
 

Астық нарығында 2018 жылғы 28 желтоқсандағы жағдай бойынша анықтама 

 

 

ӘЛЕМ:  

АҚШ АШМ деректері бойынша 2018 жылы бидайдың әлемдік өндірісі 733,4 млн. 

тоннаны құрайды. Бұл былтырғы жылдың көрсеткішінен 29,7 млн. тоннаға төмен. 

Өткен маусымдан да төмен астық өнімдері экспортшылар қатарында, оның ішінде 

Аустралияда, Ресейде, Украинада және ЕО-да күтілуде, алайда АҚШ-та, Канадада және 

Аргентинада өндірістің өсімі болжанады. 

Бұл ретте, өткен жылдан бастап бидайдың сауда-саттығы 181,2 млн. тоннадан 177,3 млн. 

тоннаға дейін қысқарады (-3,9 млн. тонна), ауыспалы қорлар өткен маусымдағы 279,9 млн. 

тоннаға қарсы, 268,1 млн. тоннаға дейін төмендейді. 

Перспективтік бағалауға сәйкес, Ресей ең ірі әлемдік экспортшы болып қалады, алайда 

жөнелтімдердің күтілетін көлемі 36,5 млн. тонна, ал бұл былтырғы жылдың рекорды 41,4 млн. 

тоннадан 4,9 млн. тоннаға төмен. 

Жергілікті нарықта ұсыныстың жақсаруы Солтүстік Африка елдерінің импорттық 

қажеттіліктерін тежейді, және де Халықаралық астық жөніндегі кеңестің деректері бойынша 

өңірдің сатып алулары 2,1 млн. тоннаға 25,7 млн. тоннаға дейін түсуі мүмкін – ең бастысы 

Алжир және Марокко бойынша қысқартумен байланысты. Сатып алудың күтілетін 12,5 млн. 

тонна (12,4 млн. тонна) көлемімен Мысыр ең ірі әлемдік импортшы атағын өзінде қалдырады.  

 

Астық дақылдарына экспорттық бағалар 

(АҚШ долл. /тонна). 

 

Ел Тауар Класс/сапа Базис 
Баға ($/тонна) 

28.12.18 

Ресей бидай ақуыз 12,5% 
FOB Новороссийск 

порты 
238 

Украина бидай ақуыз 12,5% FOB Қара теңіз порты 236 

Франция бидай азық-түлік. FOB Руан порты 238 

АҚШ 
бидай азық-түлік. 

HRW 

FOB Мексикалық 

шығанақ 
249 

Қазақстан арпа жемшөп FOB Ақтау порты 197 

Франция арпа жемшөп FOB  Руан порты 241 

Украина арпв жемшөп FOB Қара теңіз порты 237 

 

РЕСЕЙ:  
РФ «ИКАР» ақпараттық агенттігі, РФ-да астықтың өндірісі мен экспортының өз 

бағалауларын түзетті. Росстаттың алдын ала деректерін есепке ала отырып, РФ-да бидай 

өндірісін бағалау Сібір және Поволжье бойынша қоса есептелген көлемдерді есепке ала 

отырып, ал мұнда негізгі үстеме орын алды, 1,2 млн. тоннаға 72,1 млн. тоннаға дейін артты. 

2018/19 жж. МЖ-да бидай экспортының болжамы 33,3 млн. тоннадан 34,5 млн. тоннаға 

дейін өсті. Бұл ретте, оңтүстіктің экпорттық әлеуеті көбінесе таусылды, және де экспорттың 

белгіленген көлемдеріне қол жеткізу үшін жергілікті қайта өңдеумен бәсекелестікке түсіп, 

шалғайдағы өңірлерден (Поволжье, Сібір) экспортты белсендету қажет болады. 

Арпа өндірісінің болжамы 17 млн. тоннаны құрайды.  

Маусымның басынан 2018 жылғы 27 желтоқсанға дейін астық дақылдарының экспорты 

алдын ала деректер бойынша елден 28,2 млн. тонна астық, оның ішінде 23,8 млн. тонна бидай 

сыртқа шығарылды, ал бұл экспорттық әлеуеттің 70 %-нан астам құрайды. Бір жыл бұрын сол 

бір күнге барлық астықтың экспорты 28,4 млн. тонна, ал бидайдың экспорты – 21,5 млн. тонна 

деңгейінде болды. 



Маусымның бірінші жартысында астық негізінде Мысырға, Түркияға, Сауд Аравиясына, 

Бангладешке, Вьетнамға, Нигерияға және т.б. елдерге сыртқа шығарылды. 

 

ҚАЗАҚСТАН: желімтігі 23% стандартық бидайға ұсыныстың бағалары EXW базисында 

54-55 мың теңге/т., 4-класты бидай (желімтігі 18-22%) –бір тоннасы үшін 47-49 мың теңге, 5-

класты бидай – 43-44 мың теңге шегінде деп айтылды. 

Арпаға орташа сатып алу бағалары EXW франко-элеваторда бір тонна үшін 47-49 мың 

теңге деңгейінде қалыптасты. 

Бұл ретте көптеген жағдайда ауылшаруашылық өндірушілер ұсынатын бағалар сатып 

алу бағаларының деңгейінен 5-8%-ға асып түседі. 

Бидай нарығында бағаларға бұрынғыша ішкі нарық, сонымен қатар астықтасығыш-

вагондардың, сондай-ақ жабық вагондардың жеткіліксіз саны қолдау көрсетеді. 

Жемдік арпа нарығында бағаларға бұрынғыша ирандық сатып алушылардың тұрақты 

сұранысы қолдау көрсетуде. 

Орта Азия елдерінің тарапынан бидайға деген сұраныс бұрынғыдай белсенді болды. 

«АПК-Информ» АА деректері бойынша 3-класты өндірістік бидайға ұсыныс бағалары 

DAP Сары-Ағашта 188-193 USD/т. шегінде деп айтылды, ал бұл өткен аптаның 

көрсеткіштерінен 1-2 USD/т. жоғарырақ. 

Өз кезегінде, 4-класты астыққа ұсыныс бағалары DAP Сары-Ағашта 177-181 USD/т. 

диапазонында тіркеледі, ал бұл өткен аптаның көрсеткіштерінен 2 USD/т. жоғарырақ. 


