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មសដ្ឋកិចចសកលឆ្ន ាំ ២០២០ រំពឹងថានឹ្ងធាៃ ក់ច ុះកនុងអ្ាអវិជ្ជមាន្ ្ រមាណ ៣% កនុងសាថ ន្ភាពខដ្លកាំព ង្រឈេ

នឹ្ងការរ ីករាលដាលថ្ន្វរី សកូវដី្-១៩ ។ រចច័យមន្ុះ ាន្នឹ្ងរងកផលរ ុះទងគិចដ្ល់សថ ិរភាពមា ្កូមសដ្ឋកិចច, ហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ, ធនាគារ និ្ងខេកធាងមសដ្ឋកិចចសាំខាន់្ៗររស់កេពុជា ផងខដ្រ កនុងឆ្ន ាំាំ ២០២០ ជារួេ ។ គិត្្តឹ្េ្តី្មាស

ទី១ ឆ្ន ាំ ២០២០, សាថ ន្ភាពថ្ន្ផលរ ុះទងគិច មាន្ការវិវត្តមផសងគាន  មពាលគឺ ១).អ្ាអតិ្ផរណា និ្ងអ្ារតូរ្ាក់

មរៀលមធៀររូរិយរ័ណណអន្តរជាតិ្ មាន្ការខ្រ្រួលកនុងក្េិត្ខដ្លអាច្គរ់្គងាន្ ។ ២). ចាំណូលចរន្ត និ្ងទាំហាំ

ពាណិជ្ជកេមអន្តរជាតិ្ ខដ្លឆៃុុះរញ្ច ាំងពីសកេមភាពមសដ្ឋកិចច, ពាណិជ្ជកេម និ្ងវិធាន្ការរដ្ឋាល ាន្រន្តកាំមណើន្ 

ម ុះរីកនុងអ្ាលេលយោ ងណាកតី ។ ៣).ការាត់្រង់ម ញ្ៀវមទសចរណ៍អន្តរជាតិ្ ាន្រង្អា ក់ដ្ល់សកេមភាព និ្ង

រណាត ផលិត្កេមមសដ្ឋកិចចនានា កនុងវិស័យមទសចរណ៍ ។ ៤).ម ុះរីជាមាន្ការអន្ ញ្ញ ត្មលើសាំមណើស ាំវ ិនិ្មោគ និ្ង

សាងសង់ ោ ងណាកតី, ក៏ការវិនិ្មោគឯកជ្ន្ និ្ងសាំណង់ ខដ្លអាចខកខ្រសាថ ន្ការណ៍ឱ្យ្ត្ឡរ់េក្រមសើរមឡើង

វិញ និ្ង្រមេើលមេើលអាំពីកមាៃ ាំងមសដ្ឋកិចចកនុងមពលអនាគត្ គឺសថ ិត្មៅកនុងសាថ ន្ភាពធាៃ ក់ច ុះ និ្ងេិន្ចាស់លាស់ ។ 

អត្ផិរណា ន្ងិ    

អ្ារតូរ្ាក់ 
(1 ) 

អតិ្ផរណាកនុង្តី្មាសទី១ ឆ្ន ាំ ២០២០ ខ្រ្រួល្រចាំឆ្ន ាំកនុងអ្ា ២,៨% ែពស់ជាង្តី្មាស

ដូ្ចគាន ឆ្ន ាំ ២០១៩ ខដ្លមាន្អ្ា ២,២% មដាយសារកាំមណើន្ចាំណាយែពស់ថ្ន្្កុេអាហារ-

ម្សជ្ជៈេិន្មាន្ជាតិ្្សវឹង ៤,២% ។ រយៈមពលដូ្ចគាន មន្ុះ, អ្ារតូរ្ាក់ខ្រ្រួល្រចាំ

ឆ្ន ាំជាេធយេ ៤ ០៦៣ មរៀល/ដ្ លាៃ រអាមេរ ិក  កនុងអ្ាកាំមណើន្ ១,៣៤%។  

សាថ ន្ភាពហរិញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (2 ) 

មោងាេទិន្នន័្យរឋេពីអគគនាយកដាឋ ន្រត្នាគារជាតិ្ កនុង្តី្មាសទី១ ឆ្ន ាំ ២០២០ មន្ុះ 

ការ្រេូលចាំណូលចរន្តសរ រមៅរដ្ឋាលថាន ក់ជាតិ្ អន្ វត្តាន្ ៥ ៥២៣ រ ៊ីលាន្មរៀល កនុង

មនាុះ មធៀរនឹ្ងចារ់លវិកា, ចាំណូលសារមពើពន្ធសម្េចាន្ ២២,៣% និ្ង ចាំណូលេិន្ខេន្

សារមពើពន្ធសម្េចាន្ ២៩,៤% ។ ចាំណូលចរន្តសរ រ្តឹ្េ្តី្មាសទី១ ឆ្ន ាំ ២០២០ អន្ វត្ត

ាន្ ២៣,១% ថ្ន្ចារ់សត ីពីហិរញ្ញវត្ថុស្មារ់ការ្គរ់្គងឆ្ន ាំ ២០២០ ។ កនុងន័្យមន្ុះ 

អតិ្មរកចរន្ត កនុង្តី្មាសទី១ ឆ្ន ាំ ២០២០ មាន្ចាំនួ្ន្ ១ ៧៤៥ រ ៊ីលាន្មរៀល ។ 

ពាណជិ្ជកេមម្ៅ 

្រមទស (3 ) 

ការនាាំចូលទាំនិ្ញ មាន្ទាំហាំ ២១ ៣៣៨ រ ៊ីលាន្មរៀល កនុងអ្ាកាំមណើន្ ១៦,១% មដាយសារ

ការធាៃ ក់ច ុះថ្ន្ការនាាំចូលវត្ថុធាត្ មដ្ើេវាយន្ ណឌ  និ្ងររ ិកាា រសាំណង់ ខដ្លជាសូចនាករសាំខាន់្ 

ថ្ន្ការ្រមេើលមេើលអាំពីកមាៃ ាំងមសដ្ឋកិចចកនុង្តី្មាសទី២ ។ ការនាាំចូលផលិត្ផលម្រើ្ាស់

សាំខាន់្េួយចាំនួ្ន្មទៀត្ ដូ្ចជា ោន្យន្តនិ្ងម្គឿងច្ក, ម្រងឥន្ធន្ៈ និ្ងទាំនិ្ញចាំរ ុះ ខដ្ល

 

1 ្រ្ពទិន្នន័្យ៖ វ ិទាសាថ ន្ជាតិ្សថ ិតិ្/្កសួងខផន្ការ និ្ងធនាគារជាតិ្ ថ្ន្កេពុជា 
2 ទិន្នន័្យរមណាត ុះអាសន្នពីអគគនាយកដាឋ ន្រត្នាគារជាតិ្ ខដ្លព ាំ ន់្ាន្កត់្្ា ាំង្សុង ឬរចចុរបន្នភាពទិន្នន័្យមៅ្តី្មាសម្កាយៗ 
3 ្រ្ពទិន្នន័្យ៖ អគគនាយកដាឋ ន្គយ និ្ងរដាឋ ករកេពុជា/្កសួងមសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវត្ថុ។ ទិន្នន័្យនាាំមចញ-នាាំចូល នឹ្ងមាន្ការខកស្េួល 

សសចរតីអធិបាយសសងេប 
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្ទ្ទង់ចាំណូលសារមពើពន្ធ មាន្កាំមណើន្ រ ។ ទាំហាំនាាំចូលវត្ថុធាត្ មដ្ើេវាយន្្ណឌ  ស្មារ់

ឧសាហកេមកាត់្មដ្រ ាន្ធាៃ ក់ច ុះ (-៥,៩%) មហើយការធាៃ ក់ច ុះមន្ុះ ក៏្សរនឹ្ងនិ្នាន ការលេលយ

កាំមណើន្ថ្ន្ការនាាំមចញផលតិ្ផលកាត់្មដ្រ ខដ្លអាច្រឈេនឹ្ងការរន្តលេលយកាំមណើន្ មៅ

កនុង្តី្មាសទី២ ខាងេ ន្មន្ុះ ។  

ម ុះរីជាមាន្រញ្ា វរី សកូវដី្-១៩, ការនាាំមចញររស់កេពុជា សថ ិត្មៅជ្ាំហរលា មដាយរកាាន្

ទាំហាំនាាំមចញ ១៤ ៤៣០ រ ៊ីលាន្មរៀល មាន្កាំមណើន្ ១១,៥% កនុង្តី្មាសទី១ ឆ្ន ាំ ២០២០ ។ 

កាំមណើន្នាាំមចញមន្ុះ មាន្ការលេលយរន្តិចមធៀរនឹ្ង្តី្មាសដូ្ចគាន  ឆ្ន ាំ ២០១៩ មដាយសារ

ការនាាំមចញផលិត្ផលកាត់្មដ្រ មាន្កាំមណើន្្តឹ្េ ៩,០% ខដ្លាន្ជ្ួរកងវុះខាត្វត្ថុធាត្ មដ្ើេ

រយៈពពលែៃី និ្ងត្្េូវការទីផារពីសហគេន៍្អឺរ រ+អង់មគៃស ។ ោ ងណាកតី, កេពុជាមៅមាន្

ផលិត្ផលសាំខាន់្ៗ គាាំ្ទដ្ល់ទាំហាំនាាំមចញសរ រ មនាុះគឺការនាាំមចញផលតិ្ផលកសិកេម, កង់, 

ម្គឿងរងគុាំ និ្ងផលិត្ផលឧសាហកេមមផសង  ៗ ។ ផលិត្ផលនាាំមចញមៅទីផារអាមេរ ិក  ាំងកនុង

និ្ងម្ៅ្រព័ន្ធអន្ ម្គាុះពន្ធ សម្េចាន្ ១ ២១១ លាន្ដ្ លាៃ រ កនុងអ្ាកាំមណើន្ ៣៦,៥% ។  

មទសចរណ ៍(4 ) សាថ ន្ភាពមទសចរណ៍មៅកេពុជា មាន្រញ្ា ្រឈេនឹ្ងការាត់្រង់ម ញ្ៀវមទសចរអន្តរជាតិ្ខាៃ ាំង

រហូត្ដ្ល់ (-៣៨,៥%) ខដ្លាន្កាំព ងរង្អា ក់ដ្ល់សកេមភាព និ្ងរណាត ផលិត្កេមមសដ្ឋកិចច

នានា កនុងវិស័យមទសចរណ៍ កនុង្តី្មាសទី១ ឆ្ន ាំ ២០២០ រនាទ រ់ពីាន្្ទ្ទង់មដាយកាំមណើន្

ោ ងគាំហ កថ្ន្ចាំនួ្ន្អនកដ្ាំមណើរមទសចរចិន្កន្ៃងេក ។ កេពុជា ាន្ទទួលម ញ្ៀវមទសចរអន្តរជាតិ្ 

សរ រ្រមាណ ១,១៥ លាន្នាក់ កនុង្តី្មាសទី១ មហើយចាំនួ្ន្មន្ុះ នឹ្ងរន្តធាៃ ក់ច ុះមទៀត្កនុង

្តី្មាសរនាទ រ់ មោងាេសាថ ន្ភាពថ្ន្ការរ ីករាលដាលថ្ន្វរី សកូវដី្-១៩ ។ 

ការវនិ្មិោគ 

ឯកជ្ន្ (5 ) 

ការវិនិ្មោគម្ៅត្ាំរន់្មសដ្ឋកិចចពិមសសខដ្លអន្ េ័ត្មដាយ CDC មាន្ ៤៥ គម្មាង ខដ្ល

មាន្មដ្ើេទ ន្ច ុះរញ្ជី ៩១៦ លាន្ដ្ លាៃ រអាមេរ ិក កនុង្តី្មាសទី១ ឆ្ន ាំ ២០២០ ។ ទាំហាំទ ន្ច ុះ

រញ្ជីវ ិនិ្មោគមាន្ការធាៃ ក់ច ុះខាៃ ាំង ្ រមាណ ៥២,៧% មធៀរនឹ្ង្តី្មាសដូ្ចគាន  ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

មដាយសារការវិនិ្មោគាន្ធាៃ ក់ច ុះម្ចើន្ កនុងខផនកឧសាហកេម និ្ងមទសចរណ៍ ។   

 

4 ្រ្ពទិន្នន័្យៈ ្កសួងមទសចរណ៍ 

5 ្រ្ពទិន្នន័្យៈ ្កុេ្រឹកាអ្ិវឌ្ឍន៍្កេពុជា 

ចាំណាាំ (*)៖ ទិន្នន័្យឥណ ន្ផតល់់មដាយធនាគារពាណិជ្ជ មាន្ដ្ល់ខែ កញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ រីឯទិន្នន័្យឥណ ន្ផតល់់មដាយ្គឹុះសាថ ន្េី្ កូ

ហិរញ្ញវត្ថុ គឺមាន្្តឹ្េខែ សីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ ។  
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សាំណង ់(6 ) សាថ ន្ភាពសាំណង់ពាណិជ្ជកេម, លាំមៅឋាន្, ឧសាហកេម និ្ងមទសចរណ៍ កនុង្តី្មាសទ១ី ឆ្ន ាំ 

២០២០ មៅរន្តមាន្ការអ្ិវឌ្ឍោ ងសកេម ។ ការអន្ េ័ត្មលើសាំមណើគម្មាងសាងសង់ មាន្

ចាំនួ្ន្ ១ ១១៦ គម្មាង មលើទ ន្វិនិ្មោគ ២ ៥៧៤ លាន្ដ្ លាៃ រអាមេរ ិក ែពស់ជាង្តី្មាស

ដូ្ចគាន ឆ្ន ាំ ២០១៩ កនុងអ្ា ៥៣,៤% ។ យ៉ា ងណាក្តី ទំហំនាាំចូលបរិក្ខា រសាំណង់ ាន្ធ្លា ក់្ច ុះទាប 

ប្បមាណ (-១១,២%) ដែលឆាលុះបញ្ច ំងអំពីសញ្ា ណនៃភាពមិៃប្ាក្ែប្បជារបស់ស្ថា ៃភាព 

សំណង់ ជាពិពសសសំណង់លំពៅដ្ឋា ៃ, ឧសាហក្មម ៃិងពទសចរណ៍ ក្នលងពពលបចចលបបៃន ៃិង 

ែំណាច់ប្រីមាសទី២ ឆ្ន ំ ២០២០ ។  

 

 

  

 

6 ្រ្ពទិន្នន័្យៈ ្កសួងមរៀរចាំខដ្ន្ដី្ ន្គរូរនី្យកេម និ្ងសាំណង់ 
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១. សូចនាររសសដ្ឋរិចចសាំខាន់ៗ 

ារាង 1៖ ទិន្នន័្យមសដ្ឋកិចចសាំខាន់្ៗ 

  
ឯកា 

្ត្ីមាសទី១ 

  ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

សូចនាករេលូដាឋ ន្        

អត្ិផរណា (្រចាំឆ្ន ាំ) % 2.3% 2.2% 2.8% 

អ្ារតូរ្ាក់មរៀល/ដ្ លាៃ រ (្រចាំឆ្ន ាំ) មរៀល 4,016  4,010  4,063  

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ     

ចាំណូលចរន្ត រ ៊ីលាន្មរៀល 4,345  5,067  5,523  

ចាំណាយចរន្ត រ ៊ីលាន្មរៀល (2,770) (3,130) (3,778) 

ត្ លយភាពលវិកាចរន្ត រ ៊ីលាន្មរៀល 1,574  1,937  1,745  

ពាណជិ្ជកេមអន្តរជាត្ ិ         

ទាំហាំនាាំមចញ រ ៊ីលាន្មរៀល 11,419  12,937  14,430  

ទាំហាំនាាំចូល រ ៊ីលាន្មរៀល (15,852) (18,381) (21,338) 

ត្ លយភាពពាណិជ្ជកេម រ ៊ីលាន្មរៀល (4,433) (5,445) (6,908) 

 វ ិន្មិោគឯកជ្ន្ (១)         

   គម្មាង ចាំន្ួន្ 36  63  45  

   ទ ន្វិន្ិមោគ លាន្ដ្ លាៃ រ 469  1,936  916  

មទសចរណ ៍         

   អនកមធវើដ្ាំមណើរឆៃងកាត្់្ រមទសកេពុជា ពាន្់នាក់ 1,711  1,878  1,155  

សាំណង ់         

គម្មាងអន្ ញ្ញ ត្ ចាំន្ួន្ 879  989  1,116  

ត្ថ្េៃសាំណង់ លាន្ដ្ លាៃ រ 506  1,678  2,574  

ថ្លៃទាំន្ញិមលើទផីារអន្តរជាត្ ិ         

អងករ ដ្ លាៃ រ/មាន្ 404  406  494  

ម្រងមៅ (Brent) -- ាខរ៉ែល ដ្ លាៃ រ/ាខរ៉ែល 66  66  32  

មៅស  ូ ដ្ លាៃ រ/មាន្ 1,758  1,723  1,499  

មាស ដ្ លាៃ រ/មអាន្ 1,453  1,427  1,747  

្រ្ព៖ ្ កសួងមសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ, វិទាសាថ ន្ជាត្ិសថ ិត្ិ 

សមាគ ល់ (១)៖ េិន្រួេរញ្ចូលគម្មាងកនុងត្ាំរន្់មសដ្ឋកិចចពិមសស 

សថិតិសសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថ ុ



្ពឹត្តិរ្ត្សថ ិត្ិមសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្ រចាំ្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ ២០២០ 

 

 5 

២. សូចនាររតាម្វិស័យ 

២.១. សន្ទសសន្ថ៍្លៃទ ាំន្ញិម្រើ្ ាស ់

ារាង 2៖ សន្ទសសន៍្ថ្លៃទាំនិ្ញម្រើ្ាស់ (្រចាំ្តី្មាសទ១ី)  

សូចនាករ 
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

េ ែទ ាំន្ ិញ្គរ់េ ែ 172.6 176.4 181.5  

  អាហារនិ្ងម្សជ្ជៈេិន្ខេន្ជាតិ្្សវ ឹង 209.9 214.0 222.9  

  ម្សជ្ជៈមាន្ជាតិ្្សវ ឹង និ្ងថាន ាំជ្ក់ 159.9 170.6 174.5  

  សមេៃៀករាំពាក់ និ្ងខសបកមជ្ើង 145.8 151.2 154.0  

  ផទុះសាំខរង ទឹក អគគិសនី្ ឧសម ័ន្ និ្ងឥន្ធន្ៈដ្ថ្ទមទៀត្ 125.5 127.9 128.9  

  ម្គឿងសង្អា រឹេ សមាា រម្រើ្ាស់ និ្ងការខល ាំ 150.3 152.8 153.4  

  ស ខា្ិាល 134.5 137.0 137.7  

  ការដឹ្កជ្ញ្ជូន្ 115.7 113.7 113.8  

  គេនាគេន៍្ 67.6 67.4 67.0  

  ការកាំសាន្ត និ្ងវរបធេ៌ 117.7 118.6 120.2  

  ការសិកា 158.9 159.5 164.6  

  មភាជ្នី្យដាឋ ន្ 265.6 287.5 294.7  

  ទាំនិ្ញ និ្ងមសវាកេមមផសងៗ 144.0 146.1 150.7  

្រ្ពៈ វិទាសាថ ន្ជាត្ិសថ ិត្ិ, ្កសួងខផន្ការ 

រូរភាព 1៖ សាថ ន្ភាពអតិ្ផរណា (្រចាំ្តី្មាសទី១) 

 

្រ្ពៈ វិទាសាថ ន្ជាត្ិសថ ិត្ិ, ្កសួងខផន្ការ 
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េ ែទាំន្ិញ្គរ់េ ែ (ខ ្រ្រួល្រចាំឆ្ន ាំ )

អាហារន្ិងម្សជ្ជៈេិន្ខេន្ជាត្ិ្ ស វឹង

ម្សជ្ជៈមាន្ជាត្ិ្ ស វឹងន្ិងថាន ាំជ្ក់

សាំមលៀករាំពាក់ន្ិងខសបកមជ្ើង

ផទុះសាំខរង ទឹក អគគិសន្ី ឧសម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដ្ថ្ទមទៀត្

ម្គឿងសង្អា រឹេ សមាា រៈម ្រើ្ាស ់ន្ិងការខល ាំ

ស ខា្ិាល

ការដឹ្កជ្ញ្ជូ ន្

មភាជ្ន្ីយដាឋ ន្

ទាំន្ិញ ន្ិងមសវាកេមមផសងៗ

រខ្េរ្េួលសាថ ន្ភាពអត្ផិរណា ្ រចាំ្ត្ីមាសទី១

២០១៨-២០១៩

២០១៩-២០២០



្ពឹត្តិរ្ត្សថ ិត្ិមសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្ រចាំ្ត្ីមាសទី១ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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២.៣. អ្ារតូរ្ាក ់

ារាង 3៖ អ្ារតូរ្ាក់មរៀលមធៀរដ្ លាៃ រអាមេរ ិក (េធយេ្រចាំ្តី្មាស) 

អ្ារតូរ្ាក់ច ងខែ ្តី្មាសទី១ ្តី្មាសទី២ ្តី្មាសទី៣ ្តី្មាសទី៤ 

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

2019 4,006 4,052 4,086 4,063 

2020 4,064    

្រ្ពៈ ធនាគារជាត្ិថ្ន្កេពុជា 
   

២.៤. ហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ារាង 4៖ ារាង្រតិ្រត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (TOFE) -- ្តី្មាសទី១ 

រ ៊ីលាន្មរៀល 
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

I. ចាំណូលកនុង្រមទស 4,358  5,097  5,543  

១. ចាំណូលចរន្ត 4,345  5,067  5,523  

ក. ចាំណូលសារមពើពន្ធ 3,985  4,524  4,697  

ែ.ចាំណូលេិន្ខេន្សារមពើពន្ធ 360  543  826  

២. ចាំណូលេូលធន្ 13  31  20  

II. ចាំណាយសរ រ 3,583  4,155  5,001  

១. ចាំណាយចរន្ត 2,770  3,130  3,778  

ក. ការពារ ន្ិងសន្តិស ែជាត្ ិ 916  972  973  

ែ. រដ្ឋាលស ីវិល 1,703  1,997  2,640  

គ. ចាំណាយការ្ាក ់ 151  161  166  

២. ចាំណាយេូលធន្ 813  1,025  1,223  

ឱ្ន្ភាពចរន្ត (សាច់្ាក់) 1,574  1,937  1,745  

ឱ្ន្ភាពទូមៅ (សាច់្ាក)់ 774  943  543  

III. ហិរញ្ញរប ន្ (774) (943) (543) 

១. ហិរញ្ញរប ន្ម្ៅ្សុក 403  653  339  

២. ហិរញ្ញរប ន្កនងុ្សុក 102  (44) 3  

៣. ្ រត្ិរត្តិការកាំព ងដ្ាំមណើរការ (1,279) (1,551) (884) 

្រ្ពៈ អគគនាយកដាឋ ន្មគាលន្មោាយ ្ កសួងមសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ 
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២.៦. សាថ ន្ភាពពាណជិ្ជកេម 

ារាង 5៖ ការនាាំចូលាេេ ែទាំនិ្ញសាំខាន់្ៗ (គិត្ជារ ៊ីលាន្មរៀល) 

េ ែទាំន្ិញ  
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

ថាន ាំមពទយ  184  206  231  

ម្សជ្ជៈ ម្គឿង្សវឹង ន្ិងារី  694  603  914  

សករស ន្ិងរ ៊ីមចង  49  41  59  

ម្រងឆ្ ន្ិងអាហារមផសងៗ  384  513  457  

សមាា រសាំណង់  807  1,218  1,082  

មអឡិច្ត្ូន្ិក  94  132  123  

វាយន្្ណឌ   4,280  4,402  4,144  

ម ច្កោន្យន្ត  1,312  1,856  2,085  

ម្គឿងរនាៃ ស់ោន្យន្ត  21  28  37  

ររិកាា រ្ត្ជាក ់  58  68  91  

មាស  241  130  1,487  

ម្រងឥន្ធន្ៈ  878  1,696  1,789  

ជ្ីកសិកេម  153  108  132  

មផសងៗ  6,036  7,380  8,709  

សរ  រ  15,852  18,381  21,338  

្រ្ពៈ ទាំន្ិញពាណិជ្ជកេមអន្តរជាត្ិឆៃងាេមាត្់្ចកគយព ីអគគនាយកដាឋ ន្គយ ន្ិងរដាឋ ករកេពុជា ្ កសួងមសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ 

រូរភាព 2៖ ទាំហាំនាាំចូលររ ិកាា រសាំណង់, ម ច្កោន្យន្ត និ្ងវាយន្្ណឌ  (គិត្ជារ ៊ីលាន្មរៀល)  

្រ្ពៈ ទាំន្ិញពាណិជ្ជកេមអន្តរជាត្ិឆៃងាេមាត្់្ចកគយព ីអគគនាយកដាឋ ន្គយ ន្ិងរដាឋ ករកេពុជា ្ កសួងមសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ 

807 
1,218 1,082 

878 

1,696 1,789 

1,312 

1,856 
2,085 

4,280 4,402 
4,144 

១៨ ១៩ ២០ ១៨ ១៩ ២០ ១៨ ១៩ ២០ ១៨ ១៩ ២០

គ
ិត្
ជា
រ
 ៊ីលា
ន្
មរ
ៀល

សាថ ន្ភាពនាាំចូលកនុង្ត្មីាសទី១

ររិកាា រសាំណង់ ម្រងឥន្ធន្ៈ ម ច្ក-ោន្យន្ត វាយន្្ណឌ
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ារាង 6៖ េ ែទាំនិ្ញនាាំមចញ (គិត្ជារ ៊ីលាន្មរៀល) 

េ ែទាំន្ិញ 
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

សមេៃៀករាំពាក់ 7,098  7,599  7,713  

ខសបកមជ្ើង 905  1,111  1,387  

វាយន្្ណឌ មផសងៗ 390  1,158  1,660  

ម្គឿងរងគុាំមអឡិច្ត្នូ្កិ 174  140  263  

ម្គឿងរងគុាំរលយន្ត 48  82  106  

កង់ 431  435  483  

មឈើេូល 67  86  7  

មឈើខកថ្ចន 1  0  1  

កាត រន្ទុះ 11  20  160  

ផលិត្ផលមផសងៗពមីឈើ 41  8  11  

អងករ 428  490  593  

មៅស ូ 210  176  125  

សករស 81  43  54  

ផលិត្ផលជ្លផល 4  0  0  

ផលិត្ផលកសិកេមមផសងៗ 111  88  171  

ារី 14  15  8  

ខែសម្ៃើង ន្ិងរងគុាំខែសម្ៃើង 132  148  196  

សាំរកកាំរ  ង ន្ិងគ្េរកាំរ  ង 14  1  5  

ផលិត្ផលមផសងៗ 1,260  1,336  1,486  

នាាំ មចញសរ  រ 11,419  12,937  14,430  

្រ្ពៈ ទាំន្ិញពាណិជ្ជកេមអន្តរជាត្ិឆៃងាេមាត្់្ចកគយព ីអគគនាយកដាឋ ន្គយ ន្ិងរដាឋ ករកេពុជា ្ កសួងមសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ  
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រូរភាព 3៖ សាថ ន្ភាពេ ែទាំនិ្ញនាាំមចញសាំខាន់្ៗ (គិត្ជារ ៊ីលាន្មរៀល) 

 

្រ្ពៈ ទាំន្ិញពាណិជ្ជកេមអន្តរជាត្ិឆៃងាេមាត្់្ចកគយព ីអគគនាយកដាឋ ន្គយ ន្ិងរដាឋ ករកេពុជា ្ កសួងមសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ 

រូរភាព 4៖ សាថ ន្ភាពនាាំមចញមៅទីផារអន្តរជាតិ្ (គិត្ជាលាន្ដ្ លាៃ រអាមេរ ិក)  

 

្រ្ពៈ ទាំន្ិញពាណិជ្ជកេមអន្តរជាត្ិឆៃងាេមាត្់្ចកគយព ីអគគនាយកដាឋ ន្គយ ន្ិងរដាឋ ករកេពុជា ្ កសួងមសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ  

 

8,392 

9,869 

10,760 

221 222 369 
955 911 1,123 

431 435 483 

1,419 1,500 1,696 

១៨ ១៩ ២០ ១៨ ១៩ ២០ ១៨ ១៩ ២០ ១៨ ១៩ ២០ ១៨ ១៩ ២០

គ
ិត្
ជា
រ
 ៊ីលា
ន្
មរ
ៀល

សាថ ន្ភាពនាាំមចញកនុង្ត្មីាសទ១ី

កាត្់មដ្រ ម្គឿងរងគុាំ ផលិត្ផលកសកិេម កង់ ផលិត្ផលឧសាហកេមមផសងៗ

231 

887 868 

224 
304 

716 

233 

1,211 

856 

206 

310 

734 

▲0.9%

▲36.5%

▼1.3%

▼7.9%
▲1.9%

▲2.6%

គ
ិត្
ជា
លា
ន្
ដ្
 លា
ៃរ
អា
មេ
រកិ

២០១៩ ្ ត្ីមាសទី១ ២០២០ ្ ត្ីមាសទី១
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២.៧. ការ វនិ្មិោគឯកជ្ន្ 

ារាង 7៖ សថិតិ្វនិិ្មោគវស័ិយឯកជ្ន្ម្ៅត្ាំរន់្មសដ្ឋកិចចពិមសស (អន្ េ័ត្មដាយ្កុេ្រឹកាអ្ិវឌ្ឍន៍្កេពុជា) 

ការអន្ ញ្ញ ត្វនិ្មិោគមដាយ (CDC)  ឯកា 
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

គម្មាង  ចាំន្ួន្ 36 63 45 

រមងកើត្ការង្អរ  ការង្អរ 39,697  92,245   35,396  

ទ ន្វិន្ិមោគមលើវិស័យ      

    កសិកេម លាន្ដ្ លាៃ រ 210  -  -  

    ឧសាហកេម លាន្ដ្ លាៃ រ 154  310  191  

    មសវាកេម លាន្ដ្ លាៃ រ 29  7  592  

    មទសចរណ៍ លាន្ដ្ លាៃ រ 75  1,619  892  

សរ  រ លាន្ដ្ លាៃ រ 469  1,936  916  

    ទ ន្វិន្ិមោគកនុង្សុក លាន្ដ្ លាៃ រ 134  1,050  332  

    ទ ន្វិន្ិមោគររមទស លាន្ដ្ លាៃ រ 335  885  584  

្រ្ពៈ ្កុេ្រឹកាអ្ិវឌ្ឍន្៍កេពុជា 

២.៨. សាថ ន្ភាពមទសចរណ ៍

ារាង 8៖ ចាំនួ្ន្អនកដ្ាំមណើរឆៃងកាត់្្រមទសកេពុជា 

សូចនាករ 
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

សរ  រ 1,250,082  1,374,373  1,475,832  

ាេផៃូវអាកាស 777,745  954,798  1,039,862  

្នាំមពញ 359,191  464,217  485,967  

មសៀេរារ 393,967  425,995  325,048  

កងមកង 24,587  64,586  228,847  

ាេផៃូវមគាក ន្ិងផៃវូទឹក 472,337  419,575  435,970  

ផៃូវមគាក 453,593  396,481  420,231  

ផៃូវទឹក 18,744  23,094  15,739  

្រ្ពៈ ្កសួងមទសចរណ៍ 
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រូរភាព 5៖ ស្ថា ៃភាពអនកដ្ាំមណើរឆៃងកាត់្្រមទសកេពុជា (គិត្ជា %) 

 

្រ្ពៈ ្កសួងមទសចរណ៍ 

រូរភាព 6៖ កាំមណើន្អនកដ្ាំមណើរឆៃងកាត់្្រមទសកេពុជា (គិត្ជា %) 

 

្រ្ពៈ ្កសួងមទសចរណ៍ 

 

▲11.9% ▲13.9%
▲9.7%

▼38.5%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

្ត្ីមាសទី១ ្ត្ីមាសទី១ ្ត្ីមាសទី១ ្ត្ីមាសទ១ី

២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០

▲13.2%

▼0.6%

▼3.0%

▲17.8%

▲33.8%

▼41.9%

▼24.2%

▼32.8%

▼20.1%

▼32.2%

-45% -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35%

ត្ាំរន្់អាស ី ន្ិងា ស ហីវ ិច

ត្ាំរន្់អឺរ៉ែ រ

ត្ាំរន្់អាមេរិក

ពីត្ាំរន្់អាហ្វហវ ិក

ពីត្ាំរន្់េជ្ឈឹេរូពា៌

រខ្េរ្េួលសាថ ន្ភាពទីផារមទសចរណ៍ ្ រចាំ្ត្ីមាសទ១ី

២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០
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២.៩. សាថ ន្ភាពសាំណង ់

ារាង 9៖ គម្មាងអន្ ញ្ញ ត្សាងសង់ 

គម្មាងស  ាំសាងសងា់េ្រម្ទស ាំណង ់  ឯកាត  
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

សាធារណៈ  ចាំន្ួន្ 13  23  30  

លាំមៅឋាន្ ន្ិង្ូេិ្ គឹុះ  ចាំន្ួន្ 744  840  906  

ឧសាហកេម  ចាំន្ួន្ 16  38  41  

សាំណង់ពាណិជ្ជកេម  ចាំន្ួន្ 80  53  114  

សាំណង់មទសចរណ៍  ចាំន្ួន្ 24  22  23  

សាំណង់វិន្ិមោគមផសងៗ  ចាំន្ួន្ 2  13  2  

សរ  រ  ច ាំន្នួ្ 879  989  1,116  

ត្ថ្េៃសាងសង ់  លាន្ដ្ លាៃ រ 506  1,678  2,574  

 ្រ្ពៈ ្ កសួងមរៀរចាំខដ្ន្ដ្ី ន្គរូរន្ីយកេម ន្ិងសាំណង់ 

៣. ថ្លៃទាំនិញសាំខាន់ៗ និងអព្តាបតូរព្បារ់សលើទីផ្សារអនតរជាតិ 

ារាង 10៖ ថ្លៃទាំនិ្ញម្រើ្ាស់មលើទីផារអន្តរជាតិ្ (គិត្ជាដ្ លាៃ រអាមេរ ិក) 

េ ែទាំន្ិញ ឯកា ទីផារ 
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

អងករ មាន្/ដ្ លាៃ រ ាងកក 404 406 494 

ម្រងមៅ Brent ធ ង/ដ្ លាៃ រ ្កុងឡុងដ្៍ 66 66 33 

មៅស  ូ មាន្/ដ្ លាៃ រ សិងារ រី 1,758 1,723 1,499 

មាស មអាន្/ដ្ លាៃ រ ហ ងក ង 1,453 1,427 1,747 

មពាត្្កហេ មាន្/ដ្ លាៃ រ ស ីកាមហាគ  172 165 162 

សខណត កមសៀង មាន្/ដ្ លាៃ រ ស ីកាមហាគ  433 370 372 

ម្រងដ្ូង មាន្/ដ្ លាៃ រ រ៉ែ ត្មធើឌាំ 1,123 679 836 

សករស មាន្/ដ្ លាៃ រ ្កុងឡុងដ្៍ 403 369 361 

្រ្ពៈ មគហទាំព័រធនាគារពិ្ពមលាក 
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ារាង 11៖ សន្ទសសន៍្ថ្លៃទាំនិ្ញម្រើ្ាស់មលើទីផារអន្តរជាតិ្ (ឆ្ន ាំមគាល ២០១០=១០០) 

េ ែទាំន្ិញ 
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

ម្រងឥន្ធន្ៈ 64  64  32  

ផលិត្ផលកសិកេម 91  83  83  

េាូរអាហារ 95  86  88  

មឈើ 92  87  84  

ជ្ីគីេី 75  84  73  

្រ្ពៈ មគហទាំព័រធនាគារពិ្ពមលាក (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) 

ារាង 12៖ អ្ារតូរ្ាក់មលើទីផារអន្តរជាតិ្មធៀរនឹ្ងដ្ លាៃ រអាមេរ ិក (េធយេ្រចាំ្តី្មាស) 

រូរិយរ័ណណ 
្ត្ីមាសទី១ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

ជ្រ  ន្ (មយ ន្) 106.22 110.82  107.81  

ហ ងក ង (ដ្ លាៃ រ) 7.85 7.85  7.75  

សិងារ រី (ដ្ លាៃ រ) 1.31 1.36  1.43  

មា មឡស ី (រីងហគីត្) 3.86 4.08  4.33  

ហវីលីពីន្ (មរ សូ) 52.16 31.59  50.95  

ថ្ល (ាត្) 31.13 31.59  32.61  

ឥណឌូ មន្ស ី (រូពា) 13,732.50 1,136.46  16,327.90  

កូមរ៉ែ (វ៉ែូន្) 1,061.17 1,136.46  1,223.47  

ថ្ត្វា៉ែន្់ (ដ្ លាៃ រ) 29.08 30.85  30.25  

ចិន្ (មរ៉ែន្េីន្រ ៊ី) 6.28 6.71  7.10  

ឡាវ (គីរ) 3,973.61 3,987.50  3,974.41  

មវៀត្ណាេ (ដ្ ង) 8,236.54 8,590.00  8,713.45  

ឥណាឌ  (រូពី) 22,741.30 23,196.50  23,426.40  

រ សសីុ (រូរ) 64.92 69.32  75.10  

អូហ្វសាត លី (ដ្ លាៃ រ) 57.23 65.64  79.53  

អង់មគៃស (មោន្) 1.30 1.41  1.63  

អឺរ៉ែ រ (អឺរ៉ែូ) 0.71 0.77  0.81  

្រ្ពៈ OANDA (Internet) 
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ឧបសម្ព័នធ 

ារាង 13៖ សថិតិ្កសិកេម 

ផលតិ្កេមកសកិេម ន្ងិនាាំមចញ ឯកា 
្តី្មាសទី១ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

ថ្ផទដី្ដាាំដ្ ុះ  
  

 

  ្សូវ ហិកា 3,206,523  3,332,323      2,626,460   

  ដ្ាំណាាំរួេផស ាំ និ្ងដ្ាំណាាំឧសាហកេម ហិកា 1,085,404  1,066,940         906,002 

  មៅស ូ ហិកា 436,812  436,356         434,552 

ថ្ផទដី្្រេូលផល      

  ្សូវ ហិកា 2,808,782  2,899,199  3,263,774  

  មៅស ូ ហិកា 171,063  201,520  250,750  

ររ ិមាណផល      

  ្សូវ មាន្ 9,087,548  9,585,354  10,885,586  

  មៅស ូ (ខ្ករ) មាន្ 37,025  48,779  53,272  

  ជ្លផល មាន្ 150,538  160,842  166,006  

្រ្ពៈ  រាយការណ៍្រចាំសាត ហ៍ ្ រចាំខែ ន្ិង្រចាំឆ្ន ាំ ្ កសួងកសិកេម រ កាា ្រមាញ់ ន្ិងមន្សាទ 
 

មរៀរចាំមដាយនាយកដាឋ ន្សថ ិត្ ិន្ិងវិភាគមសដ្ឋកចិច ថ្ន្អគគនាយកដាឋ ន្មគាលន្មោាយ 

ទាំនាក់ទាំន្ងៈ  

Email: sead@mef.gov.kh 


