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 ទាំព័រ 

ខ្លមឹសារសង្ខេប / Executive summary ២ 

១. ននិ្នា ការង្សដ្ឋកចិ្ចកមពុជា / Cambodia economic trends ៥ 

 ១.១. សនទសសន៍ថ្លលទំនញិង្្បើ្ាស់ / Consumer price index ៥ 

 ១.២.  ិ សសយហិិរញ្ញិ ត្ថុ / Finance ៦ 

 ១.៣.  ិ សសយហណិិជកកម  / Trade ៨ 

 ១.៤. ការអនុិត្តល សិកា / Budget execution ៩ 

 ១.៥.  ិ សសយហ សិនិង្គឯកកជន / Private investment ១០ 

 ១.៦.  ិ សសយហង្ទសច្រិ៍ / Tourism ១១ 

 ១.៧.  ិ សសយហសំិខ់ / Construction ១១ 

២. ននិ្នា ការថ្លលទនំញិសខំាន់ៗ ង្ ើទផី្សារអនតរជាត្ ិ/ International commodity prices ១២ 

 ២.១. ថ្លលង្្បខង្ៅ (Crude oil price: Brent, WTI, Dubai) ១២ 

 ២.២. ថ្លលអខករ (Rice price: 5%, 25%, 100% broken) ១២ 

 ២.៣. ថ្លលង្ៅស ៊ូ (Rubber price: TSR20, SGP/MYS) ១២ 

៣. ឧបសមពយនធ ១៤ 
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ែលឹមសារសង្ខេប 

១.សនទសសនថ៍្លលទំនញិង្្បើ្ាស់ង្ៅភ្ាំង្េញកាុខខខ្កកកដា ឆ្ា ំ២០១៧ ានង្កើនង្ ើខ ០,៣%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន នខិ

ានង្កើនង្ ើខ ២,៣%ង្បើង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន។ 

កាុខខខ្កកកដា សនទសសនថ៍្លលថ្ន្កុមទំនញិខដ្ ានង្កើនង្ ើខឯួរកត្់សម្គា  ់រួមម្គន អាហារនខិង្ភ្សជកៈមិនម្គនជាត្ិ

្សិឹខ, សង្មលៀកបំណកន់ខិខសែកង្ជើខ, ផ្សទះសំខបខ ទឹក អឯាិសនី ឧស យន និខឥនទនៈ, សុខាភ្ាិ , និខការកសំានតនិខិបែ ម៌។ 

ង្បើង្ ៀបនឹខ១ឆ្ា ំមុន សនទសសនថ៍្លល្កុមទំនញិសំខាន់ៗខដ្ ានង្កើនង្ ើខម្គនដ្៊ូច្ជា ង្ោជនីហដាឋ ន(ង្កើន៦,៥%) អាហារ

នខិង្ភ្សជកៈគ្ម នជាត្ិ្សិឹខ(ង្កើន២,៧%) សង្មលៀកបំណក់(ង្កើន២,៥%) និខការដឹ្កជញ្កូន(ង្កើន២,៩%)។ តាមរហៈការង្ វើ

ចំ្ង្ោ ឯិត្្ត្ឹមខខ្ ាូ ឆ្ា ំ២០១៧ អត្ិផ្សរោ្បចំឆ្ា ំ(year on year)អាច្ម្គនអ្តា ១,៨% ឬអត្ិផ្សរោម យម្បចំឆ្ា ំ

(year average)អាច្ម្គនអ្តា ២,៩%។ 

២.ឥិទាននិខអ្តាការ្ាក់៖ ឯិត្្ត្ឹមខខ្កកកដា ឆ្ា ំ២០១៧ ឥណទានផ្សត ់ង្ដាហធនាគារពាណិជកម្គនចំ្ននួ 

៦៣.៤៧៩ប ៊ីលានង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ ១,១%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន (ង្កើន ១៤,៧%ង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន), កាុខង្ន្នះឥណទានដ្ ់

 ិ សសយហង្សកកម  ៣៤.១៩២ប ៊ីលានង្រៀ , ឥិទានដ្ ់ សិសយហសំិខ ់ កសិកម នខិឧសាិកម  ១៦.៣៩៦ប ៊ីលានង្រៀ , 

នខិឥិទានដ្ ់្ ឯះឹសាថ និរិញ្ញិ ត្ថ ុ រ៊ូបិនតបុឯា នខិង្ផ្សសខៗ ១២.៨៩១ប ៊ីលានង្រៀ ។ អ្តាការ្ាកថ់្ន ន្នគ្មរណិជិក

ចំ្ង្ណះកមចីជាង្រៀ នខិដុ្លាល រង្ស ើនខឹ ១៤,៥៣% នខិ១១,៧៩% ឯាឺនលហចុ្ះបនតិច្កាខុរហៈង្េ ៧ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៧ង្នះ 

ជាេិង្សសឯឺឯិត្ចប់េីខខ្ង្មសាមកង្ដាហសារការកំិត្់េដិានអ្តាការ្ាក់ឥិទានរបស់ ន្នគ្មរជាត្។ិ 

ការផ្សតត្ផ់្សាខ់រ៊ូបិហិត្ថុ៖ ឯតិ្្ត្មឹខខ្កកកដា រូបិយវត្ថុទូទៅM2ានង្កើនដ្  ់ ៦៧.០២០ប ៊ីលានទរៀល ង្ដាហម្គន

កំង្ ើិនជាម យម្បចំខខ្ ២,២%កាុខរហៈង្េ ៧ខខ្ឆ្ា ំ២០១៧ង្នះ (ឆ្ា ំ២០១៦ម្គនកំង្ ើិនម យម្បចំខខ្ ១,៤%), កាុខ

ង្ន្នះរ៊ូបិហិត្ថុង្រៀ ម្គនកំង្ ើិន ១,៨% នខិ្ាក់បង្ញ្ញើជារ៊ូបិហបយ ណិបរង្ទសម្គនកំង្ ើិន ២,៣%។ អ្តារ៊ូបិហិត្ថុទ៊ូង្ៅM2

ង្ ៀបនខឹផ្ស.ស.ស ានង្កើនង្ ើខឯួរកត្់សម្គា  ់កាខុរហៈង្េ  ៨ឆ្ា ំចុ្ខង្្កាហង្នះ ង្ណ ឯឺម្គនអ្តា ០,៣៨កាុខឆ្ា ំ២០០៩ 

នខិម្គនអ្តា ០,៧១កាខុឆ្ា ំ២០១៦, ប ុខនតអ្តាង្នះង្ៅម្គនក្មិត្ទាបជាខ្បង្ទសជិត្ខាខកាខុត្ំបន។់ 

អ្តាបតូរ្ាកន់ិខទុនបំរុខជារ៊ូបិហបយ ណិបរង្ទស៖ ឯិត្្ត្មឹខខ្សីហា អ្តាបតូរ្ាក់ង្រៀ ង្ ៀបនខឹដុ្លាល រង្ស ើនខឹ 

៤.០៥០ទរៀល/ដុល្លា រ ឯាឺនលហចុ្ះបនតិច្ង្ ៀបនខឹខខ្កកកដាកនលខង្ៅ។ កាុខរហៈង្េ ៧ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៧ង្នះ  ន្នគ្មរជាត្ិ

ថ្នកមពុជាានទិញច្៊ូ សុទធន៊ូ រ៊ូបិហបយ ណិដុ្លាល រអាង្មរសកចំ្ននួ ៧១៥លានដុ្លាល រ។ ឯិត្្ត្មឹខខ្កកកដា ឆ្ា ំ២០១៧ ទុនបំរខុជា

រ៊ូបិហបយ ណិបរង្ទសសុទធានង្កើនដ្  ់៨,១ប ៊ីលានដុ្លាល រ។ 

ខផ្សាកទីផ្សារម៊ូ ប្ត្៖ កាខុខខ្សីហា ឆ្ា ំ២០១៧ ត្ថ្មលជញួដ្៊ូរង្ ើទីផ្សារម៊ូ ប្ត្កមពុជា(CSX)ម្គនចំ្ននួ ៦៦០លាន

ង្រៀ  ង្ណ ឯាឺនធ្លល ក់ចុ្ះមក សិញបន្នទ ប់េាីនង្លាត្ង្ ើខខ្ពស់កាុខរហៈង្េ ២ខខ្កនលខង្ៅ។ អ្តាម៊ូ  នោ ៊ិូបនហីកម 

ង្ ៀបនខឹGDPរបស់កមពុជាង្ៅម្គនក្មិត្ទាបង្ៅង្ ើហង្ ៀបនខឹ្បង្ទសជិត្ខាខកាខុត្ំបន។់ បច្ចុបែនាង្នះ ្កុមិ នុខដ្ 

កំេខុម្គន្បត្ិបត្តិការអាជីិកម ម្គន ្កុមិ នុធ្លន្នទិញម៊ូ ប្ត្ចំ្ននួ ៦្កុមិ នុ, ណិិជកករម៊ូ ប្ត្ចំ្ននួ ១្កុមិ នុ, 

ឈ្ ួញង្ជើខសារម៊ូ ប្ត្ចំ្ននួ ៣្កុមិ នុ, ទី្បឹកា សិនិង្គឯចំ្ននួ ២្កុមិ នុ, សមោឯីកោត  ចំ្ននួ ៤្កុមិ នុ នខិ

ឈ្ ួ ញង្ជើខសារឧបករិ៍នសិសនទចំ្ននួ ១០្កុមិ នុ។ 
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៣. ការនំ្នច្៊ូ ៖ កាុខខខ្កកកដា ឆ្ា ំ២០១៧ ការនំ្នច្៊ូ ឯតិ្ជាទឹក្ាក់សរុបម្គនចំ្ននួ ១.១២៥លានដុ្លាល រ ាន

លហចុ្ះ ៣,៥%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន, កាខុង្ន្នះការនំ្នច្៊ូ ទំនញិកហនភ្យ ឌិ លហចុ្ះ៣,៤% ការនំ្នច្៊ូ ង្្ឯឿខហនតលហចុ្ះ

២៨,៦% ប ុខនតការនំ្នច្៊ូ បរសកាេ រសំិខ់ង្ៅខត្បនតង្កើនង្ ើខ។ ្បភ្េនំ្នច្៊ូ សំខាន់ៗម្គនដ្៊ូច្ជា្បង្ទសថ្ល ចិ្ន ង្ិៀត្ោម 

សិខហប៊ូរី នខិិខុកខុជាង្ដ្ើម។ ការនំ្នង្ច្ញ៖ កាុខខខ្កកកដា ឆ្ា ំ២០១៧ ការនំ្នង្ច្ញឯិត្ជាទឹក្ាកម់្គនចំ្ននួ ១.០៤៩លាន

ដុ្លាល រ ានលហចុ្ះ ៧,៥%ង្ ៀបនខឹខខ្មិលុន្នកនលខង្ៅ កាខុង្ន្នះការនំ្នង្ច្ញទំនញិកហនភ្យ ឌិ នខិខសែកង្ជើខម្គន ៧៨៥

លានដុ្លាល រ ានលហចុ្ះ ៧,០%។ ទីផ្សារង្គ្ម ង្ៅនំ្នង្ច្ញសំខាន់ៗថ្នកមពុជារួមម្គនសិរដ្ឋអាង្មរសក  អខ់ង្ឯលស អា លមឺ ខ ់

ជប នុ កាោដា ចិ្ន ង្ិៀត្ោម ថ្លនិខិ៊ូ ខ់ជាង្ដ្ើម។ សរុបកាុខរហៈង្េ ៧ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នះ ការនំ្នច្៊ូ ម្គនចំ្ននួ 

៧.៧២៦លានដុ្លាល រ ានង្កើនង្ ើខ ៧,៥%ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្មា ឆ្ា ំមុន នខិការនំ្នង្ច្ញម្គនចំ្ននួ ៦.២០៤លាន

ដុ្លាល រ ានង្កើនង្ ើខ ៥,៣%។ 

៤. កាខុរហៈង្េ ៧ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នះ ចំ្ ៊ិូ កាខុ្បង្ទសសរុបអនុិត្តានចំ្ននួ ៩.៧៤០ប ៊ីលានង្រៀ  (ខ្ពស់ជាខ

ច្ាប់ល សិកា ៣,៩%) ានង្កើនង្ ើខ ១៣,៨%ង្ ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្មា ន្នឆ្ា ំមុន កាខុង្ន្នះច្ំ ៊ិូ សារង្េើេនធនខិចំ្ ៊ិូ 

មិនខមនសារង្េើេនធានង្កើនង្ ើខង្រៀខគ្មា  ១៤,២% នខិ១១,០%។ ចំ្ោហល សិកាសរុបង្ៅរដ្ឋា ថ្នា ក់ជាត្មិ្គនចំ្ននួ 

៨.៨០៨ប ៊ីលានង្រៀ (ទាបជាខច្ាប់ល សិកា ១៣,២%) ានង្កើនង្ ើខ ១៤,៦%ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្មា ឆ្ា ំមុន។ ង្ណ ឯឺ

ការអនុិត្តម្គន កេិៈ អ្បង្សើរជាខឆ្ា ំកនលខង្ៅង្ដាហសារកំខិទ្មខ់ង្ ើនតី្ិ សិ ីចំ្ោហ នខិអាកអនុិត្តកាន់ខត្ហ ់

្ជួត្្ជាបេនីីត្ិ ិ ស នី្នន្ន។ កាខុរហៈង្េ ៧ខខ្ឆ្ា ំ២០១៧ង្នះ ត្ ុយោេល សិកាច្រនតម្គនអត្ិង្រកសាច់្្ាក់ ៣.៣៨៩ប ៊ីលាន

ង្រៀ  នខិត្ ុយោេល សិកាសរុបម្គនអត្ិង្រកសាច់្្ាក់ ៩៣១ប ៊ីលានង្រៀ ។ 

៥.កាុខខខ្សីហា ឆ្ា ំ២០១៧ង្នះ ឯង្្ម្គខ ិ សនិង្គឯអនញុ្ញញ ត្ង្ដាហ្កុម្បឹកាអភ្ិិឌ្ឍនក៍មពុជាម្គនចំ្ននួ ១០ឯង្្ម្គខ 

អាច្បង្ខកើត្ការងារាន្បម្គិ ១២ណនន់្នក ់នខិឯតិ្ជាទុន សិនិង្គឯចំ្ននួ ៥៨លានដុ្លាល រ កាុខង្ន្នះឯង្្ម្គខ សិនិង្គឯទាខំ

អស់ឯឺកាខុ សិសយហឧសាិកម ។ សរុបរហៈង្េ ៨ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នះ ចំ្ននួឯង្្ម្គខ ិ សនិង្គឯខដ្ ានអនញុ្ញញ ត្ម្គនចំ្ននួ 

៨៧ឯង្្ម្គខ, ឯតិ្ជាទុន សិនិង្គឯ ៤.៧៦៥លានដុ្លាល រ ានង្កើនង្ ើខ ៨១%ង្ ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្មា ឆ្ា ំមុន កាុខង្ន្នះម្គន

កំង្ ើិនខ្ពស់ង្ ើការ សិនិង្គឯកាុខ សិសយហកសិកម  ង្សកកម នខិង្ទសច្រិ៍។ 

៦. កាុខខខ្កកកដា ឆ្ា ំ២០១៧ ចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្មិ្គន្បម្គិ ៤៤៧ណនន់្នក់ ានង្កើនង្ ើខ ១៨,១%

ង្ ៀបនឹខខខ្មិលុន្នកនលខង្ៅ នខិខ្ពស់ជាខខខ្ដ្៊ូច្គ្មា ឆ្ា ំមុន ១៣%។ ចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្ិជាទ៊ូង្ៅម្គនបខ្មប្មួ 

ជារដ្៊ូិកា  ង្ដាហម្គនក្មិត្ទាបកាខុខខ្ឧសោង្ដាហសារ កេិៈអាកាសធ្លត្ុ ង្ិើហម្គនកំង្ ើិនង្ ើខបនតិច្មក សិញកាុខ

ខខ្កកកដានខិសីហា។ កាខុរហៈង្េ ៧ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នះ ចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្សិរុបម្គនចំ្ននួ ៣.១០៩ណនន់្នក ់

ានង្កើនង្ ើខ ១២,៨%ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្មា ឆ្ា ំមុន។ 

៧. កាុខខខ្កកកដា ឆ្ា ំ២០១៧ង្នះ សំង្ ើិសាខសខ់សរុបម្គន ៣៥៦ឯង្្ម្គខ ានង្កើនង្ ើខ ៦៨ឯង្្ម្គខង្ ៀបនខឹ

ខខ្មិលុន្នកនលខង្ៅ។ រហៈង្េ ៧ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នះ សំង្ ើិសាខសខ់សរុបម្គន ១.៨៧៩ឯង្្ម្គខ ានង្កើនង្ ើខ ៣៧៩

ឯង្្ម្គខង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្មា ឆ្ា ំមុន, ឯិត្ជាត្ថ្មលសាខសខ់សរុប ៥.៣០៧លានដុ្លាល រ ានង្កើនង្ ើខ ២៧,៨%, ប ុខនត
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ឯិត្ជាថ្ផ្សទ្កឡាសាខសខ់សរុបម្គន ៨.២១៣ណនខ់ម ្ត្កាង្រ៉េ ានលហចុ្ះ ៥,៥%។ ង្ទាះជាម្គនការលហចុ្ះថ្ផ្សទ្កឡាសាខ

សខ់សរុបកតី សំិខថ់្នខផ្សាកង្ទសច្រិ៍ង្ៅខត្ម្គនកំង្ ើិនខ្ពស់ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្មា ឆ្ា ំកនលខង្ៅ។ 

៨. ថ្លលង្្បខង្ៅ កាខុខខ្សីហា ឆ្ា ំ២០១៧ ថ្លលង្្បខង្ៅជារមួានង្កើនង្ ើខបនតិច្ង្ ៀបនខឹខខ្មុន ង្្បខង្ៅកាខុកិច្ច

សនា ក់១ខខ្ខាខមុខ្ ង្្បខBrentថ្លល ៥២,៤ដុ្លាល រ/ ុខ នខិង្្បខWTIថ្លល ៤៧,២ដុ្លាល រ/ ុខ។ បរសម្គិផ្ស តិ្កម ង្្បខ

េិភ្េង្លាកកាខុខខ្សីហាង្ស ើ ៩៦,៧៥លាន ខុ/ថ្លៃ ានលហចុ្ះ ០,៤១លាន ុខ/ថ្លៃង្ ៀបនខឹខខ្មុន (ង្កើនង្ ើខ ១,៦៦លាន

 ុខ/ថ្លៃង្បើង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន), កាុខង្ន្នះបរសម្គិផ្សាត្ផ់្សាខ់របស់បោត ្បង្ទសមិនខមនOPECសរុបង្ស ើ ៥៧,៦៨លាន ុខ/ថ្លៃ 

ានលហចុ្ះ ០,៣២លាន ខុ/ថ្លៃង្ ៀបនខឹខខ្មុន។ ជារួមកាខុឆម្គសទី១ឆ្ា ំ២០១៧ង្នះ ការផ្សាត្ផ់្សាខ់ង្្បខម្គនក្មិត្ខ្ពស់ជាខ

ត្្មូិការ ប ុខនតឯម្គល ត្ង្នះានរួមត្៊ូច្ង្ៅកាុខ្ត្មី្គសទី២។ 

ថ្លលអខករ កាុខខខ្សីហា ឆ្ា ំ២០១៧ (១)អខករកមពុជា អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤៣៥ដុ្លាល រ/ង្តាន ានង្កើនង្ ើខ 

១០ដុ្លាល រ/ង្តានង្ ៀបនខឹខខ្មុន។ ង្ៅង្ដ្ើមខខ្សីហាង្នះ ្កសួខង្សែៀខអាហារថ្ន្បង្ទសបខ់កាល ខដ្សានចុ្ះកិច្ច្េមង្្េៀខ

ជាមួហ្កសួខណិិជកកម កាខុការទិញអខករ ១លានង្តានស្ម្គប់ ៥ឆ្ា ំខាខមុខ្។ (២)អខករថ្ល អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល 

៣៨៦ដុ្លាល រ/ង្តាន ានលហចុ្ះ ២៤ដុ្លាល រ/ង្តានង្ ៀបនខឹខខ្មុន, ជារួមថ្លលអខករសនំ្នង្ច្ញថ្លានបនតលហចុ្ះកាខុខខ្សីហា

ង្នះង្ដាហសារកខវះការបញ្ញក ទិញល ីៗបខនថមង្ទៀត្េីបរង្ទស ប ុខនតថ្លលអខករ្កអ៊ូបានង្កើនង្ ើខង្ដាហសារការផ្សាត្ផ់្សាខក់ាុខ្សុក

ម្គនក្មិត្ទាបកាខុរដ្៊ូិកា ង្នះ។ (៣)អខករង្ិៀត្ោម អខករនំ្នង្ច្ញរបស់ង្ិៀត្ោម(ង្ខ្ទច្ ៥%)ថ្លល ៣៩៥ដុ្លាល រ/ង្តាន ាន

លហចុ្ះ ១៥ដុ្លាល រ/ង្តានង្ ៀបនឹខខខ្មុន។ ម៊ូ ង្ិត្ុច្មែខថ្នការលហចុ្ះថ្លលង្នះឯឺង្ដាហសារម្គនោេហឺត្គ ិថ្នត្្មូិ

ការេីទីផ្សារនំ្នច្៊ូ អខករសំខាន់ៗង្ៅអាសីុ។ ង្គខតាមរាហការិ៍ទិដ្ឋោេទ៊ូង្ៅថ្នសាថ នោេទីផ្សារអខកររបស់USDA 

ត្្មូិការង្្បើ្ាស់អខករស្ម្គប់ឆ្ា ំ២០១៧/១៨ថ្នេិភ្េង្លាក្តូ្ិានេាករិ៍ម្គនចំ្នួន ៤៧៩លានង្តាន និខស្ម្គប់

ឆ្ា ំ២០១៦/១៧ា ន់សា នម្គនចំ្នួន ៤៨០លានង្តាន។ 

ថ្លលង្ៅស ៊ូ ថ្លលង្ៅស ៊ូ ម ជាត្ិជារួមានបនតង្កើនង្ ើខកាខុខខ្សីហា ឆ្ា ំ២០១៧ង្នះ, ង្ៅស ៊ូសតខដ់ារTSR20ថ្លល ១.៦៣០

ដុ្លាល រ/ង្តាន ានង្កើនង្ ើខ ៥០ដុ្លាល រ/ង្តានង្ ៀបនខឹខខ្មុន នខិង្ៅស ៊ូSGP/MYSថ្លល ១.៨៧០ដុ្លាល រ/ង្តាន ានង្កើនង្ ើខ 

១១០ដុ្លាល រ/ង្តាន។ កាុខខខ្សីហាង្នះ ង្ៅ្បង្ទសចិ្នម្គនការផ្អអ ក្បម៊ូ ផ្ស ង្ៅស ៊ូង្ៅតាមង្ខ្ត្តមួហចំ្ននួ ង្ដាហសារម្គន

ង្ភ្លៀខធ្លល ក់ង្្ច្ើន។ ត្្មូិការថ្នឧសាិកម ផ្ស តិ្សំបកកខន់ិខង្ៅស ៊ូរបស់្បង្ទសចិ្នម្គនការង្កើនង្ ើខកាុខរហៈង្េ បីឆ្ា ំ

ចុ្ខង្្កាហង្នះ។ រហៈង្េ ៨ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នះ បរសម្គិង្ៅស ៊ូេិភ្េង្លាកផ្ស តិ្ានម្គនចំ្ននួ ៨,០៤លានង្តាន និខ

បរសម្គិង្្បើ្ាស់ម្គនចំ្ននួ ៨,៥៤លានង្តាន ខដ្ នំ្នឱ្យម្គនកខវះការផ្សាត្ផ់្សាខ់ ០,៥០លានង្តាន។ កាខុរហៈង្េ ៧ខខ្ង្នះ 

កមពុជាាននំ្នង្ច្ញង្ៅស ៊ូ ៧៨,៤ណន់ង្តាន ានង្កើនង្ ើខ ៣០,០%ង្ ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្មា ឆ្ា ំកនលខង្ៅ។ តាមការេាករិ៍

កមពុជាអាច្ផ្សាត្ផ់្សាខ់ង្ៅស ៊ូចំ្ននួ ២០១,៦ណន់ង្តាន នខិម្គនថ្ផ្សទដាដុំ្ះសរុប ៤៥២,៧ណន់ិកិតា។ 
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 (ចំ្ង្ណះង្សច្កត ីមអិត្ថ្នរាហការិ៍ ស៊ូមទាក់ទខផ្អទ  ន់្នហកដាឋ នសថ តិ្ិ ថ្នអឯាន្នហកដាឋ នង្គ្ម នង្គាហ

ង្សដ្ឋកិច្ចនខិិិរញ្ញិ ត្ថសុាធ្លរិៈ ្កសួខង្សដ្ឋកិច្ច នខិិិរញ្ញិ ត្ថុ) 
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៣. ឧបសមព័ន្ធ 

សូចនាករនាាំមុែ (Leading Indicators) 
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អតិផរណា រូបិយវតថុ និ្ខទុន្បាំរុខបរង្ទស (Inflation, M2 and Foreign Reserve) 
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អត្រាបតូរត្រាក់ (Exchange Rate) 
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ធនាគារន្ិខទីផារមូលបត្រត (Banking and Securities Market) 
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ការអន្ុវតតថវកិា (Budget) 
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 វិន្ិង្គឯកកនន្ ន្ិខ ការបង្ខកតតការារ (Investment and Employment) 
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 វិស័យណិិនជកមម (Trades) 
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******** 

ង្រៀបចាំង្ដាយ 

អឯគនាយកដាា ន្ង្គាលន្ង្គាយង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញវតថុសាធារិៈ 

ត្រកសួខង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញវតថុ 

 

 

េយត្ម៌្គនង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាក់ទខ 

ទ៊ូរសយេទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧៩១៣, ០៧៧ ៧០៣៤៣៦ 

ង្ម្គ ខង្ វើការ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០ ្េកឹ នខិ ២:០០ ដ្ ់ ៥:០០ រង្សៀ  

 


