
Тау-кен металлургия кешені бойынша
2020 ж. қаңтар-қараша айларына

арналған дайджест 

Нұр-Сұлтан – 2020 жыл

«QAZINDUSTRY» ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЭКСПОРТ ОРТАЛЫҒЫ» АҚ



Сала үш өңірде шоғырланған: Қарағанды (31,3%), ШҚО (20,5%) және Павлодар (14,6%) 

ФКИ 2020 ж. қаңтар-қараша
/2019 ж. қаңтар-қараша:

Металл кенін өндіру – 99,9%

Темір кенін өндіру – 100,6%
Түсті металл кенін өндіру – 99,8%

Металлургия – 101,6%
қара металлургия – 100,4%
түсті металлургия – 102,2%

СААНЫҢ 
НЕГІЗГІ 
КӨРСЕТКІШТЕРІ

ТМК өндірісі көлемінің динамикасы, трлн теңге

Өңірлер кесінінде металлургия өнеркәсібі өндірісінің

2020 ж. қаңтар-қараша айларындағы көлемі, млрд тг.

Түсінік:

• Металл кенін өндірудің ФКИ-і төмендеуі (-0,1%) түсті металл кенін өндіру көлемінің
(-0.2%), әсіресе, былтырғы жылғы көрсеткішпен салыстырғанда мыс кенінің 5,5%
қысқаруына байланысты.

• Металлургия өнеркәсібінің ФКИ-і негізгі металл (ферроқорытпа 1,3%, жазық прокат
22,8%, мыс 2,3%) өндірісінің өсу есебінен шамалы өсті.

Дереккөз: ҚР СЖРА ҰСБ
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Темір кенін (+2,7%) және қорғасын-мырыш кенін (+2,2%) өндіру өсті, мыс кенін (-5,5%) және
алтын құрамды кенді (-1,6%) өндірудің төмендегені тіркелді

Темір кені

Мыс кені

Алтынды кен

Қорғасын-мырыш кені

100%75%50%

Болат

Ферроқорытпа

Жазық прокат

Жіксіз құбырлар

Қырлы табақтар

100%75%50%

Тазартылған алтын

Тазартыған күміс

Тазартылған мыс

Өңделмеген қорғасын

Өңделмеген мырыш

Өңделмеген алюминий

Жазық прокат (+22,8%), тазартылған алтын (+5,4%) және өңделмеген қорғасын (+3,7%)
өндірісі өсті. Жіксіз құбырлар (-14,8%), қырлы табақтар(-18%) және болат (-5,5%) өндірісінің

едәуір төмендегені тіркелді. 

2019 қаңтар-қараша

2020 қаңтар-қараша

НЕГІЗГІ ӨНІМ 
ТҮРЛЕРІНІҢ 
ӨНДІРІСІ

ТМК  өнімінің негізгі түрлері өндірісінің 2020 ж. қаңтар-қарашада
2019 ж. осы кезеңімен салыстырғандағы көлемі

Дереккөз: ҚР СЖРА ҰСБ
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Экспорт
ТМК өнімінің экспорты 2020
жылдың қаңтар-қазан айларында
2019 жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда 1,3%-ға өсіп, 10,7
млрд. АҚШ долларын құрады. Өсім
мыс кендерінің экспорты 20,5%-ға
және бағалы металдар кендерінің
17,6%-ға ұлғаюымен қамтамасыз
етілді.

Импорт
ТМК өнімінің импорты 2020 жылғы
қаңтар-қазан айларында өткен
жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда 17%-ға төмендеді
және барлық дерлік тауарлар
импортының төмендеуі есебінен
2,6 млрд. АҚШ долларын құрады.
Дәнекерленген құбырлар
импортының 52%-ға төмендеуін
ерекше атап өту керек.

САУДА 
КӨРСЕТКІШТЕРІ

Металлургия өнеркәсібі өнімінің
импорты құрылымында 2020
жылғы қаңтар-қазан айларында
жіксіз құбырлар (18%), жазық
прокат (14%), алтын (13%),
шыбықтар (10%) және
дәнекерленген құбырлар (10%)
және алюминий (3%) басым.

Металлургия өнеркәсібі өнімінің
экспорты құрылымында 2020
жылғы қаңтар-қазан айларында
мыс (27%), ферроқорытпа (17%),
уран (17%), жазық прокат (11%),
күміс (6%), мырыш (6%) басым
келді.

Дереккөз: ҚР СЖРА ҰСБ, ҚР ҚМ МКК
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САЛАДАҒЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР МЕН 
ОҚИҒАЛАР. ҚАЗАҚСТАН

Қазақстанда төмен көміртекті
ферромарганец өндірісі басталды
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2020 ж. 24 желтоқсанда
Ж. Әбішев атындағы химия-
металлургия институты

өздерінің әзірлемелері негізінде
тазартылған ферромарганец өндірісін іске
қосты. Оны іске асырудан түсетін табыс
институттың қаржы қажеттілігінің 25-30%
жабады деп күтілуде. Жоба «Ғылым қоры»
АҚ желісі бойынша коммерцияландыру
шеңберінде іске асырылды, «Қазақстан
Республикасы Минералды шикізатты
кешенді қайта өңдеу жөніндегі ұлттық
орталық» РМК (бұдан әрі - «ҚР МШКҚҰО»
РМК) бірлескен инвестор болды. «ҚР
МШКҚҰО» РМК бас директоры Абдурасул
Жарменов құттықтау сөзінде Қазақстанда
2 млн т. жуық ферроқорытпа
өндірілетіндігіне қатысушылардың назарын
аудартты. Алайда, бұл өндіріс шынында да
бірегей болып табылады, себебі,
тазартылған төмен көміртекті
ферромарганец еш жерде өндірілмейді.
«Бұл жұмыс кеңес уақытынан басталған,
алайда, әлі ешкім өнеркәсіптік деңгейге
шыға алмады, - дейді жас ғалым, жоба
басшысы, техникалық ғылымдар кандидаты
Әлібек Байсанов. Біздің қондырғы
айналмалы және тазартылған металл
өндіретін 630 кВА және 250 кВА екі пештен
тұрады. Тазартылған ферромарганецтің
жылдық өнімділігі толық қуатқа өткенде
500 т. жетеді».

Дереккөз: metalbulletin.ru

Қарағандыда тағы бір супер заманауи
ферроқорытпа зауытын салады

Жоба құны 36,8 млрд теңгені
құрады, ҚДБ тарапынан
қаржыландыру сомасы

29,6 млрд. «Қазақстан Даму Банкі» АҚ (ҚДБ,
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
еншілес ұйымы) агломерациялық фабрикамен
тағы бір супер заманауи ферроқорытпа
зауытының құрылысына «Qaz Carbon» ЖШС
кредит желісін ашты. Жоба Индустриялық-
инновациялық дамудың 2015-2019 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасының
талаптарына сәйкес келеді және «Бизнестің
жол картасы-2025» кәсіпкерлікті қолдаудың
өңірлік картасына енгізілген. Жобаның жалпы
құны 36,8 млрд теңгені құрайды, қарыз
алушының қатысу үлесі – 7,2 млрд теңге, ҚДБ
тарапынан қаржыландыру сомасы 29,6 млрд
теңгені құрайды. Жобаның экспортқа
бағытталғандығын ескере отырып, «Qaz
Carbon» ЖШС «KazakhExport» АҚ экспорттық
сақтандыру компаниясы тарапынан сомасы
11,5 млрд теңге қарызды сақтандыру арқылы
қолдау алды, бұл елдің екі қаржы
институтының табысты синергиясының
көрсеткіші болып табылады. Ферроқорытпа
зауытының өндірістік қуаты жылына 57 мың
тонна ферроқорытпа және 240 мың тонна
агломератты құрайды. Қазіргі кезде аталған
объектілер құрылысы басталып кетті. Әлемдік
жоғары сапа талаптарына сәйкес келетін
өндірілетін өнім толығымен экспортқа
бағытталатын болады. АҚШ, Еуропа, Жапония,
Корея, Түркия және ТМД басқа елдері негізгі
тұтынушылар болады.

Дереккөз : kapital.kz



САЛАДАҒЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР МЕН 
ОҚИҒАЛАР. ӘЛЕМ

Platts агенттігі хабарлағандай
ЕО болат орам нарығы 2021
жылдың басында жоғары
бағаны көруі керек еді,

ЕО болат орам нарығы ұсыныстың аз
болуына байланысты бірінші тоқсанда
бағаның өсуін күтуде

сонымен бірге, ЕО зауыттары
тапсырыстарды екінші тоқсанға дейін сатып
жіберді, ал жеткізу мерзімдері мамырға
дейін жалғасады, - деп хабарлады сала
дереккөздері. Ыстық илемделген орам, суық
илемделген орам және ыстық мырышталған
болатқа қол жеткізу қиындады және бір
кездері негізінен импорт материалдарға
сүйенген сатып алушылар енді жергілікті
сатушылардан тапсырыстар іздеуде.
«Клиенттер кез келген қолжетімді бағаны
қадағалап отыр. Бізден жылдар бойы сатып
алмаған адамдар тарапынан үлкен
қызығушылық бар, олар біз көмектесе
алады деп сенеді», - деді бір еуропалық
дереккөз зауытта. Дереккөздер бірінші
тоқсанның ортасында г/к рулон көтерме
бағасы тоннасына €700 құрайтындығын
хабарлады, бірақ, желтоқсанда ArcelorMittal
ұсынысының ұлғаюы кезінде г/к рулон
бағасы тоғызжылдық максимумға жетті.
Нарықтың басқа қатысушылары сынық,
темір кені және кокстенген көмір
бағаларының өсуі 2021 жылғы бірінші
жартыжылдықта бағаларды түзетудің алдын
алатындығын айтты.
«Нарықта бағаны екінші тоқсанда
төмендететін жағдай болмайды. Барлығы
қосымша қуаттарға, жеткізу мерзімдеріне
және импортты жаңартуға байланысты», -
деді италия трейдері.

«QAZINDUSTRY» ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЭКСПОРТ ОРТАЛЫҒЫ» АҚ

«QAZINDUSTRY» Qazaqstan Industry and Export Center JSC  www.qazindustry.gov.kz  tel.: +77172 793390

млрд. экспорт көлемімен Австралиядағы ең
құнды экспорт оның ірі сатып алушысы
Қытайға тікелей тәуелділікте. 2020 жылы
өндіріс көлемі 1,1 млрд тонна, әлемдегі ірі
болат өндіруші бола отырып, Қытай
Австралиядан жеткізілетін темір кенін көп
мөлшерде пайдаланады. «Қытай әлемдік
темір кені импортының 70% құрайды», - деді
желтоқсандағы есепте Австралия банкінің
талдаушылары.
Нарықтың бұл үлесі 2020 жылғы алғашқы
тоғыз айда 75% дейін өсті, себебі, COVID-19
кейін Қытай экономикасының жылдам
қалпына келуі қызғылт кен импортының
ұлғаюына алып келді.
Австралия Үкіметі алдағы бірнеше жылда
австралия темір кенінің экспортына Қытайдың
елеулі әсерінің сақталып қалатындығын
болжайды. Австралияның темір кені экспорты
Қытай тарапынан жоғары сұранысқа ие болды
делінген Рождество алдында шығарылған
есепте. Темір кенін өндіру бойынша болжам
2021 жылы тоннасына $80-$90 дейін
төмендейді. Осындай оптимистік болжамға
қарамастан Австралияның Өнеркәсіп
министрлігі жанындағы шикізаттық
тауарларды зерттеу бөлімі темір кені
бағасының төмендейтіндігін айтады.
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Темір кені 2021 жылы 2020 жылдағыдай
болады

StockHead хабарлағандай темір
кені нарығының тағдыры -
2019-2020 қаржы жылы $102
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