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 ទាំព័រ 

ខ្លមឹសារសង្ខេប / Executive summary ២ 

១. ននិ្នា ការង្សដ្ឋកចិ្ចកមពុជា / Cambodia economic trends ៥ 

 ១.១. សនទសសន៍ថ្លលទំនញិង្្បើ្ាស់ / Consumer price index ៥ 

 ១.២.  ិ សស័យហិរញ្ញិ ត្ថុ / Finance ៦ 

 ១.៣.  ិ សស័យណិិជកកម  / Trade ៨ 

 ១.៤. ការអនុិត្តល សិកា / Budget execution ១០ 

 ១.៥.  ិ សស័យ សិនិង្គឯកកជន / Private investment ១១ 

 ១.៦.  ិ សស័យង្ទសច្រិ៍ / Tourism ១១ 

 ១.៧.  ិ សស័យសំិខ់ / Construction ១២ 

២. ននិ្នា ការថ្លលទនំញិសខំាន់ៗ ង្ ើទផី្សារអនតរជាត្ ិ/ International commodity prices ១២ 

 ២.១. ថ្លលង្្បខង្ៅ (Crude oil price: Brent, WTI, Dubai) ១២ 

 ២.២. ថ្លលអខករ (Rice price: 5%, 25%, 100% broken) ១២ 

 ២.៣. ថ្លលង្ៅស ៊ូ (Rubber price: TSR20, SGP/MYS) ១៣ 

៣. ឧបសមពន័ធ ១៤ 
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ែលឹមសារសង្ខេប 

១.សនទសសនថ៍្លលទំនញិង្្បើ្ាស់ង្ៅភ្ាំង្េញកាខុខខ្សីហា ឆ្ា ំ២០១៧ ានង្កើនង្ ើខ ០,៤%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន នខិាន

ង្កើនង្ ើខ ២,៦%ង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន។ កាខុខខ្សីហាង្នេះថ្លលង្្បខសាខំនខិម៉ាស ៊ូត្ានង្កើនង្ ើខឯួរកត្់សមា  ់ ្សបង្ៅនខឹ

ននិ្នា ការថ្លលង្្បខង្ៅង្ ើទីផ្សារេិភ្េង្ោក  រឯកមុខ្ទំនិញហាហារនិខសង្មលៀកបំណក់កា៏នង្កើនង្ ើខឯួរកត្់សមា  ផ់្សខខដ្រ។ 

ង្គខតាមការសិកាណកេ់ន័ធកនលខង្ៅ ខផ្សាកត្្មូិការថ្នមុខ្ទំនញិហាហារឯឺេុមំនការខ្ប្ប ួឯួរកត្់សមា  ់ង្ទ ប៉ាុខនតចំ្ង្ណេះខផ្សាក

ផ្សាត្ផ់្សាខ់ សិញមនសង្វា កផ់្ស ិត្កម មួយចំ្ននួមន កេិៈជាកដ្ប ខដ្ នំ្នឱ្យមនការខ្ប្បួ ថ្លលហាហារឯរួឱ្យកត្់សមា  ។់ ជា

ទ៊ូង្ៅ ង្សដ្ឋកិច្ចខដ្ ត្៊ូច្និខកេំុខអភ្ិិឌ្ឍមនការេិាកសង្្មច្ានង្សដ្ឋកិច្ចម្ត្ដ្ឋឋ នកាុខសង្វា ក់ផ្ស ិត្កម  និខមនករិីជា

ង្្ច្ើនមន កេិៈជាផ្ស ិត្កម ផ្តត ច់្មុខ្ ឬចំ្នួនអាកផ្ស ិត្ដ៏្ត្ិច្ត្ួច្។  

តាមការង្ ាើចំ្ង្ោ  អត្ផិ្សរោ្បចំឆ្ា ំ២០១៧ហាច្មនអ្តា ២,០% ឬអត្ផិ្សរោម យម្បចំឆ្ា ំហាច្មនអ្តា 

២,៩%។ កមពុជាជាង្សដ្ឋកិច្ចដុ្ោល ររ៊ូបនយីកម ខដ្ មន នំខឹអ្តាបតូរ្ាក់ង្ ៀបនខឹដុ្ោល រហាង្មរសក នខិអនញុ្ញញ ត្ឲ្យមន

ច្រាច្រិ៍ង្សរឯថ្ន្ាក់ដុ្ោល រ ខដ្ ង្នេះជាកតាត មួយជួយរកាអត្ផិ្សរោកាុខ្សុកឲ្យសថ តិ្កាុខក្មិត្ទាបឬ្បហាក់្ បខហ 

នខឹត្ំបន់្ ាក់ដុ្ោល រ, ្េមគ្នា ង្នេះ រ៊ូបិយិត្ថុទ៊ូង្ៅM2មនកំង្ ើិនខ្ពស់ជាខ្បង្ទសជិត្ខាខកាុខត្ំបន់ កាខុអ្តា្បមិ 

១៩,៦%ជាម យមកាខុរយៈង្េ  ៥ឆ្ា ំចុ្ខង្្កាយង្នេះ។ 

២.ខផ្សាករ៊ូបិយិត្ថ៖ុ ឯិត្្ត្ឹមខខ្សីហា រូបិយវត្ថុទូទៅM2ានង្កើនដ្  ់ ៦៨.៣៨៧ប ៊ីោនទរៀល ង្ដ្ឋយមនកំង្ ើិន

ជាម យម្បចំខខ្ ២,២%កាខុរយៈង្េ ៨ខខ្ឆ្ា ំ២០១៧ង្នេះ (ឆ្ា ំ២០១៦មនកំង្ ើិនម យម្បចំខខ្ ១,៤%), កាុខង្ន្នេះ

រ៊ូបិយិត្ថុង្រៀ មនកំង្ ើិន ២,១% និខ្ាក់បង្ញ្ញើជារ៊ូបិយប័ ណិបរង្ទសមនកំង្ ើិន ២,២%។ អ្តារ៊ូបិយិត្ថុទ៊ូង្ៅM2

ង្ ៀបនខឹផ្ស.ស.សរបស់កមពុជាានង្កើនង្ ើខឯរួឱ្យកត្់សមា  ក់ាុខរយៈង្េ  ៨ឆ្ា ំចុ្ខង្្កាយង្នេះ ង្ណ ឯមឺនអ្តា ០,៣៨

កាុខឆ្ា ំ២០០៩ នខិមនអ្តា ០,៧១កាខុឆ្ា ំ២០១៦, ប៉ាុខនតអ្តាង្នេះទាបជាខ្បង្ទសជិត្ខាខកាខុត្ំបន។់ ឯតិ្្ត្ឹមខខ្កញ្ញញ ង្នេះ 

អ្តាបតូរ្ាក់ង្រៀ ង្ ៀបនខឹដុ្ោល រង្ស ើនខឹ ៤.០៥៣ទរៀល/ដុល្លា រ េុមំនការខ្ប្ប ួឯរួកត្់សមា  ់ង្ទង្ ៀបនខឹខខ្មុន។ 

កាុខរយៈង្េ ៩ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នេះ  ន្នគ្នរជាត្ថិ្នកមពុជាានទិញច្៊ូ សុទធន៊ូ រ៊ូបិយប័ ណិដុ្ោល រហាង្មរសកច្នំនួ ៨៥៦ោន

ដុ្ោល រ។ ឯតិ្្ត្ឹមខខ្កញ្ញញ ង្នេះ ទុនប្មុខជារ៊ូបិយប័ ណិបរង្ទសសុទធានង្កើនដ្ ់ ៨,៤ប ៊ីោនដុ្ោល រ។ 

ខផ្សាកទីផ្សារម៊ូ ប្ត្៖ កាខុខខ្កញ្ញញ  ឆ្ា ំ២០១៧ ត្ថ្មលជញួដ្៊ូរង្ ើទីផ្សារម៊ូ ប្ត្កមពុជា(CSX)មនចំ្ននួ ៣៥៣

ោនង្រៀ  ានបនតធ្លល ក់ចុ្េះមក សិញបន្នទ ប់េីង្ោត្ង្ ើខខ្ពស់កាុខខខ្មិលុន្ននខិកកកដ្ឋ។ អ្តាម៊ូ  នាវ ៊ិូបនីយកម ង្ ៀបនខឹ 

ផ្ស.ស.សរបស់កមពុជាង្ៅមនក្មិត្ទាបង្ៅង្ ើយង្ ៀបង្ៅនខឹ្បង្ទសជិត្ខាខកាុខត្ំបន។់ 

៣. រយៈង្េ ៨ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នេះ ការនំ្នច្៊ូ សរុបមនចំ្ននួ ៨.៨៣២ោនដុ្ោល រ ានង្កើនង្ ើខ ៧,៩%ង្ ៀប

នខឹរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន, ្បភ្េនំ្នច្៊ូ សំខាន់ៗមនដ្៊ូច្ជា្បង្ទសថ្ល ចិ្ន ង្ិៀត្ោម សិខហបុរឯ និខ្កខុហខុកខុ។ ការនំ្ន

ង្ច្ញសរុបមនចំ្ននួ ៧.២២៦ោនដុ្ោល រ ានង្កើនង្ ើខ ៥,៨%, ទីផ្សារង្គ្ន ង្ៅនំ្នង្ច្ញសំខាន់ៗរបស់កមពុជារួមមន

សហរដ្ឋហាង្មរសក អខ់ង្ឯលស ហា លឺម៉ាខ់ ជប៉ានុ កាោដ្ឋ ចិ្ន ង្ិៀត្ោម ថ្លនិខហ៊ូ ខ់ជាង្ដ្ើម។ អ្តាាវេង្បើកចំ្ហណិិជកកម 

របស់កមពុជា (មនអ្តា ១,១២) ខ្ពស់ជាខ្បង្ទសថ្ល ឥ ឌិូ ង្នសីុ នខិហា ីេីនី, ប៉ាុខនតទាបជាខ្បង្ទសង្ិៀត្ោម នខិម៉ា ង្ សីុ។ 
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៤. រយៈង្េ ៨ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នេះ ចំ្ ៊ិូ កាុខ្បង្ទសសរុបអនុិត្តានចំ្ននួ ១១.១៤០ប ៊ីោនង្រៀ  (ង្ ើស

ខផ្សនការល សិកា្បចំឆ្ា ំ ៤,៥២%) ានង្កើនង្ ើខ ១៥,២%ង្ ៀបនខឹរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ន្នឆ្ា ំមុន កាុខង្ន្នេះចំ្ ៊ិូ សារង្េើេនធ

នខិមិនខមនសារង្េើេនធអនុិត្តាន ១១.០៦៩ប ៊ីោនង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ ១៥,២%។ ចំ្ោយល សិកាសរុបរដ្ឋា ថ្នា ក់ជាត្ិ

មនចំ្ននួ ១០.១៨៤ប ៊ីោនង្រៀ (ទាបជាខច្ាប់ល សិកា ១៤,៥%) ានង្កើនង្ ើខ ១៥,១%ង្ ៀបង្ៅនខឹរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ថ្ន

ឆ្ា ំមុន។ កាខុរយៈង្េ ៨ខខ្ឆ្ា ំ២០១៧ង្នេះ ត្ ុយាវេល សិកាច្រនតមនអត្ិង្រកសាច់្្ាកចំ់្ននួ ៣.៥០៤ប ៊ីោនង្រៀ  នខិ

ត្ ុយាវេល សិកាសរុបមនអត្ិង្រកសាច់្្ាក់ ៨៣៧ប ៊ីោនង្រៀ ។ 

៥. កាុខខខ្កញ្ញញ  ឆ្ា ំ២០១៧ង្នេះ ឯង្្មខ ិ សនិង្គឯអនញុ្ញញ ត្ង្ដ្ឋយ្កុម្បឹកាអភ្ិិឌ្ឍនក៍មពុជាមនចំ្ននួ ៥ឯង្្មខ 

ហាច្បង្ខកើត្ការង្វរាន្បមិ ៥ណនន់្នក់ នខិឯតិ្ជាទុន សិនិង្គឯចំ្ននួ ២៤ោនដុ្ោល រ កាខុង្ន្នេះឯង្្មខ សិនិង្គឯទាខំ

អស់ឯកឺាខុ សិស័យឧសាហកម ។ សរុបកាុខរយៈង្េ ៩ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ ចំ្ននួឯង្្មខ ិ សនិង្គឯខដ្ ានអនញុ្ញញ ត្មនចំ្ននួ 

៩២ឯង្្មខ, ឯតិ្ជាទុន សិនិង្គឯសរុប ៤.៧៨៩ោនដុ្ោល រ ានង្កើនង្ ើខ ៧៤,៧%ង្ ៀបនឹខរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន កាខុ

ង្ន្នេះមនការង្កើនង្ ើខខាល ំខង្ ើការ សិនិង្គឯកាខុ សិស័យកសិកម  ង្សវាកម  និខង្ទសច្រិ៍។ 

៦. កាុខខខ្សីហា ឆ្ា ំ២០១៧ ចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្មិន្បមិ ៤២៧ណនន់្នក ់ ានលយចុ្េះ ៤,៣%

ង្ ៀបនឹខខខ្កកកដ្ឋកនលខង្ៅ នខិខ្ពស់ជាខខខ្ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន ៥,២%។ ចំ្ននួមកដ្ ់របស់ង្ភ្ញៀិអនតរជាត្មិនបខ្មប្ម ួជា

 កេិៈជារដ្៊ូិកា  ខដ្ ជាទ៊ូង្ៅមនការខ្ប្ប ួត្ិច្ត្ួច្ចប់េីខខ្ង្មសាដ្ ់ខខ្កញ្ញញ ង្ដ្ឋយសារ កេខ្ ឌិ ហាកាសធ្លត្ ុ

នខិមនកំង្ ើិនខ្ពស់េីខខ្ត្ោុដ្ ់ខខ្កុមភៈថ្នឆ្ា ំបន្នទ ប់។ កាុខរយៈង្េ ៨ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នេះ ចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្ិ

សរុបមន ៣.៥៣៧ណនន់្នក់ ានង្កើនង្ ើខ ១១,៨%ង្ ៀបនខឹរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន។ 

៧. សរុបរយៈង្េ ៩ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នេះ សំង្ ើិសាខសខ់សរុបមន ២.៥២២ឯង្្មខ ានង្កើនង្ ើខ ៥១៣

ឯង្្មខង្ ៀបង្ៅនខឹរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន, ឯតិ្ជាត្ថ្មលសាខសខ់សរុប ៥.៦៣៦ោនដុ្ោល រ ានង្កើនង្ ើខ ២២,៤%, 

ប៉ាុខនតឯតិ្ជាថ្ផ្សទ្កសាសាខសខស់រុបមនចំ្ននួ ៩.១៤៤ណនខ់ម៉ា្ត្កាង្រ៉េ ានលយចុ្េះ ៦,៨%។ ង្ទាេះជាថ្ផ្សទ្កសាសាខសខស់រុប

កាុខរយៈង្េ ៩ខខ្ ង្ដ្ើមឆ្ា ំង្នេះមនការលយចុ្េះកត ី ក៏សំិខថ់្នខផ្សាកង្ទសច្រិ៍ង្ៅខត្មនកំង្ ើិនខ្ពស់ង្ ៀបនឹខរយៈង្េ 

ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំកនលខង្ៅ។ 

៨. ថ្លលង្្បខង្ៅ ថ្លលង្្បខង្ៅានបនតង្កើនង្ ើខជាបនតបន្នទ ប់ឯិត្ចបេ់ីខខ្កកកដ្ឋមក, កាុខខខ្កញ្ញញ ង្នេះ ង្្បខង្ៅកាខុ

កិច្ចសនា ក់១ខខ្ខាខមុខ្ ង្្បខBrentថ្លល ៥៥,២ដុ្ោល រ/ ុខ និខង្្បខWTIថ្លល៤៩,៨ដុ្ោល រ/ ុខ។ បរសមិផ្ស ិត្កម 

ង្្បខរបស់េិភ្េង្ោកកាុខខខ្កញ្ញញ ង្ស ើ ៩៦,៥ោន ុខ/ថ្លៃ ានលយចុ្េះ ០,២៥ោន ុខ/ថ្លៃង្ ៀបនឹខខខ្មុន, កាុខង្ន្នេះបរសមិ

ផ្ស តិ្កម របស់បោត ្បង្ទសមិនខមនOPECសរុបង្ស ើ ៥៧,៦៥ោន ុខ/ថ្លៃ ានលយចុ្េះ ០,០៣ោន ខុ/ថ្លៃង្ ៀបនខឹខខ្

មុន។ ្េឹត្តកិារិ៍រវាខ្បង្ទសអុីរា៉េកន់ខិត្ួកឯីកាខុខខ្កញ្ញញ ង្នេះានប៉ាេះណ ់ដ្ ផ់្ស តិ្កម ង្្បខកាុខត្ំបនផ់្សខខដ្រ។ មា៉ាខង្ទៀត្ 

រ៊ូបិយប័ ណិដុ្ោល រហាង្ម៉ារសក ានលយចុ្េះត្ថ្មលង្ដ្ឋយសារការរេំឹខទុកន៊ូិការបង្ខកើនអ្តាការ្ាក់របស់ ន្នគ្នរសហេន័ធរបស់

សហរដ្ឋហាង្ម៉ារសក។ 
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ថ្លលអខករ កាុខខខ្កញ្ញញ  ឆ្ា ំ២០១៧ (១)អខករកមពុជា អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤៣៥ដុ្ោល រ/ង្តាន េុមំនការខ្ប្បួ 

ង្ទង្ ៀបង្ៅនខឹខខ្មុន។ កាុខរយៈង្េ  ៨ខខ្ឆ្ា ំ២០១៧ កមពុជាាននំ្នង្ច្ញអខករ ៣៣២,៨ណន់ង្តាន ានង្កើនង្ ើខ ៧,៩%

ង្ ៀបនខឹរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន។ (២)អខករថ្ល អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤០២ដុ្ោល រ/ង្តាន ានង្កើន ៩ដុ្ោល រ/ង្តាន

ង្ ៀបនខឹខខ្មុន។ ថ្លលអខកររបស់ថ្លានង្កើនង្ ើខបន្នទ ប់េមីនេ៌ត្មនថ្នអខករឥោឌ ហាច្នខឹរខការហាមឃាត្់កាខុការនំ្នង្ច្ញ 

នខិការេ្ខឹខត្ថ្មល្ាក់ាត្ថ្លទ ន់ឹខ្ាក់ដុ្ោល រហាង្ម៉ារសក ខដ្ ានលយចុ្េះត្ថ្មលកាខុខខ្កញ្ញញ ង្នេះ។ (៣)អខករង្ិៀត្ោម 

អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៣៨២ដុ្ោល រ/ង្តាន ានលយចុ្េះ ៨ដុ្ោល រ/ង្តានង្ ៀបនខឹខខ្មុន។ ថ្លលអខករង្ិៀត្ោមានលយចុ្េះ

កាុខខខ្កញ្ញញ ង្នេះ ខ្ិៈខដ្ បរសមិអខករនំ្នង្ច្ញរបស់សហរដ្ឋហាង្ម៉ា រសកានបនតង្កើនង្ ើខ, ប៉ាុខនតង្ទាេះគ៉ា ខោកតី ថ្លលអខករ

្បង្ភ្ទឯុិាវេទាបរបស់ង្ិៀត្ោម(ង្ខ្ទច្១៥%នខិង្ខ្ទច្២៥%)ានង្កើនង្ ើខកាខុខខ្កញ្ញញ ង្នេះ។ បរសមិផ្សាត្ផ់្សាខអ់ខករ

េភិ្េង្ោកស្មប់ឆ្ា ំ២០១៧/១៨្ត្ូិានា៉ានស់ា នមនចំ្ននួ ៤៨៣,៨ោនង្តាន (ត្ិច្ជាខឆ្ា ំមុន ៣,៣ោនង្តាន), និខ

ត្្មូិការង្្បើ្ ាស់ឆ្ា ំ២០១៧/១៨របស់េភិ្េង្ោកមនចំ្ននួ ៤៨០,៥ោនង្តាន (ង្្ច្ើនជាខឆ្ា ំមុន ០,៥ោនង្តាន)។ 

បរសមិត្ ុយការអខករសតុកថ្នេិភ្េង្ោកស្មប់ឆ្ា ំ២០១៧/១៨្ត្ូិានា៉ានស់ា នថ្ននខឹង្កើនដ្  ់ ១៤១,៥ោនង្តាន ឯឺ

មនក្មិត្ខ្ពស់បំផ្សតុ្ឯតិ្ចបេ់ឆី្ា ំ២០០០/០១មក, កាខុង្ន្នេះអខករសតុករបស់ចិ្នមនសមម្ត្ ៦៥%ថ្នបរសមិសរុប។ 

ថ្លលង្ៅស ៊ូ ថ្លលង្ៅស ៊ូ ម ជាត្ិជារួមានបនតង្កើនង្ ើខកាខុខខ្កញ្ញញ ង្នេះប៉ាុខនតកាុខអ្តាទាបជាខខខ្កនលខង្ៅ ង្ៅស ៊ូសតខដ់្ឋរ

TSR20ថ្លល ១.៦០៨ដុ្ោល រ/ង្តាន ានង្កើនង្ ើខ ៦២ដុ្ោល រ/ង្តានង្ ៀបនខឹខខ្មុន នខិង្ៅស ៊ូSGP/MYSថ្លល ១.៨៥៨ដុ្ោល រ/

ង្តាន ានង្កើនង្ ើខ ២១ដុ្ោល រ/ង្តាន។ ង្គខតាមរាយការិ៍របស់ANRPC កាុខរយៈង្េ ៩ខខ្ឆ្ា ំ២០១៧ង្នេះ បរសមិ

ង្ៅស ៊ូ ម ជាត្េិិភ្េង្ោកផ្ស តិ្ានមនចំ្ននួ ៩,២៤ោនង្តាន នខិបរសមិត្្មូិ ការង្្បើ្ាស់មនចំ្ននួ ៩,៦៤ោន

ង្តាន ខដ្ នំ្នឱ្យមនកខាេះការផ្សាត្ផ់្សាខ់្បមិ ០,៤០ោនង្តាន, និខមា៉ាខង្ទៀត្ការលយចុ្េះត្ថ្មលថ្នរ៊ូបិយប័ ណិដុ្ោល រហាង្ម៉ារសក

ក៏ានគំ្ន្ទដ្ ់កំង្ ើិនថ្លលង្នេះផ្សខខដ្រ។ រយៈង្េ ៩ខខ្ឆ្ា ំង្នេះ កមពុជា្បម៊ូ ផ្ស ង្ៅស ៊ូាន ១១៥,៨៤ណនង់្តាន នខិាន

នំ្នង្ច្ញ ១១៤,៩៩ណនង់្តាន, រយៈង្េ ១២ខខ្ថ្នឆ្ា ំ២០១៦ ង្ៅស ៊ូនំ្នង្ច្ញសរុប ១២៦ណន់ង្តាន។ 

 

 

(ចំ្ង្ណេះង្សច្កត ីមអតិ្ថ្នរាយការិ៍ ស៊ូមទាក់ទខផ្តទ  ន់្នយកដ្ឋឋ នសថ តិ្ិ ថ្នអឯាន្នយកដ្ឋឋ នង្គ្ន នង្គាយ

ង្សដ្ឋកិច្ចនខិហិរញ្ញិ ត្ថសុាធ្លរិៈ ្កសួខង្សដ្ឋកិច្ច នខិហិរញ្ញិ ត្ថុ) 
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៣. ឧបសមព័ន្ធ 

សូចនាករនាាំមុែ (Leading Indicators) 
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អតិផរណា រូបិយវតថុ និ្ខទុន្បាំរុខបរង្ទស (Inflation, M2 and Foreign Reserve) 
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អត្រាបតូរត្រាក់ (Exchange Rate) 
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ធនាគារន្ិខទីផារមូលបត្រត (Banking and Securities Market) 
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ការអន្ុវតតថវកិា (Budget) 
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 វិន្ិង្គឯកកនន្ ន្ិខ ការបង្ខើតតការារ (Investment and Employment) 

 



-20- 

 

 វិស័យណិិនកកមម (Trades) 
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ង្រៀបចាំង្ោយ 

អឯគនាយកោា ន្ង្គាលន្ង្គាយង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ាវតថុសាធារិៈ 

ត្រកសួខង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ាវតថុ 

 

 

េ័ត្ម៌នង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាក់ទខ 

ទ៊ូរស័េទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧៩១៣, ០៧៧ ៧០៣៤៣៦ 

ង្ម៉ា ខង្ ាើការ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០ ្េកឹ នខិ ២:០០ ដ្ ់ ៥:០០ រង្សៀ  

 

កំិត្់សមា  ់៖ 

ចំ្ង្ណេះមត្ិខដ្ ានបង្វហ ញង្ៅកាខុរាយការិ៍ង្នេះឯឺជាការយ ់ង្ ើញរបស់្កមុការង្វរថ្នអឯាន្នយកដ្ឋឋ ន។ 

ការផ្សសេាផ្សាយង្នេះមិនខសតខេកីារយ ់ង្ ើញរបស់្កសួខង្សដ្ឋកិច្ចនខិហិរញ្ញិ ត្ថុ ឬរាជរដ្ឋឋ ភ្ាិ កមពុជាង្ន្នេះង្ទ។ 


