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មាតកា 

 ទាំព័រ 

ខ្លមឹសារសង្ខេប/Executive summary ២ 

១. ននិ្នា ការសេដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជា/Cambodia economic trends ៥ 

 ១.១. សន្ទសសន្៍ថ្លលទំន្ញិង្្បើ្ាស់/Consumer price index ៥ 

 ១.២.  ិ សសយហិិរញវិ ្ថុ/Finance ៦ 

 ១.៣.  ិ សសយហណិិជកមមម/Trade ៧ 

 ១.៤. ការអន្ុិ្តល សិកា/Budget execution ៨ 

 ១.៥.  ិ សសយហ សិន្ិង្គឯកមជន្/Private investment ១០ 

 ១.៦.  ិ សសយហង្ទសច្រិ៍/Tourism ១០ 

 ១.៧.  ិ សសយហសំិខ់/Construction ១១ 

២. ន្និ្នា ការថ្លលទនំ្ញិសខំាន្់ៗ ង្ ើទផី្សារអន្តរជា្/ិInternational commodity prices ១១ 

 ២.១. ថ្លលង្្បខង្ៅ (Crude oil price: Brent, WTI, Dubai) ១១ 

 ២.២. ថ្លលអខករ (Rice price: 5%, 25%, 100% broken) ១១ 

 ២.៣. ថ្លលង្ៅស ៊ូ (Rubber price: TSR20, SGP/MYS) ១១ 

៣. ឧបសមពយន្ធ ១៣ 

ថ្លៃ                       ខខ្         ឆ្ា ំរកា ន្ព្វសយម ព្.ស២៥៦១    

                                                   រាជធានីភ្ាំសេញ ថ្លៃទី          ខខ្        ឆ្ា ំ២០១៨ 
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ខ្លមឹសារសង្ខេប / Executive summary 

១. សន្ទសសន្ថ៍្លលទំន្ញិង្្បើ្ ាស់ង្ៅរាជធាន្ភី្ាំង្ព្ញមាខុខខ្ធ្ាូ ឆ្ា ំ២០១៧ ាន្ង្មើន្ង្ ើខមាខុអ្ា ០,៤% ង្ធ្ៀបន្ឹខខខ្

មុន្ ន្ខិង្មើន្ង្ ើខ ២,២%ង្បើង្ធ្ៀបន្ខឹ១២ខខ្មុន្ ទាបជាខឆ្ា ំ២០១៦មន្លខង្ៅខដ្ មាន្អ្ា ៣,៩%។ អ្ាអ្ផិ្សរណាង្ន្េះ 

សថ ិ្ង្ៅមាខុម្មិ្ មួហខដ្ អាច្្ឯប់្ឯខាន្, អាច្ជហួជំរុញសមមមភាព្ផ្ស ិ្ មមមមាុខ្សុម ន្ខិរួមចំ្ខិមមាុខការរមាសថ ិរភាព្

មា៉ា ្មូង្សដ្ឋមិច្ចផ្សខខដ្រ។ 

២. ឯិ្្្ឹមខខ្ សិច្ឆិកា ឆ្ា ំ២០១៧ ឥណទានផ្សត ់ង្ោហធន្នគារពាណិជកមាន្ចំ្ន្ួន្ ៦៦.៧៤៣ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ាន្

ង្មើន្ង្ ើខ ១,៦%ង្ធ្ៀបន្ខឹខខ្មុន្ ន្ខិង្មើន្ង្ ើខ ១៧,២%ង្ធ្ៀបន្ខឹ១ឆ្ា ំមុន្។ មាខុរហៈង្ព្ ៥ឆ្ា ំ២០១១-២០១៥ ឥិទាន្

ផ្សត ់ង្ោហធ្ន្នគារណិិជកមាន្មំង្ ើិន្មាខុអ្ាមធ្យម ២៩,៥%មាខុមួហឆ្ា ំ ប៉ាុខន្តាន្លហចុ្េះមម្្ឹម ១៩%មាខុឆ្ា ំ២០១៦

មន្លខង្ៅ, ង្ណ ឯឺបន្នទ ប់ព្ីមាន្ការអន្ុិ្តន្ិហយ្មមមលមីថ្ន្ធ្ន្នគារជា្ិអំព្ីអន្ុា្្មបខ្យ ឌិ សន្ទន្ីហភាព្ ខដ្ ្្មូិឲ្យ

្ឯឹេះសាថ ន្ធ្ន្នគារមាន្អន្ាុ្ង្សម ើឬង្ ើស ៦០% ឯិ្ចាប់ព្ខីខ្មញ្ញវ  ឆ្ា ំ២០១៦ ន្ខិបន្តង្ ើមមមពស់អន្ាុ្ង្ន្េះជា ោំប់

ឲ្យដ្ ់១០០%ឯិ្ចាប់ព្ីខខ្មមរា ឆ្ា ំ២០២០។ 

អ្ាការ្ាមធ់្ន្នគារណិិជកចំ្ង្ណេះមមចីជា្ាម់ង្រៀ  ន្ខិដុ្លាល រង្សម ើន្ខឹ ១៤,៤៤% ន្ខិ១១,៥៧% ាន្លហចុ្េះ

បន្តិច្ង្ធ្ៀបង្ៅន្ខឹង្ដ្ើមឆ្ា ំ ប៉ាខុន្តង្ៅខ្មាន្អ្ាខ្ពស់ង្ៅង្ ើហង្ធ្ៀបន្ឹខ្បង្ទសជិ្ខាខមាខុ្ំបន្។់ អ្ាការ្ាមម់មចីជា

ង្រៀ ង្ៅខ្ខ្ពស់ជាខ្ាម់ដុ្លាល រ ខដ្ មួហខផ្សាមង្ោហសារ មេិៈមមចី្ាម់ង្រៀ ភាឯង្្ច្ើន្ជាខាា ្្៊ូច្ ន្ិខស្មាប់អ្លិិជន្

ជាមសិមរឬង្ៅទីជន្បទ ន្ិខ្ប្ិប្តិការជា្ាម់ង្រៀ មាន្ទំិំ្៊ូច្ ខដ្ នំ្នឲ្យមាន្ចំ្ណាហ្ប្ិប្តិការខ្ពស់មាុខន្យហង្សដ្ឋមិច្ច

មា្្ោឋ ន្។  

រូបិយវត្ថុទូសៅ M2 ាន្ង្មើន្ដ្ ់ ៧០.៨១៤ប ៊ីលាន្សរៀល ង្មើន្ង្ ើខ ០,៨% ង្ធ្ៀបន្ខឹខខ្មុន្ (ង្មើន្ង្ ើខ ២៤,៣%

ង្ធ្ៀបន្ឹខ១ឆ្ា ំមុន្), មាុខង្ន្នេះ្ាម់បង្ញវើជារ៊ូបិហបយ ណិបរង្ទសមាន្ចំ្ន្នួ្ ៥៩.០០០ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ០,៧% ង្ធ្ៀប

ន្ខឹខខ្មុន្។  

្ថ្មលជញួដ្៊ូរង្ ើទីផ្សារម៊ូ ប្្មមពុជា (CSX) មាន្ចំ្ន្នួ្ ១២.៥៧០លាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២៥% ង្ធ្ៀបង្ៅន្ខឹ

ឆ្ា ំ២០១៦ ខដ្ មាន្្ថ្មលជញួដ្៊ូរ ១០.០២៤លាន្ង្រៀ ។  

៣. មាុខឆ្ា ំ២០១៧ ទំិំទឹម្ាមថ់្ន្ការនំ្នច្៊ូ មាន្ចំ្ន្នួ្ ១៣.៦១៥លាន្ដុ្លាល រ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១១,២%ង្ធ្ៀបន្ខឹ

រហៈង្ព្ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន្ មាុខង្ន្នេះការនំ្នច្៊ូ ង្្ឯឿខហន្តង្មើន្ង្ ើខ ១២,៧%, ទំន្ញិវាហន្ភ្យ ឌិ ង្មើន្ង្ ើខ ៥,៧% ន្ខិបរសកាេ រ

សំិខ់ង្មើន្ង្ ើខ ១២,៨%។  រឯកទំិំទឹម្ាមនំ់្នង្ច្ញមាន្ចំ្ន្នួ្ ១១.១៤២លាន្ដុ្លាល រ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៩,៤% ង្ធ្ៀបន្ខឹ   

រហៈង្ព្ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន្, មាុខង្ន្នេះការនំ្នង្ច្ញផ្ស ិ្ផ្ស វាហន្ភ្យ ឌិ ន្ិខខសែមង្ជើខង្មើន្ង្ ើខ ៧,៧% ន្ិខការនំ្នង្ច្ញ

ផ្ស ិ្ផ្ស ង្ៅស ៊ូង្មើន្ង្ ើខ ៥៣,៨%។ ង្គា ង្ៅទីផ្សារនំ្នង្ច្ញសំខាន្់ៗរបស់មមពុជាមាន្ដ្៊ូច្ជា សិឯមន្៍អឺរ ុប (៣៩% ថ្ន្

ទំិំទឹម្ាមនំ់្នង្ច្ញសរុប) សិរដ្ឋអាង្មរសម (២២%) អាសា ន្ (១០%), ជប៉ានុ្ (៨%) ន្ខិង្ផ្សសខៗ (២២%)។ 

៤. ង្ៅឆ្ា ំ២០១៧ ចំ្ ៊ិូ មាខុ្សុមស្មាប់រដ្ឋា ថ្នា ម់ជា្ិអន្ុិ្តាន្ចំ្ន្នួ្ ១៦.៦៤៨,២៧ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ឯឺខ្ពស់

ជាខច្ាប់ិិរញវិ ្ថុ្បចំាឆ្ា ំ ៦,៤% ឬាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១៥,៦% ង្បើង្ធ្ៀបន្ឹខ ឆ្ា ំ២០១៦ មាុខង្ន្នេះចំ្ ៊ិូ ច្រន្តអន្ុិ្តាន្
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ចំ្ន្នួ្  ១៦.៥៣០,៥១ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ឯឺខ្ពស់ជាខច្ាប់ិិរញវិ ្ថុ្បចំាឆ្ា ំ ៦,៦% ឬាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១៥,៨% ង្បើង្ធ្ៀបន្ខឹឆ្ា ំ

២០១៦  ង្ោហសារការង្មើន្ង្ ើខង្រៀខគាា ថ្ន្ចំ្ ៊ិូ សារង្ព្ើព្ន្ធ ន្ខិចំ្ ៊ិូ មិន្ខមន្សារង្ព្ើព្ន្ធ្បមា  ិ១៧,៤% ន្ខិ ៦,៣%។  

ចំ្ណាហសរុបង្ៅរដ្ឋា ថ្នា មជ់ា្ិអន្ុិ្តាន្ចំ្ន្នួ្ ១៧.២៥១ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ឯទឺាបជាខ ១១,៦% ថ្ន្ច្ាប់ិិរញវិ ្ថុ

្បចំាឆ្ា ំ មាខុង្ន្នេះច្ណំាហច្រន្តអន្ុិ្តាន្ចំ្ន្នួ្ ១២.០៤៣,៧២ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ឯឺទាបជាខច្ាប់ិិរញវិ ្ថ ុ ្បចំាឆ្ា ំ ៧,៧% 

ប៉ាុខន្តការអន្ុិ្តង្ន្េះាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១០,៧% ង្ធ្ៀបន្ឹខឆ្ា ំ២០១៦ ង្ណ ឯកឺារអន្ុិ្តមាន្ មេិៈ អ្បង្សើរជាខឆ្ា ំមន្លខង្ៅ

ង្ោហសារមំខិទ្មខ់ង្ ើន្ិ្ ិ សិធ្ីចំ្ណាហ ន្ខិអាមអន្ុិ្តកាន្់ខ្ហ ់្ ជាបព្នី្ិ្ ិ សិធ្ីន្នន្ន។  

មាុខឆ្ា ំ២០១៧ ចំ្ ៊ិូ មាុខ្សុមស្មាប់រដ្ឋា ថ្នា ម់ជា្ិមាន្ម្មិ្ខ្ពស់ នំ្នឱ្យ្ ុយភាព្ច្រន្តសាច់្្ាម់មាន្អ្ិង្រម

ចំ្ន្ួន្ ៤.២៦៧,៧៩ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ខដ្ អាច្រួមចំ្ខិមផ្សត ់ិិរញវបែទាន្ដ្ ់ការ សិន្ិង្គឯ និ្ខបង្ខកើន្្ាម់សន្ស ំ ង្ោហ

្សបង្ព្ ចំ្ណាហម៊ូ ធ្ន្មាន្ម្មិ្ខ្ពស់ ្ ុយភាព្ល សិកាសាច់្្ាម់សរុបមាន្ឱ្ន្ភាព្ចំ្ន្នួ្ ៨២១,៧៤ប ៊ីលាន្ង្រៀ ។ 

៥. មាខុឆ្ា ំ២០១៧ ឯង្្មាខ សិន្ងិ្គឯកមជន្សរុបទ៊ូទាខំ្បង្ទសមាន្ចំ្ន្នួ្ ១១៧ឯង្្មាខ ន្ខិមាន្ទុន្ សិន្ិង្គឯចំ្ន្នួ្ 

៥.២១៧លាន្ដុ្លាល រអាង្មរសម ង្មើន្ង្ ើខ្បមាិ ៦១% អាច្បង្ខកើ្ការងារាន្្បមាិ ១៣៧ណន្ម់ខន្លខ ង្ធ្ៀបឆ្ា ំ២០១៦

មន្លខង្ៅ។ មំង្ ើិន្ខ្ពស់ង្ន្េះ ឯគំឺា្ទង្ោហមំង្ ើិន្ ិ សន្ិង្គឯខផ្សាមង្សវាមមម ១២៨,៨% ខដ្ មំព្ខុង្តត ្ង្ ើឯង្្មាខមជឈម ឌិ  

ណិិជកមមម, ង្ទសច្រិ៍, សណាឋ គារ ន្ខិមខន្លខមសំាន្ត។  

៦. មាុខឆ្ា ំ២០១៧ ចំ្ន្នួ្មមដ្ ថ់្ន្ង្ភ្ញៀិអន្តរជា្ិសរុបមាន្្បមាិ ៥.៦០២ណន្ន់្នម ់ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១១,៨%

ង្ធ្ៀបន្ខឹរហៈង្ព្ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន្។ មាុខង្ន្នេះ ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រឈរ ោំប់ថ្នា ម់ង្ ខ្មួហឯឺង្ភ្ញៀិង្ទសច្រចិ្ន្ ង្ ខ្ព្ីរឯឺង្ភ្ញៀិង្ទសច្រ

ង្ិៀ្ណាម ន្ខិបន្តបន្នទ ប់មាន្ឡា ,ិ ថ្ល, ម៊ូង្រ , អាង្មរសម, ជប៉ាុន្, មា៉ា ង្ សីុ, ារាខំ ន្ខិអខ់ង្ឯលស។ ាមការសង្ខក  ្មំង្ ើិន្ខ្ពស់ង្ន្េះ 

ង្ោហសារការព្្ខីមង្ជើខង្ េះង្ិើរ្្ខ,់ ការង្ធ្វើព្ិព្ធិ្មមមទីផ្សារបខន្ថម, ការផ្សសព្វផ្សាហព្ី្ ំបន្់សកាត ន្ពុ្ ង្ទសច្រិ៍, ការ

 ិ សន្ិង្គឯបខន្ថមទាខំការ សិន្ិង្គឯបរង្ទសន្ិខមាុខ្សុម, សំិខ់ង្ទសច្រិ៍ ន្ខិជាព្ិង្សសការរមាាន្សថ ិរភាព្ន្ង្គាហ

មាុខ្បង្ទស ន្ខិ្ំបន្។់  

៧. មាុខឆ្ា ំ២០១៧  ិ សសយហសំិខ់មាន្សន្ទុេះង្មើន្ង្ ើខឯរួឱ្យម្់សមាល   ់ ខដ្ សំង្ ើិសំុសាខសខ់សរុបមាន្ចំ្ន្នួ្ 

៣.៤១៨ឯង្្មាខ (ឆ្ា ំ២០១៦មាន្ ២.៦៣៦ឯង្្មាខ) មាុខង្ន្នេះ្បង្ភ្ទសំិខ់ខដ្ មាន្ការង្មើន្ង្ ើខខាល ំខមាន្ដ្៊ូច្ជា សំិខ់

្បង្ភ្ទ ំង្ៅោឋ ន្ ន្ខិសំិខ់្បង្ភ្ទង្ទសច្រិ៏។ សំិខ់្បង្ភ្ទង្ទសច្រិ៍សរុបមាន្ ១៤៩ឯង្្មាខ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៦៤

ឯង្្មាខ ឯិ្ ជាថ្ផ្សទ្មឡាមាន្្បមាិ ៥៦២ណន្ខ់ម៉ា្្កាង្រ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៤៦,១% ង្ធ្ៀបន្ខឹឆ្ា ំ២០១៦ ខដ្ ង្ន្េះអាច្ឆលុេះ

បញ្ញច ខំព្ីសមកោន្ពុ្ ថ្ន្ សិសយហង្ទសច្រិ៍ន្នង្ព្ អន្នឯ្ផ្សខខដ្រ។  

៨. មាខុខខ្ធ្ា ូឆ្ា ំ២០១៧ ង្្បខង្ៅ (Brent) ថ្លល ៦៦,៨៧ដុ្លាល រ/ាខរ   ង្មើន្ ៣,៣ដុ្លាល រ/ាខរ  , ង្្បខង្ៅ 

(Dubai) ថ្លល ៦២,៦ដុ្លាល រ/ាខរ   ង្មើន្ ១,៧ដុ្លាល រ/ាខរ   ន្ខិង្្បខង្ៅ (WTI) ថ្លល ៦០,៤២ដុ្លាល រ/ាខរ   ង្មើន្ 

៣,០២ដុ្លាល រ/ាខរ   ង្ធ្ៀបន្ឹខខខ្មុន្។ ការង្មើន្ង្ ើខថ្លលង្្បខង្ៅង្ន្េះ ង្ោហសារអខលការ OPEC ាន្កា្់បន្ថហផ្ស ិ្ មមម

របស់ខ្លួន្ មាុខការង្ឆលើហ្បន្ឹខ្ ុយភាព្ផ្សល្ផ់្សលខ់ ន្ខិ្្មូិការង្ ើទីផ្សារព្ភិ្ព្ង្លាម។  
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មាុខខខ្ធ្ាូ  ឆ្ា ំ២០១៧ អខករនំ្នង្ច្ញរបស់មមពុជា (ង្ខ្ទច្ ៥%) ថ្លល ៤៤០ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ាន្ង្មើន្ ៥ដុ្លាល រ/ង្ាន្ 

ង្ធ្ៀបន្ខឹខខ្មុន្។ ឯិ្្្ឹមដំ្ណាច់្ឆ្ា ំ២០១៧ មមពុជាសង្្មច្ាន្ការនំ្នង្ច្ញអខករ្បមាិ ៦៣៥ណន្ង់្ាន្ (ង្គខាម

ទិន្ាន្យហព្ីង្ឯិទំព្យរង្មឯខលអ៊ូរឯិា) ឬមាន្មំង្ ើិន្ ១៧% ង្ធ្ៀបន្ខឹឆ្ា ំមុន្។ ស៊ូមឯ៊ូសបញ្ញក ម់ថ្ន មាខុឆ្ា ំ២០១៨ខាខមុខ្ង្ន្េះ 

មមពុជាាន្ទទួ ម៊ូានំ្នង្ច្ញអខករង្ៅច្និ្ចំ្ន្នួ្ ៣០០ណន្ង់្ាន្។ 

អខករនំ្នង្ច្ញថ្ល  (ង្ខ្ទច្ ៥%) ថ្លល ៤០៣ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ាន្ធាល ម់ចុ្េះ ៩ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ង្ធ្ៀបន្ខឹខខ្មុន្។ ស្មាប់ឆ្ា ំ

២០១៧ ្បង្ទសថ្លាន្នំ្នង្ច្ញអខករ្បមាិ ១១,២៥លាន្ង្ាន្ ាន្ង្មើន្ ១៤,៧% ង្ធ្ៀបន្ខឹឆ្ា ំមុន្។ អខករនំ្នង្ច្ញរបស់

ង្ិៀ្ណាម (ង្ខ្ទច្ ៥%) ថ្លល ៣៨៨ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ាន្ធាល មថ់្លល ១២ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ង្ធ្ៀបន្ខឹខខ្មុន្។ ស្មាប់ឆ្ា ំ២០១៧ង្ន្េះ

ខដ្រ ង្ិៀ្ណាមាន្នំ្នង្ច្ញអខករ្បមាិ ៦លាន្ង្ាន្ ឬង្មើន្ ២២,៤% ង្ធ្ៀបន្ខឹឆ្ា ំមុន្។ ការធាល មថ់្លលអខករនំ្នង្ច្ញរបស់

ថ្ល ន្ខិង្ិៀ្ណាម ង្ោហសារមំង្ ើិន្ការ្បមួ្្បខជខថ្លលអខករជាមួហ្បង្ទសនំ្នង្ច្ញមាខុ្ំបន្់។ 

មាុខខខ្ធ្ាូ  ឆ្ា ំ២០១៧ ង្ៅស ៊ូង្ៅសតខោ់រ TSR20 ង្ ើទីផ្សារអាសីុ ថ្លល ១.៤៩០ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ាន្ង្ ើខ ៧០

ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ង្ធ្ៀបន្ឹខខខ្មុន្។ ង្គខាម Freedonia: ការង្ ើខថ្លលង្ន្េះ ង្ោហសារផ្ស ិ្ មមមង្ៅស ៊ូាន្ង្មើន្ ៨,៨% 

ង្ឆលើហ្បន្ខឹការនំ្នង្ច្ញផ្ស ិ្ ផ្ស ង្ធ្វើព្ីង្ៅស ៊ូរបស់ទីផ្សារចិ្ន្ ខដ្ មាន្មំង្ ើិន្ ៧,៣% ង្ធ្ៀបន្ខឹឆ្ា ំមុន្។ 

ស្មាប់ឆ្ា ំ២០១៧ មមពុជាាន្នំ្នង្ច្ញង្ៅស ៊ូ ១៥៧ណន្ង់្ាន្ ឬង្មើន្ ២៥% ង្ធ្ៀបឆ្ា ំមុន្ ង្ោហសារ្្មូិការ

ង្ ើទីផ្សារង្ិៀ្ណាម មា៉ា ង្ សីុ សិខហបុរឯ ន្ខិចិ្ន្។ ស៊ូមឯ៊ូសបញ្ញក ម់ថ្ន ការ្បម៊ូ ទិន្ាផ្ស ង្ៅស ៊ូធ្មមជា្ិមាខុឆ្ា ំ២០១៧ 

សង្្មច្ាន្្បមាិ ១២,៧៧ លាន្ង្ាន្ ន្ខិ្្មូិការង្ៅស ៊ូមាន្្បមាិ ១២,៨១ លាន្ង្ាន្។ 

 

(ចំ្ង្ណេះង្សច្មដ ីមអិ្ថ្ន្រាហការិ៍ ស៊ូមទាម់ទខតទ  ់ន្នហមោឋ ន្សថ ិ្និ្ខិិសភាឯង្សដ្ឋមិច្ច ថ្ន្អឯលន្នហមោឋ ន្ង្គា 

ន្ង្គាហ ្មសួខង្សដ្ឋមិច្ចន្ខិិិរញវិ ្ថុ) 
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៣.វឧរស្ម្ព័នធ 

ស្ូឆនាករនាាំមុ្ែវ(Leading Indicators) 
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អតកផរណាវរូរកយិតថុវនកងទុនរាំរុងររសទស្វ(Inflation, M2 and Foreign Reserve) 
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អប្ារតូរប្ាក់វ(Exchange Rate) 
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ធ្នាគារនកងទីផារមូ្លរប្ត (Banking and Securities Market) 
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ារអនុិតតថិច្ាវ(Budget) 
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វិ ច្នកសគគកកននវនកងវាររសងើតតារារវ(Investment and Employment) 
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វិ ច្ស្័យណិកនកកម្មវ(Trades) 

 

 

 



 

-12- 

 

កាំិត់ស្មាា ល់ 

ង្ៅស ៊ូ៖ 

• សៅេ ូTSR20: ឬង្ៅថ្នង្ៅស ៊ូសតខ់ោរង្ ខ្២០ រួមមាន្ង្ៅស ៊ូSIR20, SMR20 ន្ិខSTR20 ឯឺសំង្ៅង្ ើង្ៅស ៊ូធ្មមជា្ិខដ្ 

មាន្សារធា្ុង្ផ្សសខៗង្ទៀ្២០%។ ង្ៅស ៊ូធ្មមជា្ិមាន្ង្្ច្ើន្្បង្ភ្ទ មាុខង្ន្នេះង្ៅស ៊ូខដ្ មាន្្្មូិការង្្បើ្ាស់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ

ឯឺង្ៅស ៊ូសតខ់ោរ(ង្ៅស ៊ូដ្ុំ) ន្ិខង្ៅស ៊ូបន្ទេះ។ ង្ៅស ៊ូTSR20ជាប្បសភ្ទសៅេ ូដែលបានដកច្នាមាុខម្មិ្ខ្ពស់ សប្បើប្បាេ់េប្ាប ់

ផលិត្មមមកខ់ឡាន្ បំព្ខ់ទីបជយរ ម្មា ជយរ ខសែមង្ជើខន្ិខអាិង្ភ្លៀជាង្ដ្ើម។ ង្ៅស ៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្េះមាន្ម្មិ្សអ ិ្ទាប ង្ិើហងាហ

លាហបញកូ ជាមួហសារធា្ុដ្ថ្ទ ខដ្ ង្ធ្វើឱ្យផ្ស ិ្ផ្ស ផ្ស ិ្ង្ច្ញព្ីង្ៅស ៊ូង្ន្េះមាន្ភាព្រឹខមា ំធ្ន្ន់្ិខមិន្ងាហសឹម រសច្រស ។ 

្បង្ទសសំខាន្់ៗខដ្ ផ្ស ិ្ង្ៅស ៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្េះឯមឺា៉ា ង្ សុី ថ្ល ឥ ឌិូ ង្ិសុី ង្ិៀ្ណាមន្ិខចិ្ន្។ 

• ង្ៅស ៊ូRSS (Ribbed Smoked Sheets)ខបខខច្មជា៦្បង្ភ្ទឯឺ ្បង្ភ្ទង្ ខ្1, 2, 3, 4, 5 ន្ិខ្បង្ភ្ទព្ិង្សស មាន្ព្៌ិ

ង្ ឿខន្ិខង្ិច្ខ្ចប់ជាបន្ទេះ។ ង្ៅស ៊ូ្បង្ភ្ទRSS3 ង្្ច្ើន្ផ្ស ិ្ង្ៅ្បង្ទសថ្ល ឥណាឌ  ន្ិខឥ ឌិូ ង្ិសុី សប្បើប្បាេ់ជាិ ថ្ុធា្ ុ

េប្ាប់ផលិត្សំបមកង់រថយនត បំេង់ទីបជ័រ និងដេែកសជើង។ ង្ៅស ៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្េះសប្បើប្បាេ់កាុងឧេាិកម្មផលិត្េំបកកង ់

រថយន្ត ន្ិខខដ្ ជាធា្ុផ្សសងំ្ ើស 50%ថ្ន្ផ្ស ិ្ផ្ស ។ 

ង្្បខសៅ៖ 

សប្បងសៅBrent, WTI ន្ិខDubai ជាប្បសភ្ទសប្បងសៅធុនប្ាល(Light Crude Oil)ខដ្ មាន្ការទិញលក់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ ន្ិខ

ជាថ្លលម៊ូ ោឋ ន្មាុខការទិញ ម់កិនចេនាអន្នគត្ (Future Contract)។ សប្បងសៅង្ ើទីផារអនតរជាត្ិានលកខណៈខុេគាា  

សៅតាម្ប្បសភ្ទែូនជា៖ ប្បសភ្ទសប្បងBrentង្្ច្ើន្ផ្ស ិ្ង្ៅ្ំបន្ស់មុ្ទអា ល្ខ់ទិច្ខាខង្ជើខ, ប្បសភ្ទសប្បងរបេ់អាសម្រិកWTI 

(West Texas Intermediate) និងប្បសភ្ទសប្បងរបេ់អារា៉ាប់ប ៊ីាអ ូឌីត្Dubai។ ប្បសភ្ទសប្បងសៅទាងំបីានលកខណៈ 

ខុេគាា សៅតាម្កប្មិ្ត្ភាេប្ាល ស ើយប្បសភ្ទសប្បងសៅដែលានភាេប្ាលជាងសគអាននប្ាញ់ជាសប្បងឥនធនៈបានសប្នើន។ 

API Gravity ប្ត្ូវបានសគសប្បើប្បាេ់វាេ់ដវងភាេប្ាលច្នប្បសភ្ទសប្បងសៅនីមួ្យៗ។ ប្បសភ្ទសប្បងដែលានកប្មិ្ត្ API 

Gravity កាន់ដត្ខពេ់គឺជាប្បសភ្ទសប្បងដែលកាន់ដត្ប្ាល និងអាននប្ាញជ់ាសប្បងឥនធនៈបានសប្នើន។ 

• WTI 40o API 

• Brent 38o API 

• Dubai 32o API 
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សរៀរឆាំសដ្ឋយ 

នាយកដ្ឋា នស្ថកតកនកងិច្ភាគសស្ដ្ាកកឆច 

អគានាយកដ្ឋា នសគាលនសគាយ 

ប្កស្ួងសស្ដ្ាកកឆចវនកងហករញ្ញិតថុ 

 

 

ព្យ្ម៌ាន្ង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាម់ទខ្មមុការងារ 

ទ៊ូរសយព្ទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៧៧  ៨៨ ៩៩ ៩២ 

ង្មា៉ា ខង្ធ្វើការ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០្ព្ឹម ន្ខិ ២:០០ ដ្  ់៥:០០រង្សៀ  

 

មំិ្់សមាល  ់៖ 

ចំ្ង្ណេះម្ិខដ្ ាន្បងាហ ញមាខុរាហការិ៍ង្ន្េះឯជឺាការហ ់ង្ ើញរបស់្មមុការងារថ្ន្អឯលន្ហមោឋ ន្។ 

ការផ្សសព្វផ្សាហង្ន្េះមិន្ខសដខព្កីារហ ់ង្ ើញរបស់្មសួខង្សដ្ឋមិច្ចន្ខិិិរញវិ ្ថុ ឬរាជរោឋ ភ្ាិ មមពុជាង្ន្នេះង្ទ។ 

 


