תודה!

יצוא מנגו ,ליצ'י ופסיפלורה מישראל
בשבוע  32בשנת 2009

של המנגו עלו .כמויות ההספקה עדיין נמוכות מאלו בעונה שעברה.
ההספקה מישראל צפויה להמשיך לעלות בשבוע .34

בשבוע  32בשנת  2009יוצאו מישראל כ 840-טון מנגו ,עליה של כ45%-
בהשוואה ליצוא של כ 581-טון בשבוע  31וירידה של כ 42%-בהשוואה
ליצוא בשבוע  32בעונה הקודמת (בטבלה בעמוד  .)2היצוא המצטבר משבוע
 27עד ( 32כולל) העונה היה נמוך בכ 65%-בהשוואה לעונה הקודמת .כ-
 1,846טון ב 2009-בהשוואה לכ 5,346-טון באותה התקופה ב.2008-

מחירי מנגו בשבוע  )2009( 33בשווקים באירופה
(מחיר  FOTבאירו לק"ג)

בשבוע  32בשנת  2009יוצאו מישראל כ 77-טון ליצ'י ,בהשוואה לכ49-
טון בשבוע  - 31שבועות אלו מסמנים את תחילת עונת היצוא מישראל
והכמויות צפויות להמשיך ולגדול .היצוא המצטבר משבוע  26עד 32
(כולל) הסתכם ב 2009-בכ 197-טון פחות ממחצית מיצוא של כ 410-טון
באותה התקופה ב( 2008-בטבלה בעמוד .)2
יצוא הפסיפלורה מישראל העונה עד שבוע  32הסתכם בכ 273-טון ,כ-
 60%יותר מהיצוא באותה התקופה בעונה שעברה (לא בטבלה).

התפתחות המסחר במנגו בשווקים הסיטוניים
באירופה בשבוע 2009 ,33
אירופה

שינוי בהשוואה
מחיר  FOTבשבוע
מגמה
בהשוואה לאותו שבוע ב-
 ,2009 33באירו
מקור
גבוה לשבוע קודם 2007 2008
נמוך
29% -10%
עליה
3.75
3.00
ברזיל
יציבות/עליה 29% -10%
3.75
3.00
פורטו ריקו
9% -25%
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סנגל
מקור.Global Market Report, 7.8.2009 :

הערכה של ההספקה השבועית של המנגו מישראל לאיחוד
האירופי בשבועות  ,36 - 27בשנים 2009 - 2006

מכירות המנגו באירופה המשיכו להיות חלשות בשבוע  32בשנת ,2009
במדינות רבות כתוצאה מהמחירים הקמעוניים הגבוהים .הקמעונאים לא
מורידים את המחירים מספיק מהר וכתוצאה מכך המכירות עולות לאט
ולא מצליחות להקטין את המלאים ולדחוף את היבוא הטרי .הפרי הקטן
מקבל מחירים נמוכים במיוחד.
בשבוע  33חל שינוי והמכירות התאוששו .מחירי ה FOT-עלו בשבוע
 33בשנת  2009וההספקה צפויה להמשיך לעלות .למרות מגמת העליות
במחירי המנגו בהשוואה לשבוע הקודם השנה ,מחירי המנגו בשבוע 33
השנה נמוכים ב 25% - 10%-מהמחירים באותו שבוע ב.2008-
המחירים הקמעוניים ירדו בסוף שבוע  32ובשבוע  33והמכירות מקור.Global Market Report, 7.8.2009 :

פירות סובטרופיים  -דו"ח דו-שבועי
כמויות יצוא מנגו וליצ'י מישראל בעונת  ,2008/09בטונות
דו"ח יצוא  -מנגו
תאריך
שבוע
26/7-1/8
31
2-8/8/09
32

2008
2009
יצוא שבועי בטונות
1,489.3
580.8
1,445.7
840.0

דו"ח יצוא  -ליצ'י
תאריך
שבוע
26/7-1/8
31
2-8/8/09
32
מקור :מועצת הצמחים ענף הפירות.

2008
2009
יצוא שבועי בטונות
40.3
48.8
49.7
76.5

שינוי ב%-
-61%
-42%
שינוי ב%-
21%
54%

2008
2009
מצטבר משבוע  ,27בטונות
3,900.4
1,006.4
5,346.1
1,846.4
2008
2009
מצטבר משבוע  ,26בטונות
360.0
127.7
409.7
197.4

שינוי ב%-
-74%
-65%
שינוי ב%-
-65%
-52%

מחירים סיטוניים של אבוקדו ומנגו באנגליה (ניו קובנט גרדן ,לונדון)
מקור
אבוקדו קניה/פרו/דרא"פ

מנגו

קוסטה ריקה/פרו/
ברזיל /גואטמלה
ונצואלה /גואטמלה/
רפוב' דומיניקנית
הודו
ישראל

מקור.Fresh Produce Consortium :
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שערי חליפין בש"ח שבוע  33שבוע  32שבוע  33שבוע 32
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מקור :אתר בנק ישראל.

0%

מחיר (ליש"ט/תיבה)
בשבוע  33ב2008-

שינוי ב%-
שבוע 33
2008-2009

( 9.00 - 8.00מניין /9
-11% -25% /10
 - 12 -11%לא כולל גואטמלה)
4.00 - 3.50
10.00 - 8.00

מכסיקו פותחת במסע קידום
מכירות של האבוקדו ביפן
מכסיקו מתכננת קידום מכירות של האבוקדו ביפן במהלך העונה
במטרה להגדיל את עניין הצרכנים במוצר.

התכנית היא להגיע למיליוני צרכנים בערוצי התקשורת השונים,
מהתרשים בעמוד  1למטה ניתן לראות כי ההערכה של ההספקה של המנגו האינטרנט וקידום מכירות בנקודות המכירה .קידום המכירות
מישראל לאיחוד האירופי בשבוע  34צפויה להגיע לרמה שהיתה בשלוש מתוכנן מאוקטובר עד דצמבר  2009הן ברמה הקמעונית והן ברמה
השנים הקודמות .הספקת המנגו השנה עד שבוע ( 33שבועות  )33 - 29הסיטונית.
נמוכה מההספקה בשלוש השנים הקודמות .ההספקה השנה אף התחילה
שבועיים מאוחר יותר  -בשבוע  29בהשוואה לשבוע  27בשנים הקודמות .מכסיקו היא הספקית העיקרית של האבוקדו ליפן וחלקה בשוק
זה מגיע לכ( 95%-נתוני  .)2008לדברי טוניה דיויד מסוכנות השיווק
" Yamano & Associatesהאבוקדו הפך למוצר מזון רגיל בשוק
מחירי אבוקדו ומנגו בשווקים הסיטוניים
היפני והוא מופיע בתפריט של מסעדות רבות ובארים וניתן לרכישה
במרבית הסופרמרקטים .צריכת האבוקדו הוכפלה מ 2001-אולם
באנגליה בשבוע 2008/09 ,33
מחירי האבוקדו בשוק ניו קובנט גרדן באנגליה בשבוע  33בשנת בשנים האחרונות היא התייצבה .יבוא האבוקדו ליפן הסתכם ב-
 2009בממוצע זהים למחירים בשבוע הקודם וגבוהים ב 2008 17% - 7%-ב 24,000-טון ויש עוד פוטנציאל רב להגדלת הצריכה שלו".
עוד הוסיפה דיויד כי "קידום המכירות המתוכנן יגדיל את הביקוש
מהמחירים באותו שבוע ב( 2008-בטבלה למעלה).
מחירי המנגו מכל המקורות בשבוע  33בשנת  2009היו נמוכים לאבוקדו ממכסיקו ויחזק את מעמדו בשוק היפני".
מהמחירים בשבוע  .32בהשוואה לאותו שבוע בשנה שעברה היו מקורAsiafruit newesline ,12.8.2009 :
מחירי המנגו מקוסטה ריקה ומברזיל נמוכים ב.25% - 11%-
המחירים היו נמוכים גם ממחירי המנגו
מישראל בשנה שעברה מחירי הפירות הטרופיים בהולנד לא התפרסמו השבוע
(השנה אין עדיין דיווח על מנגו מישראל באנגליה).
מקור הנתונים.Fresh Produce Consortium :

בגלל חופשות הקיץ ,אנו נשוב לפרסמם בדו"ח הבא.
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