
 2019 жылдың 31 наурызындағы астық нарығындағы жағдай 

бойынша анықтама  

 

ӘЛЕМ: Халықаралық астық кеңесінің (ХАК) болжамы бойынша 2019 

жылы әлемдік бидай өндірісі 758,7 млн. тоннаны құрайды, бұл өткен 

жылғыға қарағанда 23,8 млн. тоннаға артық (734,87 млн. тонна).  

2018 жылғы өнім 2014 жылдан бері ең төменгі көрсеткіш болды, 

бидай өндірісінің төмендеуі бидайдың әлемдік нарығындағы экспорттық 

бағасының деңгейін 220-240 АҚШ долл./тоннаға дейін көтерді. Өнімнің ең 

жоғары төмендеуі Австралияда (-19%), Ресейде (-16%) және ЕО-да (-9%) 

орын алды.  

2019 жылғы өндірістің артуы ЕО-да (+ 8%), Ресейде (+ 7,6%), 

Украинада (+ 10%), Австралияда (+ 32%) және т.б. егін ауданының және өнім 

алудың көтерілуімен байланысты. 

Жаңа 2019/29 МГ өндірістің өсу болжамына байланысты әлемдік 

бағалар 195-200 АҚШ долл./тоннаға дейін  

 

Астықтың экспорттық бағалары 

 (АҚШ долл. /тонна). 
 

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

Бидай 

Қазақстан бидай 3 класс DAP Сарыағаш бекеті 215 

Ресей бидай протеин 12,5% FOB Новороссийск порты 228 

Франция бидай азық-түліктік FOB Рауан порты 217 

АҚШ бидай 
азық-түліктік 

HRW 
FOB Мексика шығанағы 223 

Арпа 
   250 

Қазақстан арпа жемшөп FOB Ақтау порты 230 

Франция арпа жемшөп FOB Рауан порты 201 

Украина арпа жемшөп FOB  Қара теңіз порты 195 

 

 РЕСЕЙ:  
"ИКАР" ақпараттық агенттігінің болжамдарына сәйкес, РФ бидай 

өндіру 2018 жылғы 72,1 млн. тоннамен салыстырғанда 2019 жылы 78,5 млн. 

тоннаны құрайтын болады. Алайда, экспорт көлемі 2019/20 жылы ақырғы 

қорлардың 14,2-ден 8,7 млн. тоннаға қысқаруына байланысты аса 

ұлғаймайды және 37 млн. тоннаны құрайды. 

2018/19 жылының басына 2019 жылғы 24 наурызында бидай экспорты 

жоспарлы 36,0 млн. тоннаға шаққанда 30,2 млн. тоннаны құрады. 

Росстат деректеріне сәйкес, дайындаушы және қайта өңдеуші 

ұйымдардағы және де ауыл шаруашылық ұйымдардағы дәнді дақылдар қоры 



2019 жылдың 1 наурызына 27,5 млн. тоннаны құрады, бұл былтырғы 

жылдың көрсеткіштерінен 28 %-ға төмен. 

Экспорт қарқынының төмендеуіне қарамастан, қорлардың жағдайы 

ауырлап бара жатыр. Өткен кезеңдерде секілді, елдің оңтүстігіндегі бидай 

қорының жағдайы аса өткір, онда қорлардың көлемі былтырғыдан екі есе 

төмен. Орталықта және Еділ бойындағы жағдай аса шиеленіспеген, дегенмен 

бұл жерлерде де қорлардың көлемі былтырғымен салыстырғанда аз. Тек 

Сібір өңірі ғана салыстырмалы түрде бидайдың мол қорына ие.  

Бағалық жағдайға қатысты, оңтүстікте аздап баға көтерілді, бұл кейбір 

эксопрттаушылардың ағымдағы шарттарын орындау мақсатында белсенділік 

танытуымен түсіндіріледі. Сондай-ақ, каспий бағытындағы жеткізулердің 

құнын төлеу бойынша жағдай біршама жақсарды. 

 

ҚАЗАҚСТАН: Бидай бойынша Халықаралық кеңестің болжам 

бағалары бойынша, Қазақстандағы бидай өндіріс 2019 жылы 14 млн. тоннаны 

құрауы мүмкін. 

Дәнмаңызы 23 % құрайтын стандартты бидайға ұсыныс бағасы EXW 

базисінде тоннасына 62-65 мың. теңге деп мәлімделеді, 4 с. бидай (дәнмаңыз 

18-22 %) - 58-60 мың. теңге, 5 с. бидай- 49-50 мың. теңге тоннасына.  

Арпаның орташа сатып алу бағасы EXW франко-элеваторында 

тоннасына 57-58 мың. теңге деңгейінде қалыптасқан.  

Алайда, көптеген жағдайларда ауыл шаруашылығы тауарларын 

өндірушілердің ұсыныс бағасы сатып алу бағасынан 5-8 %-ға асып түседі.  

Орта Азия елдерінің сұранысы әлі де болса төмен болып қалуда, 

сондықтан максималды ұсыныс бағалары біртіндеп төмендейді деп күтілуде.  

"АПК-Информ" АА мәліметтері бойынша, 2019 жылғы 31 наурызына 

3 санатты азық бидайына деген сұраныс бағасы 203-210 USD/т құрады DAP 

Сарыағаш, арпа Ақтау кемежайының FOB шартында 207-214 USD/т.  

 


