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កនុងររិការណ៍បសដ្ឋកិចចរភិរបោក កាំរុង្រឈម្ន្ឹងកាំបណើន្ទារ, សង្រ្គា ម្ពាណិជ្ជកម្ម, ការខ្រ្រួលបោលន្បោាយ

រូរិយវត្ថ ុន្ិងន្បោាយភូមិ្សាង្រ្សតបៅហុងកុង, សថ ិរភារមា៉ា ្កូបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជា កនុង្តី្មាស

ទី២ ឆ្ន ាំាំ២០១៩ បៅរន្តភារ រងងមា ាំ ខដ្លាន្ោាំ្ទបោយក្ម្តិ្ខ្រ្រួលទារថ្ន្អ្ាអតិ្ផរណា និ្ងអ្ារតូរ្ាក់

បរៀលប ៀររូរិយរ័ណណអន្តរជាតិ្ និ្ងអ្ាកាំបណើន្ែពស់ថ្ន្ជ្ន្ទល់បសដ្ឋកិចចចម្បងៗ ។ ទន្ទឹម្ន្ឹងភាររងងមា ាំថ្ន្សថ ិរភារ

មា៉ា ្កូបសដ្ឋកិចច, កម្ពុជាាន្របងកើន្ន្វូទុន្រ្មុ្ងរូរិយរ័ណណររបទសសុទធ, ទាំហាំពាណិជ្ជកម្ម ន្ិងចាំណូលចរន្ត ាន្កនុងក្ម្ិត្

ែពស់ជាលាំោរ់ ។  រឯឯទាំហាំវិនិ្បោគឯកជ្ន្, អនកដ្ាំបណើរបទសចរណ៍ ន្ិងគប្មាងសាងសង់ ក៏ាន្រន្តសន្ទុុះកាំបណើន្ 

្សរបរលឥណទាន្ខដ្លផតល់ប់ោយ នាោរពាណជិ្ជ ន្ងិ្គុឹះសាថ ន្ម្ី្ កហូរិញ្ញវត្ថុ ប ៀរន្ងឹ ផសស ាន្ឈាន្ដ្ល ់

១០៨,៦% (*) ខដ្លាន្ឆៃុុះរញ្ច ាំងរតី្្ម្វូការែពសខ់ផនកឥណទាន្ ស្មារច់លូរមួ្រន្តជ្ាំរញុសកម្មភារពាណជិ្ជកម្ម 

ន្ងិបសដ្ឋកចិច ។ 

បទសចរណ ៍(1) 
បៅ្តី្មាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៩, អនកដ្ាំបណើរម្កកម្ពុជា សរុរ្រមាណ ១ ,៤៦ ោន្នាក់ ាន្បកើន្ 

១៣ ,២% ប ៀរ្តី្មាសដូ្ចោន ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ អនកដ្ាំបណើរចិន្ម្កកម្ពុជា រន្តឈរលាំោរ់ថ្នន ក់

បលែមួ្យ ្រមាណ ៤១,៧% ថ្ន្អនកដ្ាំបណើរសរុរ ន្ិងមាន្កាំបណើន្ែពស់្រមាណ ៧៥,៥% 

បទាុះរីជាចាំន្ួន្អនកដ្ាំបណើរចិន្ ាន្ធាៃ ក់ចុុះបៅបសៀម្រារ ោ៉ា ងណាកតី ។ ចាំន្នួ្អនកដ្ាំបណើរចនិ្

កស៏បងកត្ប ើញមាន្រន្តសញ្ញ ណធាៃ កច់ុុះកនុងរណាត ្របទសម្យួចាំន្នួ្ ដ្ចូជា ថ្ល, បវៀត្ណាម្, 

សងិហរ ុរឯ, អាបម្រកិ, កាណាោ, ារាាំង ន្ងិអុាីល ីផងខដ្រ ។ 

សាំណង ់(2) បៅ្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩, សាំបណើសុាំសាងសង់ទូទាាំង្របទស មាន្ចាំន្ួន្ ១ ៤៦១ គប្មាង 

ាន្បកើន្រី ១ ២៩០ គប្មាង កនុង្តី្មាសដូ្ចោន ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ ជាការកត់្សមាា ល់ សាំបណើសុាំ

សាងសង់ មាន្ការរឯកលូត្ោស់ខ្ៃ ាំងកនុង្របភទសាំណង់រុ រឯ ន្ិងផទុះខលងង ខដ្លមាន្ត្ថ្ម្ៃជាម្ យម្

កនុងរងងង់ ៣៣០ ដុ្ោៃ រអាបម្រិក/ខម្៉ា្ត្កាបរ៉េ ។ ទន្ទឹម្ន្ឹងកាំបណើន្សាំបណើសុាំសាងសង់, ការនាាំចូល

សមាា រសាំណង់ ាន្រន្តបកើន្ប ើង ៨៣,៧% ។ ្រម្ោន បន្ុះ ឥណទាន្ខដ្លផតល់ប់ោយ នាោរ

ពាណជិ្ជ ន្ងិ្គុឹះសាថ ន្ម្ី្ កហូរិញ្ញវត្ថុបលើខផនកសាំណង ់ន្ងិអចលន្្ទរយ កប៏ ើញមាន្សន្ទុុះកាំបណើន្

រ ី៣០,៧% កនុង្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៨ បៅ ៣៧,១% កនុង្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 

 

1 ្រភរទនិ្នន្័យៈ ្កសួងបទសចរណ ៍

2 ្រភរទនិ្នន្័យៈ ្កសួងបរៀរចាំខដ្ន្ដ្ី ន្គរូរន្ីយកម្ម ន្ិងសាំណង ់

(*) ទិន្នន្័យឥណទាន្ខដ្លផតល់់បោយ នាោរពាណជិ្ជ មាន្ដ្លខ់ែ ម្លិុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ រឯឯទនិ្នន្យ័ឥណទាន្ខដ្លផតល់់បោយ្គឹុះសាថ ន្ម្ី្កូ

ហិរញ្ញវត្ថុ គឺមាន្្ត្មឹ្ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ ដ្ូបចនុះ ឥណទាន្ខដ្លផតល់់បោយ្គឹុះសាថ ន្ម្ី្កូហរិញ្ញវត្ថ ុស្មារ់ខែម្ិលនុា គឺជាទនិ្នន្យ័ា៉ាន្់សាម ន្ ។ 

សសចរតីអធិបាយសសងេប 
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សាថ ន្ភារហរិញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (3) 

បោងាម្ទិន្នន្័យរឋម្រីអគានាយកោឋ ន្រត្នាោរជាតិ្ បៅ្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ បន្ុះ 

ការ្រមូ្លចាំណូលចរន្តសរុរបៅរដ្ឋាលថ្នន ក់ជាតិ្ អន្ុវត្តាន្ចាំន្ួន្ ៦ ២៨៥ រ ៊ីោន្បរៀល 

កនុងបនាុះ ប ៀរន្ឹងចាំណលូចរន្តសរុរ, ចាំណលូរីរន្ធ្របោលមាន្ ៥២,៩%, រន្ធផ្ទទ ល ់

២៥,៦%, រន្ធពាណិជ្ជកម្មប្ៅ្របទស ១១,៤% ន្ិងចាំណលូមិ្ន្ខម្ន្សារបរើរន្ធ ១០,១% ។ 

កនុងន្យ័បន្ុះ ចាំណូលចរន្តសររុ្ត្មឹ្ដ្ាំណាច់្ ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៩ អន្វុត្តាន្ ៥៧,៩% 

ថ្ន្ចារស់ត រីហីរិញ្ញវត្ថុស្មារក់ារ្គរ់្ គងឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 

អត្ផិរណា ន្ងិ    

អ្ារតូរ្ាក ់
(4) 

អតិ្ផរណាកនុង្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ សថ ិត្បៅក្ម្ិត្ទារ បពាលគឺជាម្ យម្កនុងអ្ា ២,២% 

ទារជាង្តី្មាសដូ្ចោន ឆ្ន ាំ២០១៨ ខដ្លមាន្អ្ា ២,៤% បោយសារកាំបណើន្ចាំណាយទារ

ថ្ន្្កុម្អាហារ-បភសជ្ជៈមិ្ន្មាន្ជាតិ្្សវងង ២,២% ន្ិងការដឹ្កជ្ញ្ជូន្ (-០,២%) ។ រយៈបរល

ដ្ចូោន បន្ុះ, អ្ារតូរ្ាកម់ាន្សថ រិភារត្ថ្ម្ៃសាច់្ ាក ់ជាម្ យម្ ៤ ០៥២ បរៀល/ដ្ោុៃ រអាបម្រកិ 

បទាុះរជីា្របទសម្យួចាំន្នួ្ ាន្កាំរងុរងផលរ៉ាុះពាលរ់កីារអន្វុត្តបោលន្បោាយររូយិវត្ថុ 

កប៏ោយ ។  

្រត្រិត្តកិារររូយិវត្ថុ 

ន្ងិឥណទាន្ (5) 

អ្ារូរិយវត្ថុទូបៅ ប ៀរន្ឹង ផសស ាន្ឈាន្ដ្ល់ ៨៨,៦% កនុង្តី្មាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៩ 

បោយបកើន្រី ៨០,៣% កនុង្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ ត្្ម្វូការឥណទាន្រ ីនាោរពាណជិ្ជ 

ន្ងិ្គុឹះសាថ ន្ម្ី្ កហូរិញ្ញវត្ថុ ាន្រន្តបកើន្ែពស ់ ខដ្លឆៃុុះរញ្ច ាំងបោយអ្ាកាំបណើន្ឥណទាន្ 

្រមាណ ២៩,៣% កនុង្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៩ បោយបកើន្រ ី២០,៨% កនុង្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ

២០១៨ ។ 

ពាណជិ្ជកម្មប្ៅ 

្របទស (6) 

ការនាាំចូលទាំន្ិញ កនុង្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ សប្ម្ចាន្ ២១ ៧៨០ រ ៊ីោន្បរៀល កនុងអ្ា

កាំបណើន្ ១៩,៣% ប ៀរឆ្ន ាំមុ្ន្ បោយសារការរន្តកាំបណើន្ែពស់បលើផលិត្ផលនាាំចូលទាំន្ញិ

ចម្បង ដូ្ចជា ប្រងឥន្ធន្ៈ ៩៨,៥%, ររិកាា រសាំណង់ ៨៣,៧% ន្ិងបទាច្កោន្យន្ត ៥៦,០% ។ 

ការនាាំបចញទាំន្ញិររស់កម្ពុជា កនុង្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ មាន្ទាំហាំ ១៣ ៧០៦ រ ៊ីោន្បរៀល 

កនុងអ្ាកាំបណើន្ ១៣% ប ៀរឆ្ន ាំមុ្ន្ កនុងបនាុះ ការនាាំបចញផលតិ្ផលកាត្ប់ដ្រ ន្ងិខសបកបជ្ើង 

ាន្លម្លយកាំបណើន្រ ី១៩,៥% កនុង្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៨ ម្កបៅ ១២,៩% កនុង្ត្មីាសទ២ី 

 

3 ទនិ្នន្យ័របណាត ុះអាសន្នរីអគានាយកោឋ ន្រត្នាោរជាតិ្ ខដ្លរុាំទាន្់ាន្កត់្្ាទាាំង្សុង ឬរចចរុបន្នភារទនិ្នន្័យបៅ្តី្មាសប្កាយៗ 
4 ្រភរទនិ្នន្័យ៖  វិទស្ថសាថ ន្ជាតិ្សថ ិត្/ិ្កសួងខផន្ការ ន្ិង នាោរជាត្ិ ថ្ន្កម្ពុជា 
5 ្រភរទនិ្នន្័យ៖  នាោរជាតិ្ ថ្ន្កម្ពជុា 

(*) ន្ិយម្ន្័យ៖ ការផតលឥ់ណទាន្ បោយ នាោរពាណិជ្ជ ន្ិង្គឹុះសាថ ន្ម្ី្ កូហិរញ្ញវត្ថុ ស្មារ់ វិស័យសាំណង់ ន្ិងអចលន្្ទរយ 

6 ្រភរទនិ្នន្័យ៖ អគានាយកោឋ ន្គយ ន្ិងរោឋ ករកម្ពជុា/្កសួងបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ។ុ ទនិ្នន្យ័នាាំបចញ-នាាំចូល ន្ងឹមាន្ការខកស្ម្លួ 
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ឆ្ន ាំ២០១៩ ែណៈការនាាំបចញផលិត្ផលឧសាហកម្មបផសងៗបទៀត្ សប្ម្ចាន្កាំបណើន្ែពស ់

កនុងអ្ា ១៦,១% ។ គូសរញ្ជ កថ់្ន ែណៈការនាាំបចញបៅទផីារអរឺ៉េរុ ាន្ធាៃ កច់ុុះជាអវជិ្ជមាន្ 

បោយសារការទទលួរងន្វូ វធិាន្ការការពារ (Safeguard Measures) បលើអងករ ន្ងិការធាៃ កច់ុុះ 

ន្វូការនាាំបចញផលតិ្ផលកាត្ប់ដ្រ, ខសបកបជ្ើង ន្ងិកង ់។ ផលិត្ផលនាាំបចញបៅទីផារអាបម្រិ

ក ាម្រយៈ្ររ័ន្ធអន្ុប្ោុះរន្ធគយ (GSP) សប្ម្ចាន្ទាំហាំ ១ ០១០ ោន្ដុ្ោៃ រអាបម្រិក 

កនុងអ្ាកាំបណើន្ែពស់ ៤២,៥% កនុង្តី្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ប ៀរន្ឹង ៣៣,០% កនុង្តី្មាស

ទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ 

ការវនិ្បិោគ 

ឯកជ្ន្ (7) 

ការ វិនិ្បោគប្ៅត្ាំរន្់បសដ្ឋកិចចរិបសសខដ្លអន្ុម័្ត្បោយ CDC បៅ្តី្មាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៩ 

មាន្ ៣៧ គប្មាង បលើទុន្វិនិ្បោគ ២ ៦៨៧ ោន្ដុ្ោៃ រអាបម្រិក ែពស់ជាងរយៈបរលដូ្ចោន  

ឆ្ន ាំ២០១៨ ខដ្លមាន្ ២៩ គប្មាង បលើទុន្វិនិ្បោគ ២ ៤២៩ ោន្ដុ្ោៃ រអាបម្រិក ។ ជាការ

កត់្សមាា លប់នាុះ ទុន្វិនិ្បោគ្រមាណ ៧៦,៥% ាន្ម្ករគីប្មាងវិនិ្បោគបៅកនុងវិស័យ 

បសវាកម្ម ន្ិងបទសចរណ៍ ជារបិសស ការប ងើររិិ កម្មទីផារបទសចរណា៍ម្ត្ាំរន្់បឆនរសមុ្្ទ ។ 

បៅ្ត្មីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៩ បន្ុះ ការ វនិ្បិោគ្រមាណ ៩២,៧% គបឺ្រើ្ ាសទ់នុ្វនិ្បិោគ

ឯកជ្ន្កនុង្សកុ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ្រភរទនិ្នន្័យៈ ្កុម្្រឹកាអភិវឌ្ឍន្៍កម្ពជុា 
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១. សូចនាររសសដ្ឋរិចចសាំខាន់ៗ 

ារាង 1៖ ទិន្នន្័យបសដ្ឋកិចចសាំខ្ន្់ៗ  

  
ឯកា 

្ត្ីមាសទី២ 

  ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

សចូនាករម្លូោឋ ន្        

ផសស ថ្លៃរចចុរបន្ន -- (ា៉ា ន់្សាម ន្ឆ្ន ាំ២០១៩) រ ៊ីោន្បរៀល 89,754  98,786  108,590  

អត្ិផរណា (កាំបណើន្ម្ យម្្រចាំឆ្ន ាំ) % 3.4% 2.4% 2.2% 

អ្ារតូរ្ាក់បរៀល/ដុ្ោៃ រ (ម្ យម្្រចាំឆ្ន ាំ) បរៀល 4,047  4,046  4,052  

ឥណទាន្ ន្ងិររូយិវត្ថុ         

កាំបណើន្រូរិយវត្ថុទូបៅ % ថ្ន្ ផសស 19.7% 21.6% 21.3% 

អ្ារូរិយវត្ថុទូបៅ % ថ្ន្ ផសស 72.7% 80.3% 88.6% 

កាំបណើន្ឥណទាន្ % 17.9% 20.8% 29.3% 

ទាំហាំឥណទាន្ % ថ្ន្ ផសស 86.3% 94.7% 111.4% 

ពាណជិ្ជកម្មអន្តរជាត្ ិ         

ទាំហាំពាណជិ្ជកម្មនាាំបចញ រ ៊ីោន្បរៀល 10,633  12,134  13,706  

ទាំហាំពាណជិ្ជកម្មនាាំចូល រ ៊ីោន្បរៀល (13,857) (18,259) (21,780) 

 វនិ្បិោគឯកជ្ន្         

   គប្មាង ចាំនួ្ន្ 33  29  37  

   ទុន្វិនិ្បោគ ោន្ដុ្ោៃ រ 1,960  2,426  2,687  

បទសចរណ ៍         

   អនកប ងើដ្ាំបណើរឆៃងកាត្់្របទសកម្ពុជា នាក ់ 1,502,896  1,711,253  1,877,853  

 វសិយ័សាំណង ់         

គប្មាង ចាំនួ្ន្ 737  768  1,243  

្កឡាថ្ផទ ពាន់្ម្២ 5,212  4,166  3,469  

ត្ថ្ម្ៃសាងសង ់ ោន្ដុ្ោៃ រ 3,661  1,648  1,695  

ថ្លៃទាំន្ញិបលើទផីារអន្តរជាត្ ិ(គតិ្ជាដ្ោុៃ រអាបម្រកិ) 8         

អងករ ដុ្ោៃ រ/បាន្ 441  427  420  

ប្រងបៅ (Brent) -- ាខរ៉េល ដុ្ោៃ រ/ាខរ៉េល 47  75  63  

បៅស  ូ ដុ្ោៃ រ/បាន្ 1,720  1,560  1,927  

្រភរៈ ្កសួងបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ,  វិទស្ថសាថ ន្ជាត្ិសថ ិត្ិ, និ្ង នាោរជាត្ិ 

 
8 គឺជាថ្លៃទាំនិ្ញចុង្ត្ីមាស  

សថិតិសសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ 
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រូរភារ 1៖ សាថ ន្ភារសូចនាករបសដ្ឋកិចចសាំខ្ន្់ៗ   

 

្រភរៈ ្កសួងបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ,  វិទស្ថសាថ ន្ជាត្ិសថ ិត្ិ, និ្ង នាោរជាត្ិ 

២. សូចនាររតាម្វិស័យ 

២.១. សន្ទសសន្ថ៍្លៃទាំន្ញិប្រើ្ ាស ់

ារាង 2៖ សន្ទសសន្៍ថ្លៃទាំន្ិញប្រើ្ាស់ (ម្ យម្្រចាំ្តី្មាសទី២)  

សូចនាករ 
្ត្ីមាសទី២ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

ម្ែុទាំន្ញិ្គរម់្ែុ 167.6 170.8 175.7 

  អាហារន្ិងបភសជ្ជៈម្និ្ខម្ន្ជាតិ្្សវងង 203.9 207.7 213.7 

  បភសជ្ជៈមាន្ជាតិ្្សវងង ន្ិង ថ្នន ាំជ្ក ់ 158.7 159.9 167.4 

  សបម្ៃៀករាំពាក់ ន្ិង ខសបកបជ្ើង 142.5 145.1 150.0 

  ផទុះសាំខរង ទកឹ អគាិសន្ី ឧសម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដ្ថ្ទបទៀត្ 124.6 124.9 126.9 

  ប្គឿងសគហ រងម្ សមាហ រប្រើ្ាស ់ន្ងិការខលទាាំ 149.6 150.2 151.7 

  សុខ្ភិាល 132.4 133.8 136.6 

  ការដ្ឹកជ្ញ្ជូន្ 110.7 114.0 114.9 

  គម្នាគម្ន្ ៍ 68.2 67.9 67.4 

  ការកាំសាន្ត ន្ិងវរប ម្ ៌ 118.6 118.3 118.9 

  ការសិកា 160.1 159.5 159.7 

  បភាជ្ន្ីយោឋ ន្ 244.2 259.1 278.9 

  ទាំន្ិញ ន្ិង បសវាកម្មបផសងៗ 140.0 142.0 145.6 

2.4%

5.1%

20.8%

30.7%

11.3%

6.2%

19.5%

29.2%

▲2.2%

▲5.8%

▲29.3%

▲32.9%

▲13.2%

▲7.4%

▲12.9%

▼4.8%

អត្ិផរណា (ម្ យម្្រចាំឆ្ន ាំ)

ចាំណូលចរន្តប ៀរ ផសស

កាំបណើន្ឥណទាន្សរុរ

កាំបណើន្ឥណទាន្ខផនកសាំណង់

កាំបណើន្បទសចរណ៍

ភារបរើកចាំហរពាណជិ្ជកម្ម

កាំបណើន្នាាំបចញកាត្ប់ដ្រន្ងិខសបកបជ្ើង

កាំបណើន្ថ្នម្រលលក់ររសអ់គាិសន្កីម្ពុជា 

សាថ ន្ភារសូចនាករសាំខ្ន្់ៗកនុង្ត្ីមាសទី២

២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩
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្រភរៈ វិទស្ថសាថ ន្ជាត្ិសថ ិត្ិ, ្កសួងខផន្ការ 

រូរភារ 2៖ សាថ ន្ភារអតិ្ផរណា (ម្ យម្្រចាំ្តី្មាស) 

 

្រភរៈ វិទស្ថសាថ ន្ជាត្ិសថ ិត្ិ, ្កសួងខផន្ការ 

២.៣. អ្ារតូរ្ាក ់

ារាង 3៖ អ្ារតូរ្ាក់បរៀលប ៀរដុ្ោៃ រអាបម្រិក (ម្ យម្្រចាំ្តី្មាស) 

អ្ារតូរ្ាក់ចុងខែ ្តី្មាសទី១ ្តី្មាសទី២ ្តី្មាសទី៣ ្តី្មាសទី៤ 

2011 4,043  4,045  4,095  4,065  

2012 4,030  4,038  4,056  4,007  

2013 3,995  4,032  4,062  4,020  

2014 3,994  4,026  4,060  4,070  

2015 4,043  4,056  4,092  4,051  

2016 4,023  4,055  4,094  4,042  

2017 4,016  4,047 4,080 4,037 

2018 4,012 4,046 4,073 4,047 

2019 4,006 4,052   

្រភរៈ  នាោរជាត្ិថ្ន្កម្ពុជា 
   

 

 

▲2.4%

▲2.4%

▲1.2%

▲2.3%

▲0.2%

▲0.7%

▲1.3%

▲3.8%

▼0.6%

▲1.5%

▲2.2%

▲2.2%

▲4.4%

▲2.9%

▲1.3%

▲0.9%

▲1.7%

▼0.2%

▼0.5%

▲…

-7% -5% -3% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11%

ម្ុែទាំន្ញិ្គរម់្ុែ (ម្ យម្្រចាំឆ្ន ាំ)

អាហារន្ិងបភសជ្ជៈម្និ្ខម្ន្ជាត្ិ្ សវងង

បភសជ្ជៈមាន្ជាត្ិ្ សវងងន្ងិថ្នន ាំជ្ក់

សបម្ៃៀករាំពាក់ន្ងិខសបកបជ្ើង

ផទុះសាំខរង ទឹក អគាិសន្ី ឧសម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដ្ថ្ទបទៀត្

ប្គឿងសគហ រងម្ សមាា រប្រើ្ាស ់ន្ិងការខលទាាំ

សុខ្ភិាល

ការដ្ឹកជ្ញ្ជូន្

គម្នាគម្ន្៍

ទាំន្ិញ ន្ិងបសវាកម្មបផសងៗ

សាថ ន្ភារខ្រ្រួលអត្ិផរណា ្ រចាំ្ត្ីមាសទី២
២០១៨ ២០១៩
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រូរភារ 3៖ សាថ ន្ភារអតិ្ផរណា ន្ិងអ្ារតូរ្ាក់បរៀលប ៀរដុ្ោៃ រអាបម្រិក (ម្ យម្្រចាំ្តី្មាសទ២ី)  

 

្រភរៈ  នាោរជាត្ិថ្ន្កម្ពុជា 

២.៤. ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ារាង 4៖ ារាង្រតិ្រត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (TOFE) -- ខផនកចាំណូល្តី្មាសទ២ី 

រ ៊ីោន្បរៀល 
្តី្មាសទី២ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

I. ចាំណូលកនុង្របទស 4,094  5,081  6,315  

១. ចាំណូលចរន្ត 4,071  5,035  6,285  

ក. ចាំណូលសារបរើរន្ធ 3,581  4,425  5,653  

១. រន្ធផ្ទទ ល ់ 1,136  1,280  1,608  

រន្ធបលើ្ាក់បរៀវត្ស 101  156  178  

រន្ធបលើ្ាក់ចាំបណញ 973  1,123  1,430  

រន្ធបលើផលទនុ្ដ្ ីៃី ន្ិងផទុះសាំខរង 62  0  0  

២. រន្ធ្របោល 1,972  2,571  3,327  

រន្ធបលើផលរររ 0  0  0  

អាករបលើត្ថ្ម្ៃរខន្ថម្ 1,120  1,371  1,674  

អាកររិបសស 829  1,172  1,617  

ចាំណលូរន្ធបផសងៗបទៀត្ 22  28  35  

៣. រន្ធពាណជិ្ជកម្មប្ៅ្របទស 473  575  719  

រន្ធនាាំចូល 464  566  705  

រន្ធនាាំបចញ 9  9  13  

រន្ធនាាំបចញបផសងៗបទៀត្ 0  0  0  

0.7%

0.0%

-0.2%

0.0%

0.1%

2.4%

1.9%

3.4%

2.4% 2.2%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%

្ត្ីមាសទី២ ្ត្ីមាសទី២ ្ត្ីមាសទី២ ្ត្ីមាសទី២ ្ត្ីមាសទី២

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

អ្ារតូរ្ាក់បរៀលប ៀរដ្ុោៃ រអាបម្រិក អត្ិផរណារួម្
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រ ៊ីោន្បរៀល 
្តី្មាសទី២ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

ែ.ចាំណូលម្និ្ខម្ន្សារបរើរន្ធ 491  610  632  

ចាំណលូរីបន្សាទ 0  0  1  

ចាំណលូរីថ្្របឈើ 12  6  9  

ចាំណលូរីការជ្លួសហ្ោស 13  97  5  

ចាំណលូរីអាកាសចរសីុវលិ 41  29  56  

ចាំណលូរីសម្បទាន្ 125  105  103  

ចាំណលូរីថ្្រសណីយ៍ ន្ងិទូរគម្នាគម្ន្ ៍ 13  15  49  

អាករសាថ ន្ទតូ្ (ចាំណូលរីលែិិត្ឆៃងខដ្ន្ ន្ងិទិោឋ ការ) 130  0  0  

ផលរីការរងស់ិទធិ្រលង 3  0  0  

ចាំណលូរីការជ្លួ 5  0  0  

ចាំណលូម្និ្ខម្ន្រន្ធបផសងៗ 148  357  409  

២. ចាំណូលម្លូ ន្ 22  45  30  

្រភរៈ អគានាយកោឋ ន្បោលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ 

ារាង 5៖ ារាង្រតិ្រត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (TOFE) -- ខផនកចាំណាយ្តី្មាសទី២ 

រ ៊ីោន្បរៀល 
្តី្មាសទី២ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

II. ចាំណាយសររុ 4,139  4,706  4,931  

១. ចាំណាយចរន្ត 2,783  3,188  3,724  

ក. ការពារ ន្ងិសន្តសិែុជាត្ ិ 525  916  905  

ែ. រដ្ឋាលសុីវលិ 2,210  2,229  2,746  

គ. ចាំណាយការ្ាក ់ 48  44  74  

២. ចាំណាយម្លូ ន្ 1,356  1,518  1,207  

ហិរញ្ញរបទាន្កនងុ្សកុ 269  484  414  

រីចាំណលូកនងុ្សុក (3) 346  414  

រីជ្ាំនួ្យជាទាំនិ្ញ 272  139  0  

ហិរញ្ញរបទាន្រីររបទស 1,087  1,033  793  

ឱន្ភារចរន្ត (សាច់្ ាក)់ 1,088  1,847  2,561  

ឱន្ភារទបូៅ (សាច់្ ាក)់ (247) 374  1,384  

្រភរៈ អគានាយកោឋ ន្បោលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ 
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ារាង 6៖ ារាង្រតិ្រត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (TOFE) -- ខផនកហិរញ្ញរបទាន្្តី្មាសទី២ 

រ ៊ីោន្បរៀល 
្តី្មាសទី២ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

III. ហរិញ្ញរបទាន្ 247  (374) (1,384) 

១. ហរិញ្ញរបទាន្ររីរបទស 1,221  1,064  587  

  ្ទ្ទង់លវិកា 272  139  0  

  ជ្ាំនួ្យគប្មាងអភិវឌ្ឍន៍្ 1,062  1,024  776  

  រំលសរ់ាំណលុររបទស (113) (98) (189) 

២. ហរិញ្ញរបទាន្កនុង្សកុ (33) 91  28  

របញ្ញើរោឋ ភិាល (597) (490) (1,470) 

 វិស័យឯកជ្ន្ 43  0  0  

បផសងៗ 520  581  1,497  

៣. ្រត្រិត្តកិារកាំរងុដ្ាំបណើរការ (941) (1,529) (1,999) 

្រភរៈ អគានាយកោឋ ន្បោលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ 

រូរភារ 4៖ សាថ ន្ភារតុ្លយភារលវកិាចរន្ត (គិត្ជារ ៊ីោន្បរៀល) ្តី្មាសទី២ 

 

្រភរៈ អគានាយកោឋ ន្បោលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ 

1,658 
1,521 1,088 

1,847 

2,561 

0
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2,500

3,000

(6,000)

(4,000)

(2,000)

0

2,000

4,000
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8,000

្ត្ីមាសទ២ី ្ត្ីមាសទ២ី ្ត្ីមាសទ២ី ្ត្ីមាសទ២ី ្ត្ីមាសទ២ី

ចាំណូលចរន្ត (Upper) ចាំណាយចរន្ត (Lower) ត្ុលយភារលវិកាចរន្ត (RHS)
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២.៥. ឥណទាន្ ន្ងិររូយិវត្ថុ  

ារាង 7៖ សាថ ន្ភាររូរិយវត្ថុ្តី្មាសទី២ 

(រ ៊ីោន្បរៀល) 
្ត្ីមាសទី២ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

្ទរយសកម្មររបទសសទុធ 40,285  49,422  62,700  

្ទរយសកម្មររបទស 57,241  66,736  81,660  

្ទរយអកម្មររបទស (16,955) (17,314) (18,960) 

្ទរយសកម្មកនុង្សកុសទុធ 24,986  29,926  33,548  

ឥណទាន្កនងុ្សុក 51,062  59,577  72,821  

ឥណបទយយសុទធរាជ្រោឋ ភិាល (10,128) (12,888) (18,747) 

ខផនកមិ្ន្ខម្ន្រោឋ ភិាល 61,190  72,464  91,569  

្ទរយសកម្មខផនកបផសងៗ (26,077) (29,650) (39,273) 

្ាក់របញ្ញើហាម្ឃាត្ ់ (1,495) (1,811) (2,249) 

មូ្ល ន្ និ្ង  ន្រ្មុ្ង (21,129) (25,089) (32,104) 

បផសងៗ (3,452) (2,751) (4,920) 

ររូយិវត្ថុទបូៅ (M2) 65,271  79,348  96,248  

រូរិយវត្ថ ុ(M1) 8,186  9,554  11,275  

រូរិយវត្ថុប្ៅ នាោរ 7,262  8,583  10,036  

្ាក់របញ្ញើចរន្ត 925  971  1,238  

រូរិយវត្ថុបផសងៗ 57,085  69,794  84,973  

្ាក់របញ្ញើមាន្កាលកាំណត្់ និ្ងសន្ស ាំ 2,240  2,690  3,336  

្ាក់របញ្ញើជារូរិយរ័ណណ (ររបទស) 54,845  67,105  81,637  

ទនុ្រ្ម្ងុររូយិរណណររបទសសទុធ )ោន្ដ្ោុៃ រ(  7,773  8,985  11,229  

្រភរៈ  នាោរជាត្ិថ្ន្កម្ពុជា 

 

 

 

 

 

 



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្ិបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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២.៦. វសិយ័ពាណជិ្ជកម្ម 

រូរភារ 5៖ ររិកាា រសាំណង់ បទាច្ក-ោន្យន្ត ន្ិងវាយន្ភណឌ ន្ិងសបម្ៃៀករាំពាក់ (គិត្ជារ ៊ីោន្បរៀល)  

 

្រភរៈ ទាំនិ្ញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាត្ិឆៃងាម្មាត្់្ចកគយរី អគានាយកោឋ ន្គយ និ្ងរោឋ ករកម្ពុជា ្កសួងបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ 

ារាង 8៖ ការនាាំចូលាម្មុ្ែទាំន្ិញសាំខ្ន់្ៗ (គិត្ជារ ៊ីោន្បរៀល) 

មុ្ែទាំនិ្ញ  
្ត្ីមាសទី២ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

ថ្នន ាំបរទយ  140  171  201  

បភសជ្ជៈ ប្គឿង្សវងង និ្ងារឯ  480  560  603  

សករស និ្ងរ ៊ីបចង  54  43  42  

ប្រងឆ្ និ្ងអាហារបផសងៗ  356  417  495  

សមាា រសាំណង ់  626  957  1,758  

បអ ិច្ត្ូនិ្ច  6  144  143  

វាយន្ភណឌ   4,082  5,298  5,456  

បទាច្ក-ោន្យន្ត  1,166  1,383  2,157  

ប្គឿងរនាៃ សោ់ន្យន្ត  14  43  33  

ររិកាា រ្ត្ជាក ់  52  128  143  

មាស  120  338  131  

ប្រងឥន្ធន្ៈ  838  909  1,805  

ជ្ីកសិកម្ម  428  273  242  

បផសងៗ  5,495  7,595  8,571  

សររុ  13,857  18,259  21,780  

្រភរៈ ទាំនិ្ញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាត្ិឆៃងាម្មាត្់្ចកគយរី អគានាយកោឋ ន្គយ និ្ងរោឋ ករកម្ពុជា ្កសួងបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ 
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សាថ ន្ភារនាាំចូល្ត្ីមាសទី២

ររិកាា រសាំណង់ ប្រងឥន្ធន្ៈ បទាច្ក-ោន្យន្ត វាយន្ភណឌ  ន្ិងសបម្ៃៀករាំពាក់



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្ិបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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រូរភារ 6៖ សាថ ន្ភារម្ុែទាំន្ិញនាាំបចញសាំខ្ន្់ៗ (គិត្ជារ ៊ីោន្បរៀល) 

្រភរៈ ទាំនិ្ញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាត្ិឆៃងាម្មាត្់្ចកគយរី អគានាយកោឋ ន្គយ និ្ងរោឋ ករកម្ពុជា ្កសួងបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ 

រូរភារ 7៖ សាថ ន្ភារនាាំបចញបៅទផីារអន្តរជាតិ្ (គិត្ជាោន្ដុ្ោៃ រអាបម្រិក)  

 
 

្រភរៈ ទាំនិ្ញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាត្ិឆៃងាម្មាត្់្ចកគយរី អគានាយកោឋ ន្គយ និ្ងរោឋ ករកម្ពុជា ្កសួងបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ 
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កាំបណើន្វិស័យកាត់្បដ្រ +12.9% 



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្ិបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

 13 

ារាង 9៖ មុ្ែទាំន្ិញនាាំបចញ (គិត្ជារ ៊ីោន្បរៀល) 

មុ្ែទាំនិ្ញ 
្ត្ីមាសទី២ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

សបម្ៃៀករាំពាក ់ 6,518  7,369  7,707  

ខសបកបជ្ើង 887  1,096  1,290  

វាយន្ភណឌ បផសងៗ 192  612  1,247  

ប្គឿងរងាុាំបអ ិច្ត្ូនិ្ច 449  161  347  

ប្គឿងរងាុាំរលយន្ត 31  53  74  

កង ់ 282  391  315  

បឈើមូ្ល 13  147  77  

បឈើខកថ្ចន 0  0  1  

កាត ររន្ទុះ 1  19  55  

ផលតិ្ផលបផសងៗរីបឈើ 103  5  11  

អងករ 228  291  292  

បៅស  ូ 186  148  171  

សករស 38  99  94  

ផលតិ្ផលជ្លផល 0  0  0  

ផលតិ្ផលកសិកម្មបផសងៗ 44  96  114  

ារឯ 21  25  17  

ខែសបភៃើង និ្ងរងាុាំខែសបភៃើង 0  154  155  

សាំរកកាំរ៉ាងុ និ្ងគ្ម្រកាំរ៉ាុង 0  8  1  

មាស 0  0  0  

ផលតិ្ផលបផសងៗ 1,636  1,459  1,739  

នាាំបចញសររុ 10,633  12,134  13,706  

្រភរៈ ទាំនិ្ញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាត្ិឆៃងាម្មាត្់្ចកគយរី អគានាយកោឋ ន្គយ និ្ងរោឋ ករកម្ពុជា ្កសួងបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ 



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្ិបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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២.៧. ការ វនិ្បិោគឯកជ្ន្ 

ារាង 10៖ សថ ិតិ្ វនិិ្បោគវសិ័យឯកជ្ន្ប្ៅត្ាំរន្់បសដ្ឋកិចចរបិសស (អនុ្ម័្ត្បោយ្កមុ្្រឹកាអភិវឌ្ឍន៍្កម្ពុជា) 

ការអន្ញុ្ញ ត្វនិ្បិោគបោយ (CDC)  ឯកា 
្ត្ីមាសទី២ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

គប្មាង  ចាំនួ្ន្ 33 29 37 

របងកើត្ការគរ  ការគរ 35,626  37,479 49,242 

ទុន្ វិនិ្បោគបលើវសិ័យ      

    កសិកម្ម ោន្ដុ្ោៃ រ 61  122  31  

    ឧសាហកម្ម ោន្ដុ្ោៃ រ 210  128  137  

    បសវាកម្ម ោន្ដុ្ោៃ រ 1,045  2,050  461  

    បទសចរណ ៍ ោន្ដុ្ោៃ រ 644  126  2,057  

សររុ ោន្ដ្ោុៃ រ 1,960  2,426  2,687  

    ទុន្វិនិ្បោគកនងុ្សកុ ោន្ដុ្ោៃ រ 544  336  2,492  

    ទុន្វិនិ្បោគររបទស ោន្ដុ្ោៃ រ 1,416  2,090  195  

្រភរៈ ្កុម្្រឹកាអភិវឌ្ឍន៍្កម្ពុជា     

រូរភារ 8៖ ចាំន្ួន្គប្មាង ន្ិងទុន្វនិិ្បោគប្ៅត្ាំរន្ប់សដ្ឋកិចចរិបសស (គិត្ជាោន្ដុ្ោៃ រអាបម្រិក)  

 

្រភរៈ ្កុម្្រឹកាអភិវឌ្ឍន៍្កម្ពុជា  
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អ័កសបឆងង (ទុន្វិន្បិោគ -- ោន្ដ្ោុៃ រ) អ័កសសាត ាំ (គប្មាង)



្រឹត្តិរ្ត្សថ ិត្ិបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

 15 

២.៨. វសិយ័បទសចរណ ៍

ារាង 11៖ ចាំន្ួន្អនកដ្ាំបណើរឆៃងកាត់្្របទសកម្ពុជា 

សចូនាករ 
្ត្ីមាសទី២ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

សររុ 1,159,783  1,290,407  1,460,621  

ាម្ផៃូវអាកាស 684,254  846,491  1,054,825  

ភនាំបរញ 320,926  432,327  500,251  

បសៀម្រារ 351,907  375,060  367,474  

កងបកង 11,421  39,104  187,100  

ាម្ផៃូវបោក និ្ងផៃូវទឹក 475,529  443,916  405,796  

ផៃូវបោក 457,529  420,593  385,306  

ផៃូវទឹក 18,000  23,323  20,490  

្រភរៈ ្កសួងបទសចរណ៍ 

រូរភារ 9៖ កាំបណើន្អនកដ្ាំបណើរឆៃងកាត់្្របទសកម្ពុជា (គិត្ជា %) 

 

្រភរៈ ្កសួងបទសចរណ៍ 
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២.៩. វសិយ័សាំណង ់

ារាង 12៖ គប្មាងអន្ុញ្ញ ត្សាងសង់ 

  ឯកាត  
្ត្ីមាសទី២ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

សាំបណើសុាំសាងសង ់      

គប្មាង  ចាំនួ្ន្ 737  768  1,243  

ត្ថ្ម្ៃសាងសង ់  ោន្ដុ្ោៃ រ 3,661  1,648  1,695  

សាំបណើសុាំសាងសងា់ម្្របភទ      

សាំណង់សាធារណៈ  ម្២ 9,196  121,861  18,628  

លាំបៅោឋ ន្ និ្ងភូមិ្្គុឹះ  ម្២ 2,558,229  1,664,014  1,179,644  

សាំណង់ឧសាហកម្ម  ម្២ 78,021  128,089  710,633  

សាំណង់ពាណជិ្ជកម្ម  ម្២ 2,426,131  205,301  941,005  

សាំណង់បទសចរណ ៍  ម្២ 139,949  2,046,408  348,065  

សាំណង់វិនិ្បោគបផសងៗ  ម្២ 110  0  480  

សររុ  ម្២ 5,211,635  4,165,672  3,198,455  

 ្ រភរៈ ្កសួងបរៀរចាំខដ្ន្ដី្ ន្គរូរនី្យកម្ម និ្ងសាំណង់ 

រូរភារ 10៖ សាំបណើសុាំសាងសង់ គិត្ជា្កឡាថ្ផទ ខចកាម្្របភទសាំណង់  

 

្រភរៈ ្កសួងបរៀរចាំខដ្ន្ដី្ ន្គរូរនី្យកម្ម និ្ងសាំណង់ 
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៣. ថ្លៃទាំនិញសាំខាន់ៗ និងអព្តាបតូរព្បារ់សលើទីផ្សារអនតរជាតិ 

ារាង 13៖ ថ្លៃទាំន្ិញប្រើ្ាសប់លើទផីារអន្តរជាតិ្ (គិត្ជាដុ្ោៃ រអាបម្រិក) 

មុ្ែទាំនិ្ញ ឯកា ទីផារ 
្ត្ីមាសទី២ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

អងករ បាន្/ដុ្ោៃ រ ាងកក 441  427  420 

ប្រងបៅ Brent  ុង/ដុ្ោៃ រ ្កុង ុងដ៍្ 47  75  63 

បៅស  ូ បាន្/ដុ្ោៃ រ សិងហរុរឯ 1,720  1,560  1,927 

មាស បអាន្/ដុ្ោៃ រ ហុងកុង 1,383  1,406  1,491 

បពាត្្កហម្ បាន្/ដុ្ោៃ រ សុីកាបហាា  158  165  195 

សខណត កបសៀង បាន្/ដុ្ោៃ រ សុីកាបហាា  380  413  360 

ប្រងដូ្ង បាន្/ដុ្ោៃ រ រ៉េុត្ប ើឌាំ 1,697  934  636 

សករស បាន្/ដុ្ោៃ រ ្កុង ុងដ៍្ 370  381  369 

្រភរៈ បគហទាំរ័រ នាោររិភរបោក 

រូរភារ 11៖ ថ្លៃជ្កីសិកម្មបលើទីផារអន្តរជាតិ្ស្មារ់្តី្មាសទី២ (គិត្ជាដុ្ោៃ រអាបម្រិក/ខម្៉ា្ត្្ទីកបាន្)  

 

្រភរៈ បគហទាំរ័រ នាោររិភរបោក (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) 
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ារាង 14៖ សន្ទសសន្៍ថ្លៃទាំន្ិញប្រើ្ ាសប់លើទីផារអន្តរជាតិ្ (ឆ្ន ាំបោល ២០១០=១០០) 

មុ្ែទាំនិ្ញ 
្ត្ីមាសទី២ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

ប្រងឥន្ធន្ៈ 46  72  60  

ផលតិ្ផលកសិកម្ម 88  89  85  

ម្ហូរអាហារ 92  93  88  

បឈើ 85  88  85  

ជ្ីគីមី្ 68  78  87  

្រភរៈ បគហទាំរ័រ នាោររិភរបោក (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) 

ារាង 15៖ អ្ារតូរ្ាក់បលើទផីារអន្តរជាតិ្ប ៀរនឹ្ងដុ្ោៃ រអាបម្រិក (ម្ យម្្រចាំ្តី្មាស) 

រូរិយរ័ណណ 
្ត្ីមាសទី២ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

ជ្រ៉ាុន្ (បយ៉ាន្) 112.34  110.67  107.85  

ហុងកុង (ដុ្ោៃ រ) 7.80  7.85  7.81  

សិងហរុរឯ (ដុ្ោៃ រ) 1.38  1.36  1.35  

មា៉ា ប សុី (រឯងហាីត្) 4.29  4.04  4.13  

ហងីលរីីន្ (បរ៉ាសូ) 50.50  53.35  51.20  

ថ្ល (ាត្) 33.92  33.04  30.54  

ឥណឌូ បន្សុី (ររូស្ថ) 13,297.70  14,302.60  14,115.80  

កូបរ៉េ (វ៉េូន្) 1,142.06  1,113.97  1,155.94  

ថ្ត្វា៉េ ន់្ (ដុ្ោៃ រ) 30.40  30.46  30.99  

ចិន្ (បរ៉េន្មី្ន្រ ៊ី) 6.78  6.62  6.87  

ឡាវ (គីរ) 4,025.65  4,033.72  4,034.35  

បវៀត្ណាម្ (ដុ្ង) 8,100.05  8,361.94  8,572.85  

ឥណាឌ  (រូរី) 22,446.90  22,877.50  23,280.00  

រុសសី (រូរ) 64.55  68.44  68.83  

អងូ្រ្សាត លី (ដុ្ោៃ រ) 59.22  62.75  63.21  

អង់បគៃស (បផ្ទន្) 1.30  1.35  1.42  

អរឺ៉េុរ (អឺរ៉េូ) 0.77  0.76  0.79  

្រភរៈ OANDA (Internet) 
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ឧបសម្ព័នធ 

ារាង 16៖ សថ ិតិ្កសិកម្ម 

ផលតិ្កម្មកសកិម្ម ន្ងិនាាំបចញ ឯកា 
្តី្មាសទី២ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

ថ្ផទដី្ោាំដុ្ុះ  
  

 

  ្សូវ ហិកា 1,260,282  1,494,695  1,283,962  

  ដ្ាំណាាំរួម្ផស ាំ ន្ិងដ្ាំណាាំឧសាហកម្ម ហិកា 689,660  729,402  600,069  

  បៅស ូ ហិកា 433,827  436,812  434,013  

ថ្ផទដី្្រមូ្លផល        

  ្សូវ ហិកា na  na  na  

  បៅស ូ ហិកា 172,684  173,017  233,212  

ររិមាណផល        

  ្សូវ បាន្ na  na  na  

  បៅស ូ (ខ្ករ) បាន្ 92,379  84,418  105,535  

  ជ្លផល បាន្ 301,673  319,058  338,596  

នាាំបចញ       

  អងករ (*) បាន្ 264,945  274,280  264,494  

  បៅស ូ  បាន្ 63,045  61,623  63,824  

  សករ បាន្ 77,579  196,581  175,672  

  ផលិត្ផលជ្លផល បាន្ 113  1,664  190  

  ផលិត្ផលកសិកម្មបផសងៗ បាន្ 158,625  130,285  89,521  

្រភរៈ  រាយការណ៍្រចាំសាត ហ៍ ្រចាំខែ និ្ង្រចាំឆ្ន ាំ ្កសួងកសិកម្ម រុកាា ្រមាញ់ និ្ងបន្សាទ 

     រាយការណ៍ពាណិជ្ជកម្ម្រចាំខែ 

សមាា ល់៖  (*)សថ ិត្ិនាាំបចញរី អគានាយកោឋ ន្គយ និ្ងរោឋ ករកម្ពុជា។ រ៉ាុខន្តសថ ិត្ិថ្ន្ការនាាំបចញអងកររីកម្ពុជាបៅទីផារអន្តរជាត្ិ កត្់្ាាម្រយៈបលខ្ ិការោឋ ន្្ចក

បចញចូលខត្មួ្យស្មារ់រាំបរញខរររទនាាំបចញអងករ គិត្្ត្ឹម្ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៩ មាន្រហូត្ដ្ល់ ២៨១ ៥៣៨ បាន្ ។ 
 

បរៀរចាំបោយនាយកោឋ ន្សថ ិត្ិ និ្ង វភិាគបសដ្ឋកចិច ថ្ន្អគានាយកោឋ ន្បោលន្បោាយ 

ទាំនាក់ទាំន្ងៈ  

Email: sead@mef.gov.kh 


