
2019 жылдың 12 маусымындағы астық нарығындағы жағдай бойынша 

анықтама 

ӘЛЕМ:  

2018/19 ЖЫЛҒА БОЛЖАМ 

Халықаралық Астық кеңесінің деректеріне сәйкес, аудандардың азаюы 

және өнімділіктің нашарлауы нәтижесінде әлемдік астық өнімі соңғы төрт 

жылдағы ең төменгі деңгейде болды. 2018/19 жылдары әлемдік өндіріс 733 

млн. тоннаны құрады (өткен жылмен салыстырғанда-4%). 

2018/19 жылдары тұтыну болжамы 741 млн. тоннаны құрайды, бұл 

өткен жылғы көрсеткіштен айтарлықтай төмен, себебі жем ретінде 

қолданудың қысқаруы өндірістік қолданудың артуымен өтеледі. 

2018/19 жылдың соңында әлемдік қорлар күтіліп отырғандай соңғы алты 

жылда бірінші рет өткен жылдан 8 млн. тоннаға азайып, 263 млн. тоннаға 

дейін төмендейді. Төмендеу негізінен басты экспорттаушылардағы, әсіресе 

өткен жылмен салыстырғанда айтарлықтай төмен өнім жиналған Австралия, 

ЕО және Ресейдегі төмендеумен байланысты. 

2018/19 жылғы әлемдік саудаға болжам (шілде/маусым) өткен айдан 1 

млн. тоннаға төмендеп, үшжылдық минимум 171,3 млн. тоннаға (176,3 млн. 

тоннаға) жетті. 

 

2019/20 ЖЫЛҒА БОЛЖАМ 

Солтүстік жартышар өндірушілерінің басым бөлігіндегі жеткілікті 

жауын-шашын мөлшерін ескеріп, келешек бағалауға сәйкес жаһандық 

өндіріс өткен жылмен салыстырғанда 4%-ға өседі. 

Азық-түлік және жем секторында тұтынудың болжамды өсуінің 

арқасында жалпы тұтыну көлемі болжамға сәйкес өткен жылмен 

салыстырғанда 2% -ға өсіп, 753 млн. тоннаны құрайды. 

Әлемдік қорлар негізгі экспорттаушылар Қытай мен Үндістандағы 

өсімді ескере отырып, өз тарихындағы 276 млн.тоннаға (өткен жылмен 

салыстырғанда +13 млн.тонна) бағаланатын жаңа тарихи максималды 

деңгейге жетуі мүмкін. 

Алыс шығыс Азия елдеріне астық тиеудің төмендеуі болжам бойынша 

олардың басқа да бағыттарда өсуімен өтеледі және әлемдік сауда болжам 

бойынша өткен жылмен салыстырғанда 1%-ға өсіп, 174 млн. тоннаға артады. 

Экспорттық ұсыныстар Қазақстаннан басқа барлық ірі 

экспорттаушыларда кеңейтілуі керек және экспорттық жеткізу үшін 

бәсекелестік жоғары болуы мүмкін. Ең ірі экспорттаушы тағы да Ресей 

болады деп күтілуде, бұл елге жеткізулер өткен жылдағыдай 35 млн. тоннаны 

құрайды.  

 

 



Астықтың экспорттық бағалары 

 (АҚШ долл. /тонна). 
 

Ел Тауар Класы/сапасы Базис 
Бағасы ($/тонна) 

07.06.19 

Бидай 

Қазақстан бидай 3 класс FOB Ақтау порты - 

Қазақстан бидай 3 класс DAP Сарыағаш бекеті 207 

Ресей бидай протеин 12,5% FOB Новороссийск порты 209 

Украина бидай протеин 12,5% FOB  Қара теңіз порты 176 

Франция бидай азық-түліктік FOB Рауан порты 215 

АҚШ бидай азық-түліктік HRW FOB Мексика шығанағы 222 

Арпа 
   

Арпа 

Қазақстан арпа жемшөп FOB Ақтау порты 210 

Франция арпа жемшөп FOB Рауан порты 191 

Украина арпа жемшөп FOB  Қара теңіз порты 172 

 

РЕСЕЙ: 

РФ АШМ мәліметінше, маусымның 5-індегі жағдай бойынша жазғы 

егіс 48,8 млн. га (бір жыл бұрын 46 млн. га) жерде өткізілді. Соның ішінде, 

дәнді дақылдарды егу жоспары 96% немесе 28,2 млн. га (26,8 млн. га) 

орындалды. Оның ішінде жаздық бидай 11,8 млн. га немесе жоспардың 97%-

ы (2018 жылы 10,9 млн. га), жаздық арпа - 7,8 млн. га немесе жоспардың 

100% (7,1 млн. га), жүгері - 2,6 млн. га немесе 101% (2018 жылы 2,6 млн. га) 

егілген. 

АШМ (ФТС) ресми деректеріне сәйкес мамырдағы астық экспорты 

барлық астықтықтың 1440ТМТ (бұршақтықтарды есептемегенде), оның 

ішінде 969 ТМТ бидай, 244 ТМТ арпа және 205ТМТ жүгері.  Маусым 

басынан бері 42,5ММТ астық шығарылды (бұршақтықтарды және КО 

елдеріне экспортты есептемегенде, өткен жылы 51,3 ММТ құрады). Оның 

ішінде бидай 34,1 ММТ (өткен жылы 38,7ММТ). Маусым басынан бері 

арпаның экспорты 4,5 ММТ (өткен жылы 5,5 ММТ), жүгері - 2,5 ММТ (өткен 

жылы 5,3 ММТ) құрады.  

Ростат деректеріне сәйкес, 2019 жылдың 1 мамырындағы астық қоры 

өткен жылғы осы күнгімен салыстырғанда 25%-ға аз болды. Сонымен қатар 

бүкіл елдегі бидай қоры алдыңғы маусымның көрсеткіштерінен 33%, жүгері - 

17% төмен.  

Ресейдің ішкі нарығында 9 маусымда "ИКАР" ақпарат агенттігінің 

деректері бойынша, жағдай келесідей болды. Ресейдің оңтүстігіндегі 

экспорттаушылардан бидай мен арпаға, ал Орталықта бидайға сұраныстың 

арту үрдісі байқалады. Бұл жерде бір апта бұрын жоғарырақ бағамен сатып 

алуға дайын болған жаңа өнім туралы айтылады. Белсенділіктің себептері 

нарықтағы белгісіздік болды - АҚШ-тағы егін жинау проблемалары және 



Қара теңіз аймағындағы ауа-райының қолайсыздығына байланысты әлемдік 

бағаларды көтеріп, экспорттаушыларды белсенді іс-әрекеттер жасауға 

ынталандырады. 

 

ҚАЗАҚСТАН: 

Қазақстанда отандық және экспорттық нарықтарда сатуға арналған бос 

астық өте аз. Трейдерлерге бұрынғы алған міндеттемелері үшін дәнді 

дақылдардың партияларын толтыру үшін нарықта астық табу қиынға соғуда. 

Кейде нарықта жағдайды өзгертіп тұратын ресейлік бидай пайда болады. 

Биылғы маусымда астықтың жоғары бағасының болуы, болжамдарға сәйкес, 

баға негізінен Қытайға бағдарланғандығымен түсіндіріледі. Бұдан басқа, 

Ресей мен Қытай Моңғолия арқылы ресейлік теміржолдармен 

тасымалданатын өте үлкен көлемдегі өнімдер туралы келісімге қол қойды.  

Бір тонна бидай бағасы 23 дәнмаңыз, маусымның бірінші декадасының 

соңында ҚҚС-пен бірге 68 мың теңге деңгейінде қалды. Егер көлем үлкен 

болса, фермалар тоннасына ҚҚС-пен бірге 71 мың теңге сұрайды. 25-26 

дәнмаңыз үшін нарықтық бағасы тоннасына ҚҚС-пен бірге шамамен 71 мың 

теңге, 27-28 дәнмаңыз - тоннасына ҚҚС-пен бірге 72-73 мың теңге. 30 

дәнмаңыз үшін бағасы протеиндік көрсеткіштерге байланысты тоннасына 

ҚҚС-пен бірге 74 мың теңге диапазонында тұрақтады. Апталық өсім 1000 

теңгені құрады. Кейбір трейдерлер жоғары дәнмаңыз үшін сатып алу 

бағасының ҚҚС-пен бірге 80 мың теңгеге дейін өсуін болжайды. "Төрттіктің" 

орташа бағасы (21 дәнмаңыз) - тоннасына ҚҚС-пен бірге 66 мың теңге, 

бесінші кластың бағасы - тоннасына ҚҚС-пен бірге 60 мың теңге. Арпаның 

бағасы тоннасына 58-62 мың тонна төңірегінде тұрақтауын жалғастырады. 

2019 жылдың 07 маусымдағы "АПК-Информ" АА деректеріне сәйкес 3 

класты бидайдың бағасына ұсыныстар DAP, Сарыағаш бекетіне 204 АҚШ 

долл./тоннаны, жемшөп арпасының FOB  Актау портына жеткізу 

шарттарында  - 205 АҚШ долл./тоннаны құрайды.  


