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កនុងររិការណ៍ថ្ន្ការរីករាលដាលថ្ន្ជ្ាំងឺកូ វីដ្-១៩, បសដ្ឋកិចចសកលឆ្ន ាំ២០២០ រំពឹងថាន្ឹងធាៃ ក់ច ុះកនុងអ្ា

្រមាណ (-៤,៩%) ខដ្លបន្ុះាន្កាំព ងរងកផលរ ុះពាលដ់្ល ់វិសយ បសដ្ឋកិចច ន្ងិហិរញ្ញវត្ថុកនងុត្ាំរន្់ ន្ងិពភិពបោក ។ 

ជាក់ខសតង កនុង្ត្ីមាសទី២  ឆ្ន ាំ២០២០បន្ុះ បសដ្ឋកិចចកម្ពុជា ក៏ទទួលរងន្ូវផលអ វិជ្ជមាន្បន្ុះផងខដ្រ បដា ាន្

ឆៃុុះរញ្ច ាំងាម្រ ៈការធាៃ ក់ច ុះសាំខាន់្ៗ បលើ វិសយ ខដ្លគាំ្ទដ្ល់កាំបណើន្បសដ្ឋកិចច ដូ្ចជាចាំន្ួន្បភញៀវបទសចរ

អន្តរជាត្ិ, ការនាំបចញសបម្ៃៀករាំពាក,់ សាំណង់, ន្ិងទ ន្វិន្បិោគពីររបទសជាបដ្ើម្ ។ ប ុះរីជាោ ងបន្ុះកតី ចាំន្នួ្

បភញៀវបទសចរកនុង្សុក,ផលិត្ផលកសិកម្ម, ការនាំបចញកង់ ន្ងិអងករ បៅមាន្កាំបណើន្លអគួរឱ្យកត្់សមាា ល់ ្សរបពល

ខដ្លរដាឋ ភាិលាន្កាំព ងអន្ វត្តវិធាន្ការអន្តរាគម្ន្៍កនងុការសាត រ ន្ងិជ្ាំរ ញកាំបណើន្បសដ្ឋកចិចប ើងវិញ ។ 

អត្ផិរណា ន្ងិ    

អ្ារតូរ្ាក ់
(1) 

អត្ផិរណា្រចាំ្ត្ីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ខ្រ្រួលកនុងអ្ា ២,៥% ែពស់ជាងរ ៈបពលដូ្ចគន

ឆ្ន ាំ២០១៩ ខដ្លមាន្អ្ា ១,៨% ។ កាំបណើន្បន្ុះ រណាត លម្កពីកាំបណើន្ែពស់ថ្ន្្កុម្

អាហារន្ងិបភសជ្ជៈមិ្ន្មាន្ជាត្ិ្សវឹងកនងុអ្ា ៤,៩% ។ ទន្ទឹម្បន្ុះ អ្ារតូរ្ាក់ជាម្ធ្យម្ 

៤.០៨៧ បរៀល/ដ្ ោៃ រអាបម្រកិ ាន្បកើន្ប ើង ០,៩ % ។ 

សាថ ន្ភាពហរិញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (2) 

បៅ្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ បន្ុះ ការ្រមូ្លចាំណូលសរ រ អន្ វត្តាន្ ៥.៥៨៣ រ ៊ីោន្បរៀល 

បសម ើន្ងឹ ២៣,២% ថ្ន្ចារ់លវិកា្រចាំឆ្ន ាំ  ឬាន្ធាៃ ក់ច ុះ ១២,២% កនុងបនុះ ចាំណូលចរន្ត

សរ រអន្ វត្តាន្ ៥.៥៣២ រ ៊ីោន្បរៀល ាន្ធាៃ ក់ច ុះ ១២,៥% បធ្ៀរន្ងឹ្ត្ីមាសទី២ឆ្ន ាំ

២០១៩។ ការល ច ុះបន្ុះ ម្កពីការលម្ល សកម្មភាពបសដ្ឋកិចច ន្ិងការរន្ធូររន្ថ កាត្ពវកចិច

ពន្ធ ន្ិងមិ្ន្ខម្ន្ពន្ធររស់រដាឋ ភិាលកនុងអាំ ុងបពលថ្ន្ការរីករាលដាលថ្ន្ជ្ាំងកឺូវីដ្-១៩ ។  រីឯ 

ចាំណា សរ រអន្ វត្តាន្ ៥.៩៩៣ រ ៊ីោន្បរៀល បសម ើន្ឹង ២០% ថ្ន្ចារ់លវិកា្រចាំឆ្ន ាំ  ឬ

ាន្បកើន្ប ើង ១៨,៨%  កនងុបនុះចាំណា ចរន្តសរ រអន្ វត្តាន្ ៤.០៥៤ រ ៊ីោន្បរៀល ឬបកើន្ 

១១ % ន្ិងចាំណា មូ្លធ្ន្បកើន្ ៣៩,២ % បធ្ៀរន្ឹង្ត្ីមាសទី២ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ ជារួម្ 

អត្ិបរកចរន្ត កនងុ្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ មាន្ចាំន្នួ្ ១.៤៧៨ រ ៊ីោន្បរៀល ។ 

ពាណិជ្ជកម្មប្ៅ 

្របទស (3) 

កនុង្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ការនាំបចញទាំន្ិញ គិត្ជាទឹក្ាក់មាន្ទាំហាំ ៤.១៦០ ោន្ដ្ ោៃ រ 

មាន្ការបកើន្ប ើង ១៩,៩% បធ្ៀរន្ងឹរ ៈបពលដូ្ចគន កាលពឆី្ន ាំម្ ន្ ខដ្លមាន្អ្ា ១៥,២% ។ 

កាំបណើន្បន្ុះ ្ទ្ទង់បដា កាំបណើន្ែពស់ថ្ន្ការនាំបចញ អងករ, កង់ ន្ិងការនាំបចញមាសបៅ

                                                           

1 ្រភពទនិ្នន្យ ៖  វទិស្ថសាថ ន្ជាត្ិសថ ិត្/ិ្កសងួខផន្ការ ន្ិងធ្នគរជាត្ិ ថ្ន្កម្ពុជា 
2 ្រភពទនិ្នន្យ ៖ អគាន កដាឋ ន្រត្នគរជាត្ិ  
3 ្រភពទនិ្នន្យ ៖ អគាន កដាឋ ន្គ  ន្ិងរដាឋ ករកម្ពុជា 

សសចរតីអធិបាយសសងេប 
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កាន្់ទីផារអាសា ន្ (សិងហរ រី ន្ងិ ថ្ល) ន្ងិហ ងក ង ។  រីឯ ការនាំចូលទាំន្ញិ គតិ្ជាទឹក្ាក់

មាន្ទាំហាំ ៤.០៦២ ោន្ដ្ ោៃ រ ាន្ធាៃ ក់ច ុះកនុងអ្ា (-២៤,៣%) បធ្ៀរន្ឹងរ ៈបពលដូ្ចគន  

ឆ្ន ាំ២០១៩  បដា សារការធាៃ ក់ច ុះការនាំចូលប ច្កោន្ ន្ត (-៥៤,៤%) វត្ថុធាត្ បដ្ើម្

វា ន្ភណឌ  (-២៦,៣%) ន្ិងររិកាា រសាំណង់ (-៣០,៤%) ។ ទាំហាំទឹក្ាក់នាំបចញបៅកាន្់

ទីផារអាសា ន្មាន្ចាំន្នួ្ ១.២១៤ ោន្ដ្ ោៃ រ ាន្បកើន្ប ើង ២៦៣,៤% ន្ិងទីផារអាបម្រិក

សប្ម្ចាន្ទាំហាំទឹក្ាក់ ១.០១០ ោន្ដ្ ោៃ រ ាន្បកើន្ប ើង ០,៨% ។ 

បទសចរណ៍ (4) កនុង្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ កម្ពុជា ាន្ទទួលបភញៀវបទសចរអន្តរជាត្ិ សរ រ ២៧.៦០០ នក ់

ាន្ធាៃ ក់ច ុះ ៩៨,១% បរើបធ្ៀរន្ងឹរ ៈបពលដូ្ចគន កាលពឆី្ន ាំម្ ន្ ាន្ធាៃ ក់ច ុះ ៩៨,១%  

ខដ្លរណាត លឱ្យលម្ល ដ្លផ់លិត្កម្មរប្ម្ើកនុង វិសយ បទសចរណ៍ ។ ប ុះរីជាបភញៀវបទសចរ

អន្តរជាត្ិមាន្ការធាៃ ក់ច ុះកតី បភ ញៀវបទសចរកនុង្សុកមាន្ការបកើន្ប ើង ៩៥,៩% កនុង្ត្ីមាសទី២ 

បធ្ៀរន្ងឹ្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០បន្ុះ ជាពិបសសការបៅលាំខហកាំសាន្តបៅាម្ត្ាំរន្់បឆនរ ន្ងិ

រម្ណី ដាឋ ន្ធ្ម្មជាត្ ិ។ 

ការវនិ្បិោគ 

ឯកជ្ន្ (5) 

ការវិន្ិបោគប្ៅត្ាំរន្់បសដ្ឋកចិចពិបសសអន្ ម្យត្បដា ្កុម្្រឹកាអភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា មាន្ចាំន្នួ្ 

៥៥ គប្មាង (បកើន្ប ើង ២០ គប្មាង) ខដ្លមាន្ទ ន្ វិន្ិបោគចាំន្នួ្ ១.២៥៤ ោន្ដ្ ោៃ រអាបម្រិក 

(ាន្ធាៃ ក់ច ុះ ៥៣,២%) បធ្ៀរន្ងឹ្ត្ីមាសដូ្ចគន  ឆ្ន ាំ ២០១៩ ។ ការធាៃ ក់ច ុះថ្ន្ទ ន្វិន្ិបោគបន្ុះ 

បដា សារការល ច ុះថ្ន្គប្មាងកនុង វិសយ បសវាកម្ម ន្ិងបទសចរណ៍ ជាពិបសសបលើខផនកសណាឋ គរ 

ន្ងិម្ជ្ឈម្ណឌ លបទសចរណ៍ រ  ខន្តបកើន្ប ើងន្វូគប្មាងកនងុវិសយ កសិកម្ម ។   

សាំណង ់(6) ការអន្ ម្យត្បលើសាំបណើគប្មាងសាងសងម់ាន្ចាំន្នួ្ ១.៤០៦ គប្មាង (ាន្បកើន្ប ើង ៤៤៣ គប្មាង) 

ន្ងិមាន្ទ ន្វិន្ិបោគ ១.២៦៩ ោន្ដ្ ោៃ រអាបម្រិក (ាន្ធាៃ កច់ ុះ ២៥,២%) បធ្ៀរន្ងឹរ ៈបពល

ដូ្ចគន ឆ្ន ាំម្ ន្។ ការធាៃ ក់ច ុះទ ន្វិន្ិបោគបន្ុះ បដា សារការពយួរ ឬផ្អអ កការសាងសង់បលើ

គប្មាងជា្របភទពាណិជ្ជកម្ម បទសចរណ៍ ន្ិងម្ករន្តរបងកើន្ការសាងសង់គប្មាងលាំបៅឋាន្ 

ន្ងិភូមិ្្គុឹះ ។ ទន្ទឹម្បន្ុះ ការនាំចូលររិកាា រសាំណង់ ខដ្លាន្ធាៃ ក់ច ុះ (-៣០,៤%) ឆៃុុះរញ្ច ាំង

ពកីារលម្ល សកម្មភាពសាងសង់កនុង្សុកកនុងអាំ ុងបពលថ្ន្ការរីករាលដាលជ្ាំងកឺូវីដ្-១៩ ។ 

 

                                                           

4 ្រភពទនិ្នន្យ ៈ ្កសងួបទសចរណ ៍

5 ្រភពទនិ្នន្យ ៈ ្កុម្្រឹកាអភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា  

6 ្រភពទនិ្នន្យ ៈ ្កសួងបរៀរចាំខដ្ន្ដ្ ីន្គររូន្ ីកម្ម ន្ិងសាំណង់ 
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១. សូចនាររសសដ្ឋរិចចសាំខាន់ៗ 

ារាង 1៖ ទិន្នន្យ បសដ្ឋកិចចសាំខាន្់ៗ 

 ឯកា 
្ត្មីាសទី២ ការខ្រ្រលួ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

សចូនករម្លូដាឋ ន្      
 

អត្ិផរណា  % 2.7% 1.8% 2.5% 2.5% 

អ្ារតូរ្ាក់បរៀល/ដ្ ោៃ រ  បរៀល 4,046  4,052  4,087  0.9%        

ហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ          

ចាំណូលចរន្ត រ ៊ីោន្បរៀល 5,035  6,322  5,532  -12.5% 

ចាំណា ចរន្ត រ ៊ីោន្បរៀល (3,188) (3,597) (4,054) 12.7% 

ត្ លយភាពលវិកាចរន្ត រ ៊ីោន្បរៀល 1,847  2,726  1,478  -45.8% 

ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាត្ ិ           

ទាំហាំនាំបចញ ោន្ដ្ ោៃ រ 3,012  3,471  4,160  19.9% 

ទាំហាំនាំចូល ោន្ដ្ ោៃ រ (4,394) (5,369) (4,062) -24.3% 

ត្ លយភាពពាណិជ្ជកម្ម ោន្ដ្ ោៃ រ (1,382) (1,898) 98  -105.2% 

 វនិ្បិោគឯកជ្ន្ (១)           

   គប្មាង ចាំន្ួន្ 29  35  55  57.1% 

   ទ ន្វិន្ិបោគ ោន្ដ្ ោៃ រ 2,426  2,680  1,254  -53.2% 

បទសចរណ ៍           

   បភញៀវបទសចរអន្តរជាត្ិ ពាន្ន់ក ់ 1,290  1,461  28  -98.1% 

សាំណង ់           

គប្មាងអន្ ញ្ញ ត្ ចាំន្ួន្ 768  963  1,406  46.0% 

ត្ថ្ម្ៃសាំណង់ ោន្ដ្ ោៃ រ 1,648  1,695  1,269  -25.2% 

ថ្លៃទាំន្ញិបលើទផីារអន្តរជាត្ ិ           

អងករ ដ្ ោៃ រ/បាន្ 427  420  520  23.8% 

ប្រងបៅ (Brent) -- ាខរ៉ែល ដ្ ោៃ រ/ាខរ៉ែល 75  63  40  -36.9% 

បៅស ូ ដ្ ោៃ រ/បាន្ 1,560  1,927  1,401  -27.3% 

មាស ដ្ ោៃ រ/បអាន្ 1,406  1,491  1,900  27.5% 

្រភព៖ ្កសួងបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ,  វិទស្ថសាថ ន្ជាត្សិថ តិ្ ិ

សមាា ល់ (១)៖ មិ្ន្រួម្រញ្ចូលគប្មាងកនងុត្ាំរន្់បសដ្ឋកិចចពិបសស 

សថិតិសសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ 
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២. សូចនាររតាម្វិស័យ 

២.១. សន្ទសសន្ថ៍្លៃទាំន្ញិប្រើ្ ាស ់

ារាង 2៖ សន្ទសសន្ថ៍្លៃទាំន្ញិប្រើ្ាស់ (្ត្មីាសទី២)  

សូចនករ 
្ត្មីាសទី២ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

ម្ ែទាំន្ញិ្គរម់្ ែ 174.2 176.7 182.4 
  អាហារន្ិងបភសជ្ជៈម្និ្ខម្ន្ជាត្ិ្សវឹង 212.3 214.6 226.8 

  បភសជ្ជៈមាន្ជាត្ិ្សវឹង ន្ិងថាន ាំជ្ក់ 162.3 170.9 174.3 

  សបម្ៃៀករាំពាក់ ន្ិងខសែកបជ្ើង 147.0 150.3 155.4 

  ផទុះសាំខរង ទឹក អគាិសន្ី ឧសម យន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដ្ថ្ទបទៀត្ 125.8 127.4 128.4 

  ប្គឿងសង្ហហ រិម្ សមាា រប្រើ្ាស់ ន្ងិការខល ាំ 150.7 151.9 154.3 

  ស ខាភិាល 135.1 137.0 137.2 

  ការដ្ឹកជ្ញ្ជូន្ 117.5 114.5 105.4 

  គម្នគម្ន្ ៍ 67.6 66.7 66.7 

  ការកាំសាន្ត ន្ិងវរែធ្ម្៌ 118.4 119.2 119.8 

  ការសិកា 159.5 159.5 164.9 

  បភាជ្ន្ី ដាឋ ន្ 267.3 286.5 298.0 

  ទាំន្ញិ ន្ិងបសវាកម្មបផសងៗ 144.8 146.8 153.4 

្រភពៈ វិទស្ថសាថ ន្ជាត្សិថ តិ្,ិ ្កសួងខផន្ការ (ឆ្ន ាំបគល ២០០៦) 

រូរភាព 1៖ សាថ ន្ភាពអត្ផិរណា (ម្ធ្យម្្រចាំ្ត្មីាសទី២) 

 

្រភពៈ វិទស្ថសាថ ន្ជាត្សិថ តិ្,ិ ្កសួងខផន្ការ 

▲1.8%

▲1.6%

▲5.2%

▲2.9%

▲1.6%

▲1.0%

▲1.5%

▼1.5%

▼0.7%

▲6.6%

▲1.2%

▲2.5%

▲4.9%

▲2.2%

▲2.7%

▲0.4%

▲1.2%

▲0.1%

▼10.8%

▼0.7%

▲4.2%

▲4.2%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

ម្ ែទាំន្ិញ្គរ់ម្ ែ (ម្ធ្យម្្រចាំឆ្ន ាំ)

បភសជ្ជៈមាន្ជាត្ិ្សវងឹន្ងិថាន ាំជ្ក់

ផទុះសាំខរង ទឹក អគាិសន្ី ឧសម យន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដ្ថ្ទបទៀត្

ស ខាភិាល

គម្នគម្ន្៍

ទាំន្ិញ ន្ិងបសវាកម្មបផសងៗ

សាថ ន្ភាពខ្រ្រួលអត្ផិរណា ម្ធ្យម្្រចាំ្ត្ីមាសទី២ ២០១៩ ២០២០
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២.២. អ្ារតូរ្ាក ់

 ារាង 3៖ អ្ារតូរ្ាក់បរៀលបធ្ៀរដ្ ោៃ រអាបម្រិក (ម្ធ្យម្្រចាំ្ត្មីាស) 

រូរភាព 2៖ សាថ ន្ភាពអត្ផិរណា ន្ងិអ្ារតូរ្ាក់បរៀលបធ្ៀរន្ងឹដ្ ោៃ រអាបម្រិក (ម្ធ្យម្្រចាំ្ត្មីាសទី២) 

្រភពៈ ធ្នគរជាត្ថិ្ន្កម្ពុជា 

២.៣. ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ារាង 4៖ ារាង្រត្ិរត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋ (TOFE) -- ្ត្មីាសទី២ 

រ ៊ីោន្បរៀល 
្ត្មីាសទី២ ការខ្រ្រលួ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

I. ចាំណូលកនុង្របទស 5,081  6,355  5,583  -12.2% 

១. ចាំណូលចរន្ត 5,035  6,322  5,532  -12.5% 

ក. ចាំណូលសារបពើពន្ធ 4,425  5,663  5,237  -7.5% 

ែ.ចាំណូលមិ្ន្ខម្ន្សារបពើពន្ធ 610  659  295  -55.2% 

២. ចាំណូលមូ្លធ្ន្ 45  35  51  45.4% 

អ្ារតូរ្ាក់ច ងខែ ្ត្មីាសទី១ ្ត្មីាសទី២ ្ត្មីាសទី៣ ្ត្មីាសទី៤ 

2018 4,012 4,046 4,073 4,047 
2019 4,006 4,052 4,086 4,063 

2020 4,064  4,087   

្រភពៈ ធ្នគរជាត្ថិ្ន្កម្ពុជា 
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រ ៊ីោន្បរៀល 
្ត្មីាសទី២ ការខ្រ្រលួ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

II. ចាំណា សរ រ 4,706  5,043  5,993  18.8% 

១. ចាំណា ចរន្ត 3,188  3,650  4,054  11.0% 

ក. ការពារ ន្ិងសន្តិស ែជាត្ ិ 916  763  820  7.6% 

ែ. រដ្ឋាលស ីវិល 2,229  2,847  3,192  12.1% 

គ. ចាំណា ការ្ាក់ 44  41  41  0.4% 

២. ចាំណា មូ្លធ្ន្ 1,518  1,393  1,939  39.2% 

ឱ្ន្ភាពចរន្ត (សាច់្ាក់) 1,847  2,672  1,478  -44.7% 

ឱ្ន្ភាពទបូៅ (សាច់្ាក់) 374  1,314  (410) -131.2% 

III. ហិរញ្ញរែ ន្ (374) (1,314) 410  -131.2% 

១. ហិរញ្ញរែ ន្ប្ៅ្សុក 1,064  896  818  -8.7% 

២. ហិរញ្ញរែ ន្កនុង្សុក 91  (8) 19  -345.2% 

៣. ្រត្ិរត្តិការកាំព ងដ្ាំបណើរការ (1,529) (2,202) (427) -80.6% 

្រភពៈ អគាន កដាឋ ន្បគលន្បោា  ្កសួងបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

២.៤. សាថ ន្ភាពពាណិជ្ជកម្ម 

ារាង 5៖ ការនាំចូលាម្ម្ ែទាំន្ិញសាំខាន្់ៗ (គិត្ជាោន្ដ្ ោៃ រអាបម្រិក) 

ម្ ែទាំន្ញិ  
្ត្មីាសទី២ ការខ្រ្រលួ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

ថាន ាំបពទយ  59.4 54.4 68.5 26.1% 

បភសជ្ជៈ ប្គឿង្សវឹង ន្ិងារី  156.2 148.3 137.6 -7.3% 

សករស ន្ិងរ ៊ីបចង  9.0 10.5 10.8 3.2% 

ប្រងឆ្ ន្ិងអាហារបផសងៗ  85.9 103.4 98.5 -4.7% 

ររិកាា សាំណង់  282.8 472.5 328.9 -30.4% 

បអ ិច្ត្ូន្ិក  114.8 168.5 142.7 -15.3% 

វា ន្ភណឌ  ន្ិងសបម្ៃៀករាំពាក់  1,266.4 1,374.2 1,013.0 -26.3% 

ប ច្កោន្ ន្ត  341.8 503.3 229.7 -54.4% 

ប្គឿងរនៃ ស់ោន្ ន្ត  32.9 25.2 8.1 -67.9% 

ររិកាា រ្ត្ជាក់  11.4 14.9 13.4 -9.9% 

ប្រងឥន្ធន្ៈ  444.8 496.9 311.3 -37.4% 

ជ្ីកសិកម្ម  58.0 60.1 57.8 -3.8% 

បផសងៗ  1,647.4 1,936.2 1,641.7 -15.2% 

សរ រ  4,510.8 5,368.5 4,062.1 -24.3% 
្រភពៈ ទាំន្ញិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាត្ឆិៃងាម្មាត្់្ចកគ ពី អគាន កដាឋ ន្គ  ន្ងិរដាឋ ករកម្ពុជា ្កសួងបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ



្ពឹត្តិរ្ត្សថតិ្ិបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្រចាំ្ត្មីាសទី២ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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រូរភាព 3៖ ទាំហាំនាំចូលររិកាា រសាំណង់, ប្រងឥន្ធន្ៈ, ប ច្កោន្ ន្ត ន្ិងវា ន្ភណឌ  (ោន្ដ្ ោៃ រអាបម្រិក)  

្រភពៈ ទាំន្ញិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាត្ឆិៃងាម្មាត្់្ចកគ ពី អគាន កដាឋ ន្គ  ន្ងិរដាឋ ករកម្ពុជា ្កសួងបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

ារាង 6៖ ម្ ែទាំន្ិញនាំបចញ (គិត្ជាោន្ដ្ ោៃ រអាបម្រិក) 

ម្ ែទាំន្ញិ 
្ត្ីមាសទី២ ការខ្រ្រលួ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

សបម្ៃៀករាំពាក់ 1,861.6  1,920.4  1,475.1  -23.2% 

ខសែកបជ្ើង 266.3  318.5  262.8  -17.5% 

ការូរ 121.3  262.5  135.1  -48.6% 

វា ន្ភណឌ បផសងៗ 39.3  54.8  61.3  11.9% 

ប្គឿងរាំខណកបអ ិច្ត្ូន្ិក 38.9  35.0  38.5  10.2% 

ប្គឿងរនៃ ស់រល ន្ត 34.9  36.5  32.0  -12.2% 

កង់ 80.7  76.6  125.5  63.7% 

ប្គឿងរនៃ ស់កង់ 0.0  0.0  0.1  293.0% 

ប ើមូ្ល 1.0  3.1  1.1  -64.7% 

ប ើខកថ្ចន (Veneer) 0.1  0.2  0.4  66.8% 

កាត រន្ទុះ 28.4  27.3  37.1  35.9% 

ប ើខកថ្ចនបផសងបទៀត្ 11.7  3.5  1.0  -70.4% 

ផលិត្ផលពីប ើ 9.6  21.3  26.4  24.0% 

អងករ 72.1  72.2  118.0  63.5% 

ដ្ាំ ូងមី្ 5.3  4.6  8.8  90.0% 

265 

473 
329 

402 
497 

311 334 

503 

230 

1,370 1,374 

1,013 

១៨ ១៩ ២០ ១៨ ១៩ ២០ ១៨ ១៩ ២០ ១៨ ១៩ ២០

សាថ ន្ភាពនាំចូលកនុង្ត្មីាសទី២

ររិកាា រសាំណង់ ប្រងឥន្ធន្ៈ ប ច្កោន្ ន្ត វា ន្ភណឌ  ន្ិងសបម្ៃៀករាំពាក់
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ម្ ែទាំន្ញិ 
្ត្ីមាសទី២ ការខ្រ្រលួ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

បពាត្្កហម្ 0.1  0.2  0.1  -43.3% 

សខណត ក 0.1  0.1  0.1  125.5% 

បៅស ូ 36.7  42.2  39.8  -5.6% 

សករ 25.0  23.2  5.7  -75.5% 

ផលិត្ផលជ្លផល 0.1  0.1  0.1  -11.7% 

កសិផលបផសងបទៀត្ 12.7  22.3  40.1  79.6% 

ារ ី 6.3  4.0  1.6  -60.2% 

ខែសបភៃើង ន្ិងរងាុាំខែសបភៃើង 12.6  13.0  27.4  111.1% 

សាំរកកាំរ  ង ន្ិងគ្ម្រកាំរ  ង 0.0  0.1  0.4  443.9% 

ខសែក 0.1  0.0  0.1  46.2% 

ែាច់ 2.4  1.2  0.0  -100.0% 

ថាន ាំជ្ក់ 2.9  5.4  2.6  -51.7% 

បផសងៗ 341.7  522.8  1,719.0  228.8% 

នាំបចញសរ រ 3,012  3,471  4,160  19.9% 
្រភពៈ ទាំន្ញិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាត្ឆិៃងាម្មាត្់្ចកគ ពី អគាន កដាឋ ន្គ  ន្ងិរដាឋ ករកម្ពុជា ្កសងួបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

រូរភាព 4៖ សាថ ន្ភាពម្ ែទាំន្ញិនាំបចញសាំខាន្់ៗ (គិត្ជាោន្ដ្ ោៃ រអាបម្រិក) 

 

្រភពៈ ទាំន្ញិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាត្ឆិៃងាម្មាត្់្ចកគ ពី អគាន កដាឋ ន្គ  ន្ងិរដាឋ ករកម្ពុជា ្កសួងបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

2,288 

2,556 

1,934 

74 71 71 152 165 213 
81 77 125 

366 
546 

1,751 

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

សាថ ន្ភាពនាំបចញកនុង្ត្មីាសទី២

កាត្់បដ្រ ប្គឿងរងាុាំ ផលិត្ផលកសិកម្ម កង់ ផលិត្ផលឧសាហកម្មបផសងៗ
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រូរភាព 5៖ សាថ ន្ភាពនាំបចញបៅទីផារអន្តរជាត្ិ (គតិ្ជាោន្ដ្ ោៃ រអាបម្រិក)  

្រភពៈ ទាំន្ញិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាត្ឆិៃងាម្មាត្់្ចកគ ពី អគាន កដាឋ ន្គ  ន្ងិរដាឋ ករកម្ពុជា ្កសងួបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ  

២.៥. ការ វនិ្បិោគឯកជ្ន្ 

ារាង 7៖ សថតិ្ិ វនិ្ិបោគវសិយ ឯកជ្ន្ប្ៅត្ាំរន្់បសដ្ឋកិចចពិបសស (អន្ ម្យត្បដា ្កមុ្្រឹកាអភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា) 

ការអន្ ញ្ញ ត្វនិ្បិោគបដា  (CDC)  ឯកា 

្ត្ីមាសទី២ ការខ្រ្រលួ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

គប្មាង  ចាំន្ួន្ 29 35 55 57.1% 

របងកើត្ការង្ហរ  ការង្ហរ 37,479 48,679 40,677 -16.4% 

ទ ន្ វិន្ិបោគបលើវិសយ        

    កសិកម្ម ោន្ដ្ ោៃ រ 122 31 62 100.3% 

    ថាម្ពល ោន្ដ្ ោៃ រ - - 282 - 

    ឧសាហកម្ម ោន្ដ្ ោៃ រ 128 131 509 289.4% 

    បសវាកម្ម ោន្ដ្ ោៃ រ 2,050 461 198 -57.0% 

    បទសចរណ៍ ោន្ដ្ ោៃ រ 126 2,057 202 -90.2% 

សរ រ ោន្ដ្ ោៃ រ 2,426 2,680 1,254 -53.2% 

    ទ ន្វិន្ិបោគកនុង្សុក ោន្ដ្ ោៃ រ 336 2,492 430 -82.7% 

    ទ ន្វិន្ិបោគររបទស ោន្ដ្ ោៃ រ 2,090 188 824 337.3% 

្រភពៈ ្កុម្្រឹកាអភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា 

334 

1,002 
1,148 

273 214 
500 

1,214 

1,010 

869 239 

191 

638 

▲263.4%

▲0.8%
▼24.3%

▼12.4%
▼10.6%

▲27.5%

២០១៩ ្ត្ីមាសទី២ ២០២០ ្ត្ីមាសទី២
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២.៦. សាថ ន្ភាពបទសចរណ៍ 

ារាង 8៖ ចាំន្នួ្បភញៀវបទសចរអន្តរជាត្ ិ

សចូនករ 

្ត្មីាសទ២ី ការខ្រ្រលួ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

សរ រ 1,290,407  1,460,621  27,600  -98.1% 
ាម្ផៃូវអាកាស 846,491  1,054,825  19,211  -98.2% 

ភនាំបពញ 432,327  500,251  15,995  -96.8% 

បសៀម្រារ 375,060  367,474  92  -100.0% 

កងបកង 39,104  187,100  3,124  -98.3% 

ាម្ផៃូវបគក ន្ិងផៃូវទឹក 443,916  405,796  8,389  -97.9% 

ផៃូវបគក 420,593  385,306  8,389  -97.8% 

ផៃូវទឹក 23,323  20,490  0  -100.0% 

្រភពៈ ្កសួងបទសចរណ ៍  

រូរភាព 6៖ សាថ ន្ភាពអនកដ្ាំបណើរឆៃងកាត្់្របទសកម្ពុជា (គតិ្ជា %) 

 

្រភពៈ ្កសួងបទសចរណ ៍
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រូរភាព 7៖ កាំបណើន្អនកដ្ាំបណើរឆៃងកាត្់្របទសកម្ពុជា (គិត្ជា %) 

 

្រភពៈ ្កសួងបទសចរណ ៍

២.៧. សាថ ន្ភាពសាំណង ់

ារាង 9៖ គប្មាងអន្ ញ្ញ ត្សាងសង ់

គប្មាងស ាំសាងសងា់ម្្របភទសាំណង ់  ឯកាត  
្ត្ីមាសទី២ ការខ្រ្រលួ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

សាធារណៈ  ចាំន្ួន្ 10  10  19  90.0% 

លាំបៅឋាន្ ន្ិងភូមិ្្គឹុះ  ចាំន្ួន្ 663  817  1,191  45.8% 

ឧសាហកម្ម  ចាំន្ួន្ 20  43  57  32.6% 

សាំណង់ពាណិជ្ជកម្ម  ចាំន្ួន្ 47  64  106  65.6% 

សាំណង់បទសចរណ៍  ចាំន្ួន្ 28  28  33  17.9% 

សាំណង់វិន្ិបោគបផសងៗ  ចាំន្ួន្ 0  1  0  -100.0% 

សរ រ  ចាំន្នួ្ 768  963  1,406  46.0% 
ត្ថ្ម្ៃសាងសង ់  ោន្ដ្ ោៃ រ 1,648  1,695  1,269 -25.2% 

 ្ រភពៈ ្កសួងបរៀរចាំខដ្ន្ដី្ ន្គរូរន្ ីកម្ម ន្ិងសាំណង់ 
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សាថ ន្ភាពទីផារបទសចរណ៍ ្រចាំ្ត្ីមាសទី២

២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០
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៣. ថ្លៃទាំនិញសាំខាន់ៗ និងអព្តាបតូរព្បារស់លើទីផ្សារអនតរជាតិ 

ារាង 10៖ ថ្លៃទាំន្ញិប្រើ្ាស់បលើទីផារអន្តរជាត្ិ (គតិ្ជាដ្ ោៃ រអាបម្រិក) 

ម្ ែទាំន្ិញ ឯកា ទីផារ 
្ត្ីមាសទី២ ការខ្រ្រលួ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

អងករ ដ្ ោៃ រ/បាន្ ាងកក 427.0             420.0             520.0  23.8% 

ប្រងបៅ Brent ដ្ ោៃ រ/ាខរ៉ែល ្កុង ុងដ៍្ 75.2              63.3              39.9  -36.9% 

បៅស ូ ដ្ ោៃ រ/បាន្ សងិហរ រី 1,560.3          1,927.3          1,400.9  -27.3% 

មាស ដ្ ោៃ រ/បអាន្ ហ ងក ង 1,406.1          1,491.1          1,900.5  27.5% 

បពាត្្កហម្ ដ្ ោៃ រ/បាន្ ស ីកាបហាា  165.1             195.1             148.0  -24.1% 

សខណត កបសៀង ដ្ ោៃ រ/បាន្ ស ីកាបហាា  412.6             360.3             367.8  2.1% 

ប្រងដូ្ង ដ្ ោៃ រ/បាន្ រ៉ែ ត្បធ្ើឌាំ 933.8             635.6             920.0  44.7% 

សករស ដ្ ោៃ រ/បាន្ ្កុង ុងដ៍្ 381.4             368.8             367.5  -0.3% 

្រភពៈ បគហទាំពយរធ្នគរពភិពបោក 

ារាង 11៖ សន្ទសសន្ថ៍្លៃទាំន្ញិប្រើ្ ាស់បលើទីផារអន្តរជាត្ិ (ឆ្ន ាំបគល ២០១០=១០០) 

ម្ ែទាំន្ិញ 
្ត្ីមាសទី២ ការខ្រ្រលួ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

ប្រងឥន្ធន្ៈ 72.0              59.8              39.5  -34.0% 

ផលិត្ផលកសិកម្ម 88.9              84.8              83.5  -1.5% 

ម្ហូរអាហារ 93.3              88.1              88.2  0.1% 

ប ើ 88.0              85.3              84.8  -0.7% 

ជ្ីគីមី្ 78.0              86.6              66.8  -22.9% 

្រភពៈ បគហទាំពយរធ្នគរពភិពបោក (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) 
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ារាង 12៖ អ្ារតូរ្ាក់បលើទីផារអន្តរជាត្ិបធ្ៀរន្ងឹដ្ ោៃ រអាបម្រិក (ច ង្ត្មីាស) 

រូរិ រយណណ 

្ត្ីមាសទី២ ការខ្រ្រលួ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

ជ្រ  ន្ (ប  ន្)           110.7            107.9             107.4  -0.4% 

ហ ងក ង (ដ្ ោៃ រ)               7.8                7.8                7.8  -0.8% 

សងិហរ រី (ដ្ ោៃ រ)               1.4                1.4                1.4  3.0% 

មា ប ស ី (រីងហាីត្)               4.0                4.1                4.3  3.6% 

ហវីលីពីន្ (បរ សូ)             53.3              51.2              49.8  -2.8% 

ថ្ល (ាត្)             33.0              30.5              30.9  1.0% 

ឥណឌូ បន្ស ី (រពូស្ថ)       14,302.6        14,115.8        14,332.0  1.5% 

កូបរ៉ែខាងត្ែូង (វ៉ែូន្)         1,114.0          1,155.9          1,199.4  3.8% 

ថ្ត្វា៉ែន្់ (ដ្ ោៃ រ)             30.5              31.0              29.5  -4.9% 

ចិន្ (បរ៉ែន្មី្ន្រ ៊ី)               6.6                6.9                7.1  3.1% 

ឡាវ (គីរ)         8,361.9          8,572.9          8,862.7  3.4% 

បវៀត្ណាម្ (ដ្ ង)       22,877.5        23,280.0        23,198.7  -0.3% 

ឥណាឌ  (រូពី)             68.4              68.8              75.2  9.3% 

រ សសុី (រូរ)             62.7              63.2              70.0  10.7% 

អូហ្វសាត លី (ដ្ ោៃ រ)               1.4                1.4                1.5  2.3% 

អង់បគៃស (បផ្អន្)               0.8                0.8                0.8  3.1% 

អឺរ៉ែ រ (អឺរ៉ែូ)               0.9                0.9                0.9  1.1% 

្រភពៈ OANDA (Internet) 


