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ឹ សារសង្ខេប / Executive summary
១. ង្ៅខខ្ង្មសា ឆ្ាំ២០១៩ង្ន្េះ សន្ទសសន្៍ថ្លលទន្
ំ ញ
ិ ង្្បើ្ាស់ន្ខ
ិ ង្សវាមមម្ឯប់មុខ្ង្ៅរាជធាន្ីភ្ង្ាំ េញ ាន្ង្មើន្ង្ ខ
ើ
្បមាិ ០,៣% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខ ២,១% ង្ ៀបន្ឹខខខ្ង្មសាឆ្ាំមន្
ុ ។ ការរមាាន្ន្៊ូិអ្ាមំង្ិើន្ទាបង្ន្េះ ង្ោហសារ
ការង្មើន្ង្ ខ
ើ ្ិច្្ួច្របស់សន្ទសសន្៍ថ្លល្មុមទំន្ញ
ិ មួហច្ំន្ន្
ួ ំ ជាេិង្សស្មុមមហប
ូ អាហារន្ិខង្ភ្សជកៈមិន្មាន្ជា្ិ្សិឹខ ន្ិខ
ការធាលម់ច្េះុ ថ្ន្សន្ទសសន្៍ថ្លល្មុមទំន្ញ
ិ ង្ភ្សជកៈមាន្ជា្ិ្សិឹខន្ិខថ្ា ំជម់ (-០,១%) ឯមន្នឯមន្៍ (-០,២%) ន្ិខង្ោជន្ីហោឋន្
(-១,៥%) ង្ ៀបន្ឹខខខ្មីន្នមន្លខង្ៅ។
២. ន្នគារ៖ ឯិ្្្ឹមខខ្ង្មសា ឆ្ាំ២០១៩ ឥិទាន្ផ្សត ង្់ ោហ ន្នគារណិិជកសរុបមាន្ច្ំន្ន្
ួ ៩៤,៦ ប៊ីលាន្ង្រៀ
ង្មើន្ង្ ើខ ៣២,៤% ង្ ៀបរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន្
ុ ។ ឥិទាន្ដ្ ់ ិសសយហង្សវាមមមមាន្សមាមា្្ ៥១,១% ថ្ន្ឥិទាន្សរុប
ឥិទាន្ិសសយហមសិមមម ឧសាិមមមន្ខ
ិ សំិខ់ ២២,១% ឥិទាន្រ៊ូបិ័ន្តបុឯគ ន្ិខឥិទាន្ង្ផ្សសខៗ ២៣,២% ន្ិខឥិទាន្
ដ្ ់្ឯឹេះសាថន្ិិរញវិ្ថុ ៣,៦%។ អ្ាការ្ាម់៖ មាុខខខ្ង្មសា ឆ្ាំ២០១៩ ឥិទាន្ ន្នគារណិិជកស្មាប់្ាម់ដ្ុលាលមាន្
អ្ាការ្ាម់ ១១,៩% ន្ិខស្មាប់្ាម់ង្រៀ មាន្អ្ាការ្ាម់ ១៣,៦% មាុខមួហឆ្ាំ។ ជា ទធផ្ស
ឥិទាន្្ាម់ង្រៀ

ន្ិខឥិទាន្្ាម់ដ្លា
ុ ល រ មាន្ន្ិន្នាការលហច្ុេះ។ ការផ្សគ្ផ្ស
់ គខ់រ៊ូបិហិ្ថុ៖ ឯិ្្្ឹមខខ្ង្មសា ឆ្ាំ២០១៩ រ៊ូបហ
ិ

ិ្ថុទ៊ូង្ៅ M2មាន្ច្ំន្ន្
ួ ៩៤,៥ ្ទីលាន្ង្រៀ
ង្រៀ

ឯមាល្រវាខអ្ាការ្ាម់

ង្មើន្ង្ ើខ ២៤% ង្ ៀបន្ឹខ រហៈង្េ

ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២៣,៨% មាខ
ុ ង្ន្នេះ្ាម់បង្ញវជា
ើ រ៊ូបិហបិណ មាន្ ៨០,៨ ្ទីលាន្
ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំ មុន្។ មំង្ិើន្ រ៊ូបិហិ្ថុទ៊ូង្ៅមាន្ន្ិន្នាការ្សបង្ៅន្ឹខ ការបន្តរមា

មំង្ិើន្ខ្ពសថ្់ ន្ង្សដ្ឋមិច្ច មាខ
ុ រខវខ់ ៧% មាខ
ុ មួហឆ្ាំ ខដ្ ង្ ឱ្
វើ យ្ាម់ច្ំិ៊ូ ្បជាជន្មាន្ការង្មើន្ង្ ខ
ើ ន្ិខបង្ខកន្
ើ
ទធោេ
មាុខការោម់បង្ញវើង្ៅ ន្នគារង្្ច្ើន្ជាខមុន្។
៣. មាុខរហៈង្េ

៥ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៩ង្ន្េះ ្ថ្មលជួញដ្៊ូរម៊ូ

ប្្មមម សិទស
ធ រុបមាន្ច្ំន្ួន្ ១៣៥ ប៊ីលាន្ង្រៀ

ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៥០ដ្ខង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន្
ុ ។ មាុខខខ្ឧសោង្ន្េះ ្ឯឹេះសាថន្មី្មូិិរញវិ្ថុ LOLC ាន្ច្ុេះបញក ី
ម់ម៊ូ

ប្្បំិុ ជាសាធារិៈ បន្នទប់េីមាន្ការអន្ុញ្ញវ្ជាង្គា

ការិ៍ ង្ ើសំង្ិើសុំង្ាេះផ្សាហមាុខខខ្ង្មសាមន្លខ

ង្ៅ ខដ្ ម៊ូ ប្្បំិុ ង្ាេះេុមពផ្សាហសរុបមាន្ទឹម្ាម់ ៨០ ប៊ីលាន្ង្រៀ
ច្ំខិមក ង្ៅថ្លៃទី៣១ ខខ្ឧសោ ឆ្ាំ២០១៩
របស់ខ្ួ លន្ថ្

(Coupon Bond) មាន្ឥិ្ប្ិទាន្ ៣ឆ្ាំ។

ន្នគារិឌ្ឍន្ៈអាសុីច្ំកា្់ (ABA Bank) ាន្្បកាសង្ៅង្ ើង្ឯិទំេយរផ្សលូិការ

ន្នគារ ទទួ ាន្ការអន្ុម្
យ េី ន្នគារជា្ិថ្ន្មមពុជា ង្ដ្ើមបីចាប់ង្ផ្សតើមដ្ំង្ិើរង្រៀបច្ំការង្ាេះផ្សាហ សញ្ញវបិណ

សាជីិមមមរបស់ខ្ួ ន្
ល ង្ៅង្ ផ្ស
ើ ារម៊ូ ប្្មមពុជា (CSX)។
៤. ទំិទ
ំ ម
ឹ ្ាម់ន្នំង្ច្ញសរុប មាខ
ុ រហៈង្េ
១៤,៣% ង្បើង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ

៤ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៩ង្ន្េះ មាន្្បមាិ ៤ ១១២ លាន្ដ្ុលាលរ ង្មើន្ង្ ខ
ើ

ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមុន្។ ាមការសង្ខក្ ការន្នំង្ច្ញង្ៅកាន្់ទផ្ស
ី ារអាង្មរសមមាន្ការង្មើន្ង្ ើខខាលំខ

ង្ោហសារមំង្ិើន្ការន្នំង្ច្ញ travel goods ខ្មាន្ការ្េួហារមភង្ កា
ើ រន្នំង្ច្ញង្ៅកាន្់ ទីផ្សារអឺរប
ុ
ន្ិខអខ់ង្ឯលស
(៣៤% ថ្ន្ទំិទ
ំ ម
ឹ ្ាម់ន្នំង្ច្ញសរុប) ខដ្ មាន្ការលមលហមំង្ិើន្ ន្ិខធាលម់ច្េះុ ង្បើង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន្
ុ ។ ង្ដ្ើមបី
ធាន្នន្ិរន្តោេមំង្ិើន្ន្នង្េ ខាខមុខ្ ការេង្ន្លឿន្េិេិ មមមណិិជកមមម ង្សដ្ឋមិច្ច ន្ិខទីផ្សារង្គា ង្ៅ អាច្ជួហឱ្យមមពុជា មាន្
្បភ្េមំង្ិើន្ ង្្ច្ើន្ ន្ិខកា្់បន្ថ ហហាន្ិភ្យហខាខង្្ៅ។ ច្ំខិមក ការន្នំ ច្៊ូ
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មាន្ទំិំទឹម្ាម់សរុបច្ំន្ួន្្បមាិ

៦ ៣១៤ លាន្ដ្ុលាលរ ង្មើន្ង្ ខ
ើ ២២,២% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន្
ុ ។ ង្បើេន្
ិ ិ្យាមទំិំទឹម្ាម់ ការន្នំច្៊ូ វាហន្ភ្ិឌ
ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៦,៨% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ៤ខខ្ឆ្ាំមន្
ុ ខដ្ មំង្ិើន្ង្ន្េះអាច្ឆលុេះបញ្ញចខ
ំ ឱ្យង្ ញ
ើ ថ្ ផ្ស ្
ិ មមមវាហន្ភ្ិឌន្ិខ
ខសបមង្ជើខស្មាប់ន្នំង្ច្ញន្ឹខង្ៅខ្បន្តង្មើន្ង្ ើខន្នង្េ ខាខមុខ្។
៥. ាមទិន្ាន្ហ
យ ផ្សលូិការបឋមេីរ្ន្នគារជា្ិ ង្ៅខខ្ង្មសាឆ្ាំ២០១៩ រដ្ឋា ថ្ាម់ជា្ិ្បម៊ូ ច្ំិ៊ូ មាខ
ុ ្សុមសរុប
ាន្ច្ំន្ន្
ួ ៦ ៨៧៦,៨ បលា
៊ី ន្ង្រៀ

ឬង្សម ន្
ើ ឹខ ៣៤,៨% ថ្ន្ច្ាប់លិសកា្បចាំឆ្ាំ២០១៩ ង្មើន្ង្ ើខ ៨,៩% ង្ ៀបន្ឹខរហៈ

ង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន្
ុ ។ មំង្ិើន្ង្ន្េះ ្្ូិាន្ឆលុេះបញ្ញចខ
ំ ាមរហៈមំង្ិើន្ថ្ន្្បង្ភ្ទច្ំិ៊ូ មួហច្ំន្ន្
ួ ដ្៊ូច្ជា ច្ំិ៊ូ េីេន្ធផ្ទទ ់
(៩,៩%) ច្ំិ៊ូ េីេន្ធ្បង្គ

(៩,២%) ច្ំិ៊ូ េីេន្ធណិិជកមមមង្្ៅ្បង្ទស (១១,៩%) ន្ិខច្ំិ៊ូ មិន្ខមន្សារង្េើេន្ធ

(២,៩%)។ ច្ំខិមក ការអន្ុិ្តច្ំណាហរបស់រដ្ឋា ថ្ាម់ជា្ិ មាន្ោេលមលហមាុខមំង្ិើន្សរុបមាុខរខវខ់ ២,៣% ង្បើឯិ្េី
ង្ដ្ើមឆ្ាំមម។ ជា ទធផ្ស
ង្រៀ

ស ច្រន្តមាន្អ្ិង្រមសាច្់្ាម់ច្ន្
ឯិ្្្ឹមខខ្ង្មសា ឆ្ាំ២០១៩ ្ុ យោេលិកា
ំ ន្
ួ ៣ ០០៣,៣ បលា
៊ី ន្

ស សរុបមាន្អ្ិង្រមសាច្់្ាម់ច្ន្
ន្ិខ្ុ យោេលិកា
ំ ន្
ួ ១ ៩០៥,៩បលា
៊ី ន្ង្រៀ ។
៦. មាខ
ុ រហៈង្េ

ស ិង្គឯកមជន្សរុបខដ្ ទទួ ាន្ការអន្ុញ្ញវ្ង្ោហ្មុម
៥ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៩ង្ន្េះ ឯង្្មាខិន្

ស ិង្គឯ្បមាិ ៣ ៦២២ លាន្ដ្ុលាលរអាង្មរសម ង្មើន្ង្ ើខ ៣២
្បឹមាអភ្ិិឌ្ឍន្៍មមពុជាមាន្ច្ំន្ន្
ួ ៨១ ឯង្្មាខ មាន្ទុន្ ិន្
ឯង្្មាខ ន្ិខ ទុន្ ិសន្ិង្គឯ ង្មើន្ ង្ ើខជិ្ ៦ដ្ខ ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ

ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំ មុន្។ ង្គខាមទិន្ាន្យហខដ្

ទទួ

ាន្េី

ស ង្ិ គឯគ៉ាខឯំិម
ស ហ
្មុម្បឹមាអភ្ិិឌ្ឍន្៍មមពុជា មំង្ិើន្ខ្ពសង្់ ន្េះ ង្ោហសារមាន្ការង្ាេះទុន្ិន្
ុ មាខ
ុ ិស
យ ង្ទសច្រិ៍ មាុខង្ន្នេះ
ខខ្មុមភៈ មាន្ឯង្្មាខិសន្ិង្គឯ ំ ២ ង្ ើ មជឈមិឌ ង្ទសច្រិ៍ ន្ិខទី្មុខង្ទសច្រិ៍ ខដ្ ង្្គាខង្្បើទន្
ុ ិសន្ិង្គឯសរុប
ស ិង្គឯ ំ ១ ង្ ើ មជឈមិឌ ង្ទសច្រិ៍ ខដ្
្បមាិ ១ ៤០០ លាន្ដ្ុលាលរអាង្មរសម ច្ំខិមកខខ្ង្មសា មាន្ឯង្្មាខិន្
ស ិង្គឯសរុប្បមាិ ១ ៥០០ លាន្ដ្ុលាល រអាង្មរសម (មាច ស់ោឯិុន្ ១០០% មមពុ ជា)។
ង្្គាខង្្បើទុន្ ិន្
៧. មាុខរហៈង្េ

៥ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៩ង្ន្េះ សំង្ិើសុំសាខសខ់សរុបមាន្ច្ំន្ួន្ ១ ៦១២ ឯង្្មាខ ង្មើន្ង្ ើខ ២៤២

ឯង្្មាខ (ោឯង្្ច្ើន្ជា្បង្ភ្ទសំិខ់ ំង្ៅោឋន្ ន្ិខឧសាិមមម) ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន្
ុ ។ ការង្មើន្ង្ ើខន្៊ូ ិ
ឯង្្មាខសាខសខ់ ង្ន្េះ

ឯឺ ង្ោហសារខ្ការង្មើ ន្ ង្ ើ ខ ទំ ន្ុ ម ច្ិ ្ត េី សំ ណា ម់ ិសន្ិ ង្គឯិ ន្ ្បមបង្ោហសុ ទិ ដ្ឋិ ន្ិ ហ មច្ំ ង្ណេះ

ង្សដ្ឋមិច្ចមមពុជា ន្ិខមំង្ិើន្្្មូិការមាខ
ុ ្សុមង្ ើសំិខ់ ង្ំ ៅោឋន្ េិង្សសរាជធាន្ីភ្ង្ាំ េញ ន្ិខង្ខ្្ត្េេះសីិន្ុ។
៨. មាុខរហៈង្េ

៤ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៩ង្ន្េះ មមពុជាទទួ ាន្ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រអន្តរជា្ិសរុប្បមាិ ២លាន្ ៤ខសន្ន្នម់

ង្មើន្ង្ ើខ ១១,១% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន្
ុ មាខ
ុ ង្ន្នេះ ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រច្ិន្ មាន្ច្ំន្ន្
ួ ្បមាិជាខ ៨៨មុន្
ឺ ន្នម់ ឬង្សម ើន្ខ
ឹ
៣៦,៧% ថ្ន្ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រសរុប (ង្មើន្ង្ ើខ ៣៧% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន្
ុ ) ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រង្ិៀ្ណាម ១១% ន្ិខ
បន្តបន្នទប់ រួមមាន្ ឡាិ ថ្ល ម៊ូង្រ អាង្មរសម ន្ិខជប៉ាន្
ុ ។ សថ ិរោេន្ង្គាហ មំង្ិើន្ង្សដ្ឋមិច្ច ការបន្តខម មអ្ំបន្់ង្ទសច្រិ៍ឱ្យ
ស ិង្គឯង្ ើង្ិោឋរច្ន្នសមពន្
កាន្់ខ្្បង្សើរ ន្ិខការ ិន្
យ ធរ៊ូបិន្ត

ជាមាតរួមផ្សសជំំ រញ
ុ ឱ្យច្ំន្ន្
ួ ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រអន្តរជា្ិ ង្មើន្ង្ ខ
ើ ។

ទន្ទម
ឹ ន្ឹខង្ន្េះ ច្ំន្ន្
ួ ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រច្ិន្ ច្៊ូ ាម្ច្មមខង្មខ ង្មើន្ង្ ខ
ើ ឯួរឱ្យម្់សមាគ ់ ្បមាិ ៣៣១,៣% ង្ ៀបន្ឹខ
រហៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន្
ុ ។
៩. មាុខខខ្ង្មសា ឆ្ាំ២០១៩ ង្្បខង្ៅ (Brent) ថ្លល ៧២,៨ ដ្ុលាលរ/ាខរ

ង្មើន្ថ្លល ៥,២ ដ្ុលាលរ/ាខរ

ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្។

អខករន្នំ ង្ច្ញរបស់មមពុ ជា (ង្ខ្ទ ច្ ៥%) ង្ៅខ្រមាថ្លល ាន្ ៤៦៥ ដ្ុលាល រ/ង្ាន្ ដ្៊ូ ច្ង្ៅន្ឹខ ខខ្មីន្នមន្ល ខ ង្ៅ។ ង្គខាម
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សិេយន្ធ្សូិអខករមមពុជា ន្ិខង្មឯខគអ៊ូ រីិា ឯិ្្្ឹមខខ្ង្មសាឆ្ាំ២០១៩ង្ន្េះ អខករសន្នំង្ច្ញន្ឹខង្ៅខ្អាច្រមាថ្លលាន្ ង្ោហសារ
្មសួខណិិជកមមមមមពុជា ន្ិខ្មុមិន្
ុ សាជីិមមមម៊ូិម
វ ៊ូ (COFCO) របស់្បង្ទសច្ិន្ ាន្ច្ុេះអន្ុសសរិៈង្គឯហ គា
់ ា មាខ
ុ
ខខ្ង្មសាង្ន្េះ ង្ៅទី្មុខង្ប៉ាកាំខ្បង្ទសច្ិន្ ង្ោហោឯីច្ន្
ិ ហ ្់ េមទិញអខករច្ំន្ន្
ួ ៤០មុន្
ឺ ង្ាន្ េីោឯីមមពុជាចាប់េីខខ្សីហា
ឆ្ាំ២០១៩ រិ៊ូ្ដ្ ់ច្ខ
ុ ខខ្ ឆ្
ាូ ា ំ២០២០។ ង្គខាមទិន្ាន្ហ
យ របស់អឯគន្នហមោឋន្ឯហ ន្ិខរោឋមរមមពុជា មាខ
ុ រហៈង្េ

៤ខខ្ង្ដ្ើម

ឆ្ាំ២០១៩ង្ន្េះ ទំិទ
ំ ម
ឹ ្ាម់ន្នង្ំ ច្ញអខកររបស់មមពុជា ាន្ង្មើន្ង្ ខ
ើ ១៤,៦% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន្
ុ មាខ
ុ ង្ន្នេះ ការន្នំ
ង្ច្ញង្ៅទីផ្សារអាសាន្ អាង្មរសម ន្ិខទីផ្សារង្ផ្សសខៗ ង្មើន្ង្ ខ
ើ ១៦,៧% ៥,៨% ន្ិខ៥៥% ង្រៀខគាា ប៉ាខុ ន្ត ការន្នំង្ច្ញង្ៅទីផ្សារ
អឺរប
ុ ន្ិខអខ់ង្ឯលស ាន្ធាលម់ច្េះុ ២៥,៨% ន្ិខ៣៥% ង្រៀខគាា។ ការធាលម់ច្ុេះថ្ន្ការន្នំង្ច្ញអខករមមពុជាង្ៅទីផ្សារអឺរុប ឯឺ
ង្ោហសារខ្ ចាប់ាំខេី ថ្លៃទី១៨ ខខ្មមរា ឆ្ាំ២០១៩មម សិឯមន្៍អឺរុប ាន្ចាប់ង្ផ្សតម
ើ ហមេន្ធន្នំច្៊ូ

ង្ អ
ើ ខករមមពុជា ១៧៥

អឺរ៊ូ/ង្ាន្ មាុខឆ្ាំទី១ ១៥០អឺរ/៊ូ ង្ាន្ មាខ
ុ ឆ្ាំទី២ ន្ិខ១២៥អឺរ/៊ូ ង្ាន្ មាខ
ុ ឆ្ាំទី៣។ ង្ៅស៊ូង្ៅសត ខ់ោរ TSR20 ង្ ើទីផ្សារ អាសុី
ថ្លល ១ ៥៧០ ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ាន្ង្មើន្ ៥០ ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ង្ ៀបន្ឹខ ខខ្មុន្ ។
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៣. ឧបេមព័នធ
េូច្ន្នករន្នាំមុែ (Leading Indicators)

Source: MLMUP

Source: MoT
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អតិផរណា រូបិយវតថុ និង្ទុនបម្មុង្បរសទេ (Inflation, M2 and Foreign Reserve)

Source: NIS

Source: NBC

Source: NBC
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អម្ាបតូ រម្ាក់ (Exchange Rate)

Source: NBC
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ធន្នគារនិង្ទីផារមូលបម្ត (Banking and Securities Market)

Source: NBC
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ការអនុវតត ថ វិកា (Budget)

Source: MEF
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វិនិសគឯកកនន និង្ ការបសង្ើតតការររ (Investment and Employment)

Source: CDC
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វិេ័យណិិនក
ក ម (Trades)

Source: GDCE, MEF
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Source: GDCE, MEF
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កាំិត់េមាគល់
ង្ៅស៊ូ៖


ង្ៅស៊ូ TSR20: ឬង្ៅថ្ង្ៅស៊ូសតខ់ោរង្

ខ្២០ រួមមាន្ង្ៅស៊ូ SIR20, SMR20 ន្ិខSTR20 ឯឺសំង្ៅង្

ើង្ៅស៊ូ មមជា្ិ

ខដ្ មាន្សារធា្ុង្ផ្សសខៗង្ទៀ្២០%។ ង្ៅស៊ូ មមជា្ិមាន្ង្្ច្ើន្្បង្ភ្ទ មាុខង្ន្នេះង្ៅស៊ូខដ្ មាន្្្មូិការង្្បើ្ាស់ង្្ច្ើន្
ជាខង្ឯឯឺង្ៅស៊ូសតខ់ោរ (ង្ៅស៊ូដ្ុំ) ន្ិខង្ៅស៊ូបន្ទ េះ។ ង្ៅស៊ូ TSR20 ជា្បង្ភ្ទង្ៅស៊ូខដ្ ាន្ខមថ្ច្ាមាុខម្មិ្ខ្ពស់ ង្្បើ្ាស់
ស្មាប់ ផ្ស

ិ្មមមមខ់ឡាន្ បំេខ់ទីបជយរ ម្មា

ង្ិើហងាហលាហបញចូ

ជាមួហសារធា្ុដ្ថ្ទ ខដ្ ង្ វើឱ្យផ្ស

សឹម រសច្ រស ។ ្បង្ទសសំខាន្់ៗខដ្


ជយរ ខសបមង្ជើខន្ិខអាិង្ភ្លៀខជាង្ដ្ើម។ ង្ៅស៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្េះមាន្ម្មិ្សអ ិ្ទាប
ិ្ផ្ស

ផ្ស

ិ្ង្ច្ញេីង្ៅស៊ូង្ន្េះមាន្ោេរឹខមា ំ

ន្់ន្ិខមិន្ងាហ

ផ្ស ិ្ង្ៅស៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្េះឯឺមា៉ាង្ សុី ថ្ល ឥិូឌ ង្ិសុី ង្ិៀ្ណាមន្ិខច្ិន្។

ង្ៅស៊ូRSS (Ribbed Smoked Sheets) ខបខខច្មជា៦្បង្ភ្ទឯឺ ្បង្ភ្ទង្ ខ្ 1, 2, 3, 4, 5 ន្ិខ្បង្ភ្ទេិង្សស មាន្េិ៌
ង្ ឿខន្ិខង្ិច្ខ្ចប់ជាបន្ទ េះ។ ង្ៅស៊ូ្បង្ភ្ទ RSS3 ង្្ច្ើន្ផ្ស

ិ្ង្ៅ្បង្ទសថ្ល ឥណា
ឌ ន្ិខឥិឌូង្ិសុី ង្្បើ្ាស់ជាិ្ថុធា្ុ

ិ្សំបមមខ់រលហន្ត បំេខ់ទីបជយរ ន្ិខខសបមង្ជើខ។ ង្ៅស៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្េះង្្បើ្ាស់មាុខឧសាិមមមផ្ស

ស្មាប់ផ្ស

រលហន្ត ន្ិខខដ្ ជាធា្ុផ្សសង្ំ ើស 50% ថ្ន្ផ្ស ិ្ផ្ស

ិ្សំបមមខ់

។

ង្្បខសៅ៖
សរេងសៅ Brent, WTI ន្ិខ Dubai ជាេ្រសេទសរេងសៅធុនរាល (Light Crude Oil) ខដ្ មាន្ការទិញលក់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ ន្ិខ
ជាថ្លលម៊ូ ោឋន្មាុខការទិញ

ម់កិចច
្ េនាអន្នគត (Future Contract)។ សរេងសៅង្ ើទផ្ស
ី ារអន្តរជាតិមានលក្ខណៈខុេគ្នា

សៅតាម្េ្រសេទដូចជា៖ េ្រសេទសរេងBrentង្្ច្ើន្ផ្ស

ិ្ង្ៅ្ំបន្់សមុ្ទអា្លខ់ទិច្ខាខង្ជើខ, េ្រសេទសរេងរេេ់អាសម្ររិក WTI

(West Texas Intermediate) និងេ្រសេទសរេងរេេ់អារ៉ា េ់េ៊ីាអូឌត
ី
Dubai។ េ្រសេទសរេងសៅទំាងេីមានលក្ខណៈ
ខុេគ្នាសៅតាម្ករម្ិតភាពរាល ស យ
ើ េ្រសេទសរេងសៅដដលមានភាពរាលជាងសគអាចចរមាញ់ជាសរេងឥន្ធនៈបានសរចើន។
API Gravity រតូវបានសគសរេើរបាេ់វាេ់ដវងភាពរាលននេ្រសេទសរេងសៅនីម្ួយៗ។ េ្រសេទសរេងដដលមានករម្ិត API
Gravity កាន់ដតខ្ពេ់គឺជាេ្រសេទសរេងដដលកាន់ដតរាល និងអាចចរមាញ់ជាសរេងឥន្ធនៈបានសរចើន។


WTI 40o API



Brent 38o API



Dubai 32o API
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ង្រៀបច្ំង្ោហ
ស ឯង្សដ្ឋមិច្ច
ន្នហមោឋន្សថ ្
ិ ន្
ិ ខ
ិ ិោ
អឯគន្នហមោឋន្ង្គា ន្ង្គាហ
្មសួខង្សដ្ឋមិច្ច ន្ិខិិរញវិ្ថុ

េយ្មា
៌ ន្ង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាម់ទខ្មុមការងារ
ទ៊ូរសយេទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៩៨ ២២ ៨៤ ៩៤
ង្មា៉ា ខង្ កា
វើ រ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០្េឹម ន្ិខ ២:០០ ដ្ ់ ៥:០០រង្សៀ
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