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មាតិកា 

 ទាំព័រ 

ខ្លមឹសារសង្ខេប/Executive summary ២ 

១. ននិ្នា ការសេដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជា/Cambodia economic trends ៤ 

 ១.១. សន្ទសសន្៍ថ្លលទំន្ញិង្្បើ្ាស់/Consumer price index ៤ 

 ១.២.  ិ សសយហិិរ្ញិ ត្ថុ/Finance ៥ 

 ១.៣.  ិ សសយហណិិជកមមម/Trade ៦ 

 ១.៤. ការអន្ុិត្តល សិកា/Budget execution ៧ 

 ១.៥.  ិ សសយហ សិន្ិង្គឯកមជន្/Private investment ៨ 

 ១.៦.  ិ សសយហង្ទសច្រិ៍/Tourism ៩ 

 ១.៧.  ិ សសយហសំិខ់/Construction ៩ 

២. ន្និ្នា ការថ្លលទនំ្ញិសខំាន្់ៗ ង្ ើទផី្សារអន្តរជាត្/ិInternational commodity prices ១០ 

 ២.១. ថ្លលង្្បខង្ៅ (Crude oil price: Brent, WTI, Dubai) ១០ 

 ២.២. ថ្លលអខករ (Rice price: 5%, 25%, 100% broken) ១០ 

 ២.៣. ថ្លលង្ៅស ៊ូ (Rubber price: TSR20, SGP/MYS) ១០ 

៣. ឧបសមពយន្ធ ១២ 
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ខ្លមឹសារសង្ខេប / Executive summary 

១. មំង្ ើិន្សន្ទសសន្ថ៍្លលទំន្ញិជាមធ្យមមាុខ្ត្មីាសទី១ ឆ្ា ំ២០១៨ង្ន្េះ មាន្អ្ា ២,២% ទាបជាខ្ត្ីមាសទី១ 

ឆ្ា ំ២០១៧ (៤,២%) ង្ោហសារមំង្ ើិន្ទាបថ្ន្សន្ទសសន្ថ៍្លល្មុមទំន្ញិអាហារន្ខិង្េសជកៈមិន្មាន្ជាត្ិ្សិឹខ ដដ្ មំង្ ើិន្

ជាមធ្យម ១,៩% ទាបជាខ្ត្ីមាសទី១ ឆ្ា ំ២០១៧មន្លខង្ៅ (៥,៩%) មាុខង្ន្នេះ ្មុមទំន្ិញដដ្ លមលហមំង្ ើិន្ឯួរឱ្យមត្់

សមាា  ់រួមមាន្ សាច់្ បដន្ល ន្ខិដផ្សលង្ ើ្សស់។  

២. ឯិត្្ត្ឹមដខ្មីន្ន ឆ្ា ំ២០១៨ ឥិទាន្ផ្សត ់ង្ោហធ្ន្នគារណិជិកមាន្ចំ្ន្នួ្ ៧០.៣០០ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្

ង្ ើខ ១,៤%ង្ធ្ៀបន្ខឹដខ្មុន្ ន្ខិ ២១,៦%ង្ធ្ៀបន្ខឹ១ឆ្ា ំមុន្។ ការផ្សដ ់ឥិទាន្ដ្ ់្ ឯឹេះសាថ ន្មិន្ដមន្ិិរ្ញិ ត្ថុមាន្ចំ្ន្នួ្ 

៥៥,៦២៣ប ៊ីលាន្ង្រៀ  (៧៩% ថ្ន្ឥិទាន្សរុប) មាុខង្ន្នេះឥិទាន្ផ្សដ ់ង្ៅ សិសយហង្សវាមមម ៦៦,៧%, មសិមមម ១២,៨%, 

សំិខ់ ១២,៥% ន្ខិឧសាិមមម ៨%។ អ្ាការ្ាម់ធ្ន្នគារណិិជកចំ្ង្ណេះមមចីជា្ាម់ង្រៀ  ន្ខិដុ្លាល រង្សម ើន្ខឹ ១២,០៣% 

ន្ខិ១១,៤៥% ាន្លហចុ្េះបន្តិច្ង្ធ្ៀបដខ្មមុភៈមន្លខង្ៅ។ 

រ៊ូបិហិត្ថុទ៊ូង្ៅ(M2)ាន្បន្តង្មើន្ង្ ើខមាខុង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៨ង្ន្េះ, ឯិត្្ត្ឹមដខ្មីន្ន ឆ្ា ំ២០១៨ ាន្ង្មើន្ដ្  ់៧៥.១៦៤

ប ៊ីលាន្សរៀល ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២,៧% ង្ធ្ៀបន្ខឹដខ្មុន្ ន្ខិ ២៤,១% ង្ធ្ៀបន្ឹខ១ឆ្ា ំមុន្, មាុខង្ន្នេះ្ាម់បង្្ញើជារ៊ូបិហបយិ ណ

បរង្ទសមាន្ចំ្ន្នួ្ ៦៣.៤៧៩ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២៤%ង្ធ្ៀបន្ខឹ១ឆ្ា ំមុន្។  

៣. មាុខដខ្ង្មសា ឆ្ា ំ២០១៨ ត្ថ្មលជញួដ្៊ូរង្ ើទីផ្សារម៊ូ ប្ត្មមពុជា (CSX) មាន្ចំ្ន្នួ្ ៧២៥លាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្

ង្ ើខ ១២៤%ង្ធ្ៀបង្ៅន្ខឹដខ្មីន្នមន្លខង្ៅ (៣២២លាន្ង្រៀ ) មាុខង្ន្នេះត្ថ្មលជញួដ្៊ូររបស់មំពខ់ដផ្សសវហយត្េាំង្ពញ (PPAP) 

មាន្ ៦៦,៥%,  មពំខ់ដផ្សសវហយត្្មខុ្ពេះសីិន្ ុ(PAS) មាន្ ១៥,៦%, រោឋ មរទឹមសវហយត្្មខុេាំង្ពញ (PWSA) មាន្ ១២,២%, 

្មុមិ នុ្ត្ំបន្់ង្សដ្ឋមិច្ចពិង្សសេាំង្ពញ (PPSP) មាន្ ៤,៨% ន្ខិ្មុមិ នុ្ Grand Twins International Cambodia 

Plc (GTI) មាន្ ០,៩%។ 

៤. សាថ ន្ភាព សិិត្តដផ្សាមណិិជកមមមអន្តរជាត្ិរបស់មមពុជាង្ៅដត្មាន្សន្ទុេះខាល ំខមាុខដខ្មីន្ន ឆ្ា ំ២០១៨។ ភាពង្្បើង្សើរ

ង្ ើខង្ន្េះ ាន្រញុមំង្ ើិន្ទំិទឹំម្ាមនំ់្នង្ច្ញសរុបមាខុ្ត្មីាសទី១ង្ន្េះរិ៊ូត្ដ្ ់ ២.៨៤៧លាន្ដុ្លាល រ ឬង្មើន្ង្ ើខ ១២,៧% 

ង្ធ្ៀបន្ខឹរហៈង្ព ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន្។  រឯកទំិំទឹម្ាមនំ់្នច្៊ូ សរុបមាុខ្ត្មីាសទី១ ឆ្ា ំ២០១៨មាន្ចំ្ន្នួ្ ៣.៩៥១លាន្ដុ្លាល រ 

ង្មើន្ង្ ើខ ២៤,៣% ង្ធ្ៀបន្ខឹរហៈង្ព ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន្។ មំង្ ើិន្ការនំ្នច្៊ូ ខ្ពស់ង្ន្េះ ាន្បង្ហា ញពកីារង្មើន្ង្ ើខថ្ន្ត្្មូិការ

ង្្បើ្ាស់មាុខ្សុម ន្ិខិត្ថធុាត្ុង្ដ្ើមបង្្មើឱ្យឧសាិមមមនំ្នង្ច្ញ។ 

៥. ាមទិន្ាន្យហបឋមពីរត្ន្នគារជាត្ិ ង្ៅរហៈង្ព ៣ដខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៨ង្ន្េះ រដ្ឋា ថ្នា ម់ជាត្ិអន្ុិត្តចំ្ ៊ិូ សរុប

ាន្ចំ្ន្នួ្ ៤.០៨៣,១៣ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ឯឺង្សម ើន្ឹខ ២៣,១% ន្ិខចំ្ណាហអន្ុិត្តាន្ចំ្ន្នួ្ ៣.៣៦៣,៩៣ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ង្សម ើន្ខឹ 

១៤,៧%ថ្ន្ច្ាប់ិិរ្ញិ ត្ថុ្ បចំឆ្ា ំ មាខុង្ន្នេះចំ្ណាហច្រន្តអន្ុិត្តាន្ចំ្ន្នួ្ ២.៨២៤,៣៩ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ង្សម ើន្ខឹ ១៨,៤%។ 

ការអន្ុិ ត្តចំ្ណាហមាន្ មេិៈ អ្បង្សើរជាខឆ្ា ំមន្លខង្ៅ ង្ោហសារ ការច្៊ូ រមួអន្ុិត្តរបស់អាមណមព់យន្ធង្ ើការដមទ្មខ ់

ន្តី្ិ សិធ្ីចំ្ណាហ ដដ្ មាន្ មេិៈង្ហហអន្ុិត្ត ន្ិខបុង្រសមមម។ ជារួម  ទធផ្ស ថ្ន្ការអន្ុិត្តល សិការដ្ឋឯបឺង្ហា ញពកីារខ្ិត្ខ្ំ

្បឹខដ្បខរបស់្មសួខង្សដ្ឋមិច្ចន្ិខិិរ្ញិត្ថុ មាុខការអន្ុិត្តគ៉ា ខមឺុខមា៉ា ត្់ន្៊ូិមមម សិធ្ីដមទ្មខ់ិិរ្ញិត្ថុសាធារិៈ ង្ដ្ើមបី

ធាន្នន្៊ូិ្បសិទធភាពការអន្ុិត្តល សិកា។  
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៦. រហៈង្ព  ៤ដខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៨ង្ន្េះ ឯង្្មាខ សិន្ិង្គឯកមជន្សរុបដដ្ ទទួ ាន្ការអន្ញុ្ញញ ត្ង្ោហ្មុម្បឹមា

អេិិឌ្ឍន៍្មមពុជាមាន្ចំ្ន្ួន្ ៤៦ឯង្្មាខ (លហចុ្េះ ១៩ឯង្្មាខ) ន្ិខមាន្ទុន្ សិន្ិង្គឯសរុបចំ្ន្ួន្ ៦០០លាន្ដុ្លាល រអាង្មរសម

ឯឺាន្ង្មើន្ង្ ើខ្បមាិជាខ ២ដ្ខង្ធ្ៀបន្ឹខរហៈង្ព ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំ២០១៧ ្ពមទាខំបង្ខកើត្ការង្ហរាន្្បមាិ ៥១ណន់្ 

មដន្លខ។ ការ សិន្ិង្គឯង្ ើ សិសយហមសិមមមមាន្ ៦ឯង្្មាខ មាន្ទុន្ សិន្ិង្គឯ្បមាិ ៣៥,១% ថ្ន្ទុន្ សិន្ិង្គឯសរុប ដដ្ 

មាន្្បង្េទឯង្្មាខដ្៊ូច្ជា ង្ោខច្្មមសិ-ឧសាិមមម, ង្ោខមា៉ា សីុន្មនិ្្សូិ ន្ខិង្ោខច្្មង្ៅស ៊ូ។ 

៧. រហៈង្ព  ៣ដខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៨ង្ន្េះ ចំ្ន្នួ្មមដ្ ថ់្ន្ង្េញៀិង្ទសច្រអន្តរជាត្ិសរុបមាន្្បមាិ ១.៧១១ណន្់

ន្នម ់ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១៣,៩%ង្ធ្ៀបន្ខឹរហៈង្ព ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន្ ដដ្ ង្េញៀិង្ទសច្រភាឯង្្ច្ើន្ឯឺជា  ជន្ជាត្ិចិ្ន្, ង្ិៀត្ណាម, 

ម៊ូង្រ៉េ, ឡាិ, ថ្ល ន្ខិសិរដ្ឋអាង្មរសច្។   

៨. រហៈង្ព  ៤ដខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៨ សំង្ ើិសំុសាខសខស់រុបមាន្ ១.១៧១ឯង្្មាខ មាន្ការង្មើន្ង្ ើខឯួរឱ្យមត្់

សមាា  ់ង្ធ្ៀបន្ឹខរហៈង្ព ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន្ (ង្មើន្ង្ ើខ ១៥១ឯង្្មាខ) ដដ្ ភាឯង្្ច្ើន្ឯឺង្មើន្ង្ ើខង្ ើ្ បង្េទសំិខ់ ំង្ៅោឋ ន្ 

ន្ខិណិិជកមមម។  

៩. មាុខដខ្ង្មសា ឆ្ា ំ២០១៨ ថ្លលង្្បខង្ៅង្ ើទីផ្សារអន្តរជាត្ិង្ៅដត្បន្តង្មើន្ង្ ើខ ង្ន្េះង្ោហសារការង្មើន្ង្ ើខត្្មូិ

ការង្្បខង្ៅខាល ំខង្ៅង្ ើទីផ្សារពិេពង្លាម ន្នង្ដ្ើម្ត្ីមាសទី២ង្ន្េះ ្សបង្ព ្បង្ទសផ្ស តិ្ង្្បខង្ៅ ដ្៊ូច្ជាសិរដ្ឋអាង្មរសម 

ន្ិខអុីរ៉េខ់ ាន្ពាគមបង្ខកើន្ឯុិ ភាពង្្បខរបស់ខ្លួន្ពីឯុិភាពធ្មមា (Regular) ង្ៅម្មិត្ខ្ពស់ (Premium)។ 

អខករនំ្នង្ច្ញ (ង្ខ្ទច្ ៥%) របស់មមពុជា មាន្ការធាល មថ់្លលបន្តិច្ ង្ធ្ៀបន្ឹខដខ្មីន្នមន្លខង្ៅ ង្ោហសារ ការ្បមួត្

្បដជខថ្លលអខករនំ្នង្ច្ញជាមួហ្បង្ទសមាុខត្ំបន្ ់ន្ិខង្្ៅត្ំបន្់ ្សបង្ព ដដ្ ្បមុខ្ោជរោឋ េាិ មមពុជាជំរុញការប ច្ុេះថ្លល 

ន្ខិបង្ខកើន្ឯុិភាពអខករមាុខង្គា ង្ៅទាមទ់ាញការបញ្ញក ទិញបដន្ថមពី្ បង្ទសថ្ដ្ឯ៊ូណិិជកមមម។  រឯកថ្លលអខករនំ្នង្ច្ញរបស់ថ្ល 

ន្ខិង្ិៀត្ណាមមាន្ការង្មើន្ង្ ើខដ្៊ូច្គាា  ង្ោហសារទីផ្សារចិ្ន្ ន្ខិអាហ្វិវិមមាន្ត្្មូិការអខករស ន្ខិអខករស្មូបរបស់ថ្លមាខុ

្ត្មីាសទី២ង្ន្េះ ង្គខាម  National News Bureau of Thailand ន្ខិ www.bangkokpost.com។  រឯក្បង្ទសង្ិៀត្ណាម

ាន្ទទួ ការចុ្េះមិច្ចសន្ាបញ្ញក ទិញជាបន្តបន្នទ ប់ពី្បង្ទសថ្ដ្ឯ៊ូណិិជកមមម រួមមាន្្បង្ទសិវី ពីនី្ ន្ខិឥ ឌិូ ង្ន្សីុ។  

ង្ៅស ៊ូង្ៅសតខោ់រ TSR20 ង្ ើទីផ្សារអាសីុ ថ្លល ១.៤៣០ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ាន្ធាល ម់ចុ្េះ ១០ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ង្ធ្ៀបដខ្មុន្ 

ង្ោហសារការផ្សាត្ផ់្សាខ់ង្ៅស ៊ូធ្មមជាត្ិង្ ើសពីត្្មូិការង្ ើទីផ្សារពេិពង្លាម ្ពមទាខំភាពាន្ត្ខឹណិជិកមមមរវាខ្បង្ទស

ចិ្ន្ ន្ខិសិរដ្ឋអាង្មរសម។ 

 

http://www.bangkokpost.com/
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៣. ឧបសមព័ន្ធ 

សូចនាករនាាំមុែ (Leading Indicators) 
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អតិផរណា រូបិយវតថុ និ្ងទុន្បាំរុងបរមទស (Inflation, M2 and Foreign Reserve) 
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អត្រាបតូរត្រាក់ (Exchange Rate) 
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ធនាគារន្ិងទីផារមូលបត្រត (Banking and Securities Market) 
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ការអន្ុវតតថវកិា (Budget) 
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 វិន្ិមគឯកកនន្ ន្ិង ការបមងើតតការររ (Investment and Employment) 
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 វិស័យណិិនកកម  (Trades) 
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កាំិត់សមាា ល់ 

ង្ៅស ៊ូ៖ 

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

មាន្សារធាត្ុង្ផ្សសខៗង្ទៀត្២០%។ ង្ៅស ៊ូធ្មមជាត្ិមាន្ង្្ច្ើន្្បង្េទ មាុខង្ន្នេះង្ៅស ៊ូដដ្ មាន្ត្្មូិការង្្បើ្ាស់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ

ឯឺង្ៅស ៊ូសតខ់ោរ(ង្ៅស ៊ូដ្ុំ) ន្ិខង្ៅស ៊ូបន្ទេះ។ ង្ៅស ៊ូTSR20ជាប្រសេទសៅេ ៊ូដែលបានដកច្នាមាុខម្មិត្ខ្ពស់ សប្រើប្បាេ់េប្ារ ់

ផលិតមមមកខ់ឡាន្ បំពខ់ទីបជយរ ម្មា ជយរ ដសបមង្ជើខន្ិខអាិង្េលៀជាង្ដ្ើម។ ង្ៅស ៊ូ បង្េទង្ន្េះមាន្ម្មិត្សអ ិត្ទាប ង្ិើហង្ហហ

លាហប ក្ូ ជាមួហសារធាត្ុដ្ថ្ទ ដដ្ ង្ធ្វើឱ្យផ្ស ិត្ផ្ស ផ្ស ិត្ង្ច្ញពីង្ៅស ៊ូង្ន្េះមាន្ភាពរឹខមា ំធ្ន្ន់្ិខមិន្ង្ហហសឹមរសច្រស ។ 

្បង្ទសសំខាន្់ៗដដ្ ផ្ស ិត្ង្ៅស ៊ូ្បង្េទង្ន្េះឯមឺា៉ា ង្ សុី ថ្ល ឥ ឌិូ ង្ិសុី ង្ិៀត្ណាមន្ិខចិ្ន្។ 

• ង្ៅស ៊ូRSS (Ribbed Smoked Sheets)ដបខដច្មជា៦្បង្េទឯឺ ្បង្េទង្ ខ្1, 2, 3, 4, 5 ន្ិខ្បង្េទពិង្សស មាន្ព៌ិ

ង្ ឿខន្ិខង្ិច្ខ្ចប់ជាបន្ទេះ។ ង្ៅស ៊ូ្បង្េទRSS3 ង្្ច្ើន្ផ្ស ិត្ង្ៅ្បង្ទសថ្ល ឥណាឌ  ន្ិខឥ ឌិូ ង្ិសុី សប្រើប្បាេ់ជាិត្ថុធាត្ ុ

េប្ារ់ផលិតសំបមកង់រថយនត រំពង់ទីរជ័រ និងដេែកសជើង។ ង្ៅស ៊ូ្បង្េទង្ន្េះសប្រើប្បាេ់កាុងឧេាិកម្មផលិតេំរកកង ់

រថយន្ត ន្ិខដដ្ ជាធាត្ុផ្សសងំ្ ើស 50%ថ្ន្ផ្ស ិត្ផ្ស ។ 

ង្្បខសៅ៖ 

សប្រងសៅBrent, WTI ន្ិខDubai ជាប្រសេទសប្រងសៅធុនប្ាល(Light Crude Oil)ដដ្ មាន្ការទិញលក់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ ន្ិខ

ជាថ្លលម៊ូ ោឋ ន្មាុខការទិញ ម់កិនចេនាអន្នគត (Future Contract)។ សប្រងសៅង្ ើទីផារអនតរជាតិានលកខណៈខុេគ្នា  

សៅតាម្ប្រសេទែ៊ូនជា៖ ប្រសេទសប្រងBrentង្្ច្ើន្ផ្ស ិត្ង្ៅត្ំបន្ស់មុ្ទអាត្លខ់ទិច្ខាខង្ជើខ, ប្រសេទសប្រងររេ់អាសម្រិកWTI 

(West Texas Intermediate) និងប្រសេទសប្រងររេ់អារ៉ារ់រ ៊ីាអ ៊ូឌីតDubai។ ប្រសេទសប្រងសៅទងំរីានលកខណៈ 

ខុេគ្នា សៅតាម្កប្មិ្តភាពប្ាល ស ើយប្រសេទសប្រងសៅដែលានភាពប្ាលជាងសគអាននប្ាញ់ជាសប្រងឥនធនៈបានសប្នើន។ 

API Gravity ប្តូវបានសគសប្រើប្បាេ់វាេ់ដវងភាពប្ាលច្នប្រសេទសប្រងសៅនីមួ្យៗ។ ប្រសេទសប្រងដែលានកប្មិ្ត API 

Gravity កាន់ដតខពេ់គឺជាប្រសេទសប្រងដែលកាន់ដតប្ាល និងអាននប្ាញជ់ាសប្រងឥនធនៈបានសប្នើន។ 

• WTI 40o API 

• Brent 38o API 

• Dubai 32o API 
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មរៀបចាំមោយ 

នាយកោា ន្សថិតិន្ងិវភិាឯមសដ្ាកិចច 

អឯានាយកោា ន្មគាលន្មគាយ 

ត្រកសួងមសដ្ាកិចច ន្ងិហិរញ្ញវតថុ 

 

 

ពយត្ម៌ាន្ង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាម់ទខ្មមុការង្ហរ 

ទ៊ូរសយពទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៧៧  ៨៨ ៩៩ ៩២ 

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

 

មំិត្់សមាា  ់៖ 

ចំ្ង្ណេះមត្ិដដ្ ាន្បង្ហា ញមាខុរាហការិ៍ង្ន្េះឯជឺាការហ ់ង្ ើញរបស់្មមុការង្ហរថ្ន្អឯាន្នហមោឋ ន្។ 

ការផ្សសពវផ្សាហង្ន្េះមិន្ដសដខពកីារហ ់ង្ ើញរបស់្មសួខង្សដ្ឋមិច្ចន្ខិិិរ្ញិ ត្ថុ ឬោជរោឋ េាិ មមពុជាង្ន្នេះង្ទ។ 

 


