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មាតិកា 

 ទាំព័រ 

ខ្លមឹសារសង្ខេប / Executive summary ២ 

១. ននិ្នា ការង្សដ្ឋកចិ្ចកមពុជា / Cambodia economic trends ៥ 

 ១.១. សនទសសន៍ថ្លលទំនញិង្្បើ្ាស់ / Consumer price index ៥ 

 ១.២.  ិ សសយហិិរ្ញិ ត្ថ ុ/ Finance ៦ 

 ១.៣.  ិ សសយហណិិជកកម  / Trade ៨ 

 ១.៤. ការអនុិត្តល សិកា / Budget execution ៨ 

 ១.៥.  ិ សសយហ សិនិង្គឯកកជន / Private investment ១០ 

 ១.៦.  ិ សសយហង្ទសច្រិ៍ / Tourism ១០ 

 ១.៧.  ិ សសយហសំិខ់ / Construction ១១ 

២. ននិ្នា ការថ្លលទនំញិសខំាន់ៗ ង្ ើទផី្សារអនតរជាត្ ិ/ International commodity prices ១១ 

 ២.១. ថ្លលង្្បខង្ៅ (Crude oil price: Brent, WTI, Dubai) ១១ 

 ២.២. ថ្លលអខករ (Rice price: 5%, 25%, 100% broken) ១១ 

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

៣. ឧបសមពយនធ ១៣ 
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ែលឹមសារសង្ខេប 

១. សនទសសនថ៍្លលទំនញិង្្បើ្ាស់ង្ភ ា្ំង្ញញកាុខខខ្ឧសភា ឆ្ា ំ២០១៧ ានលហចុ្ុះ ០,២%ង្ ៀបនឹខខខ្ង្មសាកនលខ

ង្ៅ ប ុខនតានង្កើនង្ ើខ ២,៥%ង្បើង្ ៀបនឹខ១ឆ្ា ំមុន។ កាខុខខ្ឧសភាង្នុះ សនទសសនថ៍្លលថ្ន្កុមទំនញិង្សទ ើរខត្ទខំអស់ាន

លហចុ្ុះង្ ៀបនឹខខខ្មុន ង្ ើកខ ខខត្សនទសសនថ៍្លលង្ភាជនហីដ្ឋឋ នខដ្ មានការង្កើនង្ ើខ ២,៨%។ ង្បើង្ ៀបនឹខ១ឆ្ា ំមុន  

សនទសសនថ៍្លលទំនញិង្្បើ្ាស់ានង្កើនង្ ើខ ២,៥% កាខុង្ន្នុះសនទសសនថ៍្លលអាហារនខិង្្សជកៈមិនមានជាត្ិ្ សិឹខង្កើនង្ ើខ 

២,៩% ង្្សជកៈមានជាត្ិ្សិឹខនខិថ្ា ជំក់ង្កើនង្ ើខ ១,៧% សង្មលៀកបំណកន់ខិខសែកង្ជើខង្កើនង្ ើខ ២,៩% នខិការដឹ្ក

ជ ក្ូនង្កើនង្ ើខ ៤,០%។ តាមការង្ វើចំ្ង្ោ ឯិត្ដ្ ់្ ត្មឹខខ្ ាូ ឆ្ា ំ២០១៧ អត្ផិ្សរោ្បចំឆ្ា ំ(year on year) អាច្មាន 

អ្តា ២,២% ឬអត្ផិ្សរោម យម្បចំឆ្ា ំ (year average) អាច្មានអ្តា ៣,១%។ 

២. ឥិទន នខិអ្តាការ្ាក់៖ កាខុខខ្ឧសភា ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ឥណទានផ្តល់ដោយធនាគារពាណិជ្ជានង្កើន

ង្ ើខ ១,៧%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន (ង្កើនង្ ើខ ១១,៤%ង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន), កាុខង្ន្នុះឥណទានផ្សត ់ដល់ ិ សសយហង្សកកម ានង្កើន

ង្ ើខ ០,៩%, ឥិទន សិសយហកសិកម ានង្កើនង្ ើខ ១,២%, ប ុខនតឥិទន ិ សសយហឧសាិកម ានលហចុ្ុះ ០,៨%,  រឯក

ឥិទនផ្សត ់ដ្ ់រ៊ូបិន័តបុឯគ នខិង្ផ្សសខៗានបនតង្កើនង្ ើខខ្ពស់កាខុខខ្ឧសភាង្នុះ។ អ្តាការ្ាក់ឥិទនរបស់ ន្នគារ

ណិិជកមានននិ្នា ការលហចុ្ុះឯរួកត្់សមាគ  ក់ាុខរហៈង្ញ ៤ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ, ឯិត្្ត្មឹខខ្ង្មសា អ្តាការ្ាក់ ន្នគារ

ណិិជកចំ្ង្ណុះឥិទនជា្ាក់ង្រៀ ង្ស ើ ១៤,៨៤% នខិឥិទនជា្ាក់ដុ្ល្លល រង្ស ើ ១១,៦៤%។ តាមការសង្ខកត្ អ្តា

ការ្ាក់ឥិទនង្ភកមពុជាខ្ពស់ជាខ្បង្ទសជិត្ខាខកាខុត្បំន់, តាម្ប្ញញ ីន្នគារញិ្ ញង្ល្លក ង្ភឆ្ា ំ២០១៦ អ្តាការ

្ាក់ឥិទនង្ភ្បង្ទសថ្លង្ស ើ៦,៣% ង្ិៀត្ោម៧,០% ិវ ីីញនី៥,៦% មីគ នម់ា ១៣,០% នខិង្ភកមពុជា១១,៩%

(ចំ្ង្ណុះ្ាក់ដុ្ល្លល រ)។ អ្តាការ្ាក់ង្ភង្ិៀត្ោមានលហចុ្ុះគ ខខាល ំខកាខុរហៈង្ញ ៦ឆ្ា ំចុ្ខង្្កាហង្នុះ ង្ដ្ឋហសារមាន

 ិ សននការបនថហអ្តាការ្ាកញ់ី ន្នគារកោត  ជាបនតបន្នទ ប់ង្ដ្ើមែីសាត រង្សដ្ឋកិច្ច។ 

ការផ្សតត្ផ់្សគខ់រ៊ូបិហិត្ថុ នខិអ្តាបតូរ្ាក៖់ ឯតិ្្ត្ឹមខខ្ឧសភា រូបិយវត្ថុទូដៅM2មានចំ្ននួ ៦២.៩២១ប ៊ីល្លនដរៀល 

ានង្កើនង្ ើខ ១,៩%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន នខិានង្កើនង្ ើខ ១៨,០%ង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន កាុខង្ន្នុះ្ាក់បង្្ញើជារ៊ូបិហបយ ណិ

បរង្ទសានង្កើនង្ ើខ ១,៥%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន និខានង្កើនង្ ើខ ១៨,០%ង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន។ ្ាក់ង្រៀ ានលហចុ្ុះត្ថ្មល

បនតិច្មតខៗឯិត្ចប់ញីខខ្មីន្នមក, ឯិត្្ត្ឹមខខ្មិលុន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ អត្រាបតូរត្រាក់ដរៀលដធៀបនឹងដុល្លា រង្ស ើនឹខ ៤.០៨៦ង្រៀ /

ដុ្ល្លល រ និខអ្តាខខ្មីន្នង្ស ើនខឹ ៤.០០៥ង្រៀ /ដុ្ល្លល រ។  ន្នគារជាត្ិកមពុជាអនុិត្តរបបអ្តាបតូរ្ាកអ់ខ តិ ត្មានការ

្ឯប់្ឯខ ង្ដ្ឋហង្ វើអនតរាឯមង្ ើទីផ្សារបតូរ្ាក់ង្ដ្ើមែី្ឯប់្ឯខនិខរកាសថ ិរភាញអ្តាបតូរ្ាក់។ កាខុរហៈង្ញ ៣ឆ្ា ំចុ្ខង្្កាហ

ង្នុះ  ន្នគារជាត្ាិនទិញច្៊ូ រ៊ូបិហបយ ណិដុ្ល្លល រអាង្មរសកជាង្្ច្ើន ្បមាិជតិ្ ៨០០ល្លនដុ្ល្លល រកាខុ១ឆ្ា ំៗ ទនទឹមនខឹង្នុះ

្ាក់ទុនបំរខុជារ៊ូបិហបយ ណិបរង្ទសក៏មានកំង្ ើិនង្ ើខខ្ពស់ឯួរកត្់សមាគ  ផ់្សខខដ្រ, ប ុខនតកាខុ្ត្មីាសទី១ ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ 

ការទិញច្៊ូ ្ាក់ដុ្ល្លល រានលហចុ្ុះបនតិច្ ឯមឺានចំ្ននួ្បមាិ ១៥៨,៩ល្លនដុ្ល្លល រ។  

ខផ្សាកទីផ្សារម៊ូ ប្ត្៖ កាុខខខ្មិលុន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ ត្ថ្មលជញួដ្៊ូរង្ ើទីផ្សារម៊ូ ប្ត្កមពុជាមានចំ្ននួ ៣.១៥ណនល់្លន

ង្រៀ  ឯាឺនង្ល្លត្ង្ ើខខ្ពស់ង្ ៀបនខឹបោត ខខ្កនលខង្ៅ, កាុខង្ន្នុះត្ថ្មលជញួដ្៊ូរភាឯិ នុរបស់្កុមិ នុត្ំបន់ង្សដ្ឋកចិ្ច

ញិង្សស ា្ំង្ញញ(PPSP)មាន ២.៣៧ណនល់្លនង្រៀ  និខ្កមុិ នុកំញខ់ខផ្សសវហយត្ ា្ំង្ញញ(PPAP)មាន ៥៣១ល្លនង្រៀ ។ 
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៣. ការនំ្នច្៊ូ ៖ កាុខខខ្ឧសភា ឆ្ា ំ២០១៧ ការនំ្នច្៊ូ ឯតិ្ជាទឹក្ាក់សរុប ១.១៨០ល្លនដុ្ល្លល រ ានង្កើនង្ ើខ 

៩,៧%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន កាខុង្ន្នុះការនំ្នច្៊ូ មុខ្ទំនញិកហន្យ ឌិ ានង្កើនង្ ើខ ២២,៣%, ការនំ្នច្៊ូ មុខ្ទំនញិ្បង្្ទ

ង្ផ្សសខៗានង្កើនង្ ើខ ៧,២%, ការនំ្នច្៊ូ បរសកាេ រសំិខ់ានលហចុ្ុះ ១១%, នខិការនំ្នច្៊ូ ង្្បខឥនធនៈញុមំានការខ្ប

្បួ ឯួរកត្់សមាគ  ់ង្ទង្ ៀបនខឹខខ្កនលខង្ៅ។ ការនំ្នង្ច្ញ៖ ខខ្ឧសភា ឆ្ា ំ២០១៧ ការនំ្នង្ច្ញមានចំ្ននួ ៨០៨ល្លនដុ្ល្លល រ 

ានង្កើនង្ ើខ ១៨,៤%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន, កាុខង្ន្នុះផ្ស តិ្ផ្ស កហន្យ ឌិ នខិខសែកង្ជើខនំ្នង្ច្ញមានចំ្ននួ ៥៥៦ល្លន

ដុ្ល្លល រ ានង្កើនង្ ើខ ១៧,២% និខផ្ស តិ្ផ្ស អខករនខិង្ៅស ៊ូនំ្នង្ច្ញកម៏ានការង្កើនង្ ើខផ្សខខដ្របន្នទ ប់ញាីនលហចុ្ុះកាខុ

ខខ្ង្មសាកនលខង្ៅ។ រហៈង្ញ ៥ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ការនំ្នច្៊ូ សរុបមានចំ្ននួ ៥.៤៥៧ល្លនដុ្ល្លល រ ានង្កើនង្ ើខ ៨,៨%

ង្ ៀបនខឹរហៈង្ញ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន និខការនំ្នង្ច្ញសរុបមានចំ្ននួ ៤.០២១ល្លនដុ្ល្លល រ ានង្កើនង្ ើខ ៤,៧%។ 

៤. កាខុខខ្ឧសភា ឆ្ា ំ២០១៧ រដ្ឋា ថ្ា ក់ជាត្អិនុិត្តចំ្ ៊ិូ កាុខ្បង្ទសសរុបានចំ្ននួ ១.៣៨០ប ៊ីល្លនង្រៀ  

ានង្កើនង្ ើខ ១,៣៥%ង្ ៀបនខឹខខ្ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន គំា្ទង្ដ្ឋហច្ំ ៊ិូ ញនធង្ ើ្ាក់ចំ្ង្ិញ អាករង្ ើត្ថ្មលបខនថម អាករ

ញិង្សស នខិចំ្ ៊ិូ ម៊ូ  ន។ រដ្ឋា ថ្ា ក់ជាត្ិអនុិត្តចំ្ោហល សិការសរុប ១.២០៦ប ៊ីល្លនង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ ២០,៦%

ង្ ៀបនខឹខខ្ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន ង្ដ្ឋហសារកំង្ ើិនង្ ើខថ្នចំ្ោហមិនខមនង្បៀិត្ស។ ត្ ុយភាញល សិកាច្រនតស្មាប់ខខ្ឧសភា ឆ្ា ំ

២០១៧ មានអត្ិង្រកសាច់្្ាក់ ៤៣៣ប ៊ីល្លនង្រៀ  នខិត្ ុយភាញល សិកាសរុបមានអត្ិង្រកសាច់្្ាក់ ១៧៤ប ៊ីល្លនង្រៀ ។ 

ជារួមកាុខរហៈង្ញ  ៥ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ចំ្ ៊ិូ កាុខ្បង្ទសសរុបអនុិត្តានចំ្ននួ ៧.១៩៦ប ៊ីល្លនង្រៀ  ាន

ង្កើនង្ ើខ ១៥,៩%ង្ ៀបនឹខរហៈង្ញ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន (ខ្ពស់ជាខច្ាប់ល សិកា ៤,៣%) កាខុង្ន្នុះចំ្ ៊ិូ ញអីឯគន្នហកដ្ឋឋ នញនធ

ដ្ឋរង្កើនង្ ើខ ៣៥,១%, ខដ្ ង្នុះានឆលុុះបាំច ខំញី្ បសិទធភាញនិខសយកតិសិទធភាញថ្នកំខិទ្មខ់ង្ ើការច្ុុះប ក្អីាកជាប់ញនធ 

ង្សកកម ដ្ ់អាកជាប់ញនធ សិនកម សិ្គាស ការ្បម៊ូ បំិ ុញនធ និខការង្ វើទំង្នើបកម រដ្ឋា សារង្ញើញនធ។ រហៈង្ញ 

៥ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំង្នុះ ចំ្ោហល សិការដ្ឋា ថ្ា ក់ជាត្ិអនុិត្តសរបុចំ្ននួ ៥.១១០ប ៊ីល្លនង្រៀ  (ទបជាខច្ាប់ល សិកា ១៥,៥%) 

ានង្កើនង្ ើខ ១៨,៨%ង្ ៀបនខឹរហៈង្ញ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន ង្ដ្ឋហមានកំង្ ើិនចំ្ោហស្មាប់ ិ សសយហការណរនិខសនតិសុខ្

ជាត្ិនខិរដ្ឋា សីុ សិ ។ ជា ទធផ្ស រហៈង្ញ ៥ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ត្ ុយភាញល សិកាច្រនតមានអត្ិង្រកសាច់្្ាកចំ់្ននួ 

៣.៥១៤ប ៊ីល្លនង្រៀ  និខត្ ុយភាញល សិកាសរុបមានអត្ិង្រកសាច់្្ាក់ ២.០៨៥ប ៊ីល្លនង្រៀ ។ 

៥. កាខុខខ្ឧសភា ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ចំ្ននួឯង្្មាខ ិ សនិង្គឯអនាុំញ ត្ង្ដ្ឋហ្កុម្បឹកាអ្ិិឌ្ឍន៍កមពុជាមាន ៧ឯង្្មាខ 

អាច្បង្ខកើត្ការងារាន្បមាិ ៧ណនន់្នក់ និខឯិត្ជាទុន សិនិង្គឯ ១.០០៤ល្លនដុ្ល្លល រ, កាខុង្ន្នុះមានឯង្្មាខ សិនិង្គឯ

កាុខខផ្សាក សិសយហង្សកកម របស់្កុមិ នុចិ្នសាខសខ់្ញល្លនហនតង្ហាុះល ីង្ភ្កខុង្សៀមរាបខដ្ មានទុន សិនិង្គឯ ៩៦២

ល្លនដុ្ល្លល រ។ សរុបរហៈង្ញ ៥ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ចំ្ននួឯង្្មាខ ិ សនិង្គឯខដ្ ានអនាុំញ ត្មាន ៣៤ឯង្្មាខ ឯតិ្ជាទុន

 ិ សនិង្គឯង្ស ើនខឹ ១.១៦៥ល្លនដុ្ល្លល រ ានលហចុ្ុះ ៣៣%ង្ ៀបនឹខរហៈង្ញ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន, កាខុង្ន្នុះមានការលហចុ្ុះខាល ំខ

ន៊ូ ការ សិនិង្គឯង្ ើ សិសយហកសិកម  ឧិាិកម និខង្ទសច្រិ៍  រឯក សិនិង្គឯ សិសយហង្សកកម ានង្កើនង្ ើខ ១៧៩%។ 

៦. កាខុខខ្ឧសភា ឆ្ា ំ២០១៧ ចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្្ញៀិអនតរជាត្មិាន្បមាិ ៣៦៩ណនន់្នក ់ានលហចុ្ុះ ១០,៧%

ង្ ៀបនខឹខខ្មីន្នកនលខង្ៅ ប ុខនតខ្ពស់ជាខខខ្ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន ១៥,០%, ចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្្ញៀិអនតរជាត្មិានបខ្មប្ម ួជា កេិៈ 

រដ្៊ូិកា ង្ដ្ឋហមានក្មិត្ទបកាុខខខ្ឧសភាង្ដ្ឋហសារ កេិ ៈអាកាសនត្ុ ង្ិើហនខឹមានកំង្ ើិនង្ ើខបនតិច្មក សិញកាុខ
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ខខ្កកកដ្ឋនខិសីហាខាខមុខ្។ រហៈង្ញ ៥ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្្ញៀិអនតរជាត្ិសរុបមាន ២.២៨៥ណនន់្នក ់

ានង្កើនង្ ើខ ១២,៥%ង្ ៀបនខឹរហៈង្ញ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន។ 

៧. កាខុរហៈង្ញ ៥ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ សំង្ ើិសាខសខ់សរបុមាន ១.២៤០ឯង្្មាខ ានង្កើនង្ ើខ ២៥០ឯង្្មាខ

ង្ ៀបនខឹរហៈង្ញ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន, ប ុខនតឯតិ្ជាថ្ផ្សទ្កឡាសាខសខ់សរុបមាន ៤.៨៧១ណនខ់ម ្ត្កាង្រ៉េ ឯាឺនលហចុ្ុះ ៥១% 

នខិឯតិ្ជាត្ថ្មលសាខសខ់សរុប ៤.៣៦២ល្លនដុ្ល្លល រ ានលហចុ្ុះ ៣៤%។ ង្ទុះមានការលហចុ្ុះន៊ូិថ្ផ្សទ្កឡាសាខសខស់រុប

កាុខរហៈង្ញ ៥ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំង្នុះកតី ក៏សំិខថ់្នខផ្សាកង្ទសច្រិ៍មានការង្កើនង្ ើខខ្ពស់ង្ ៀបនខឹរហៈង្ញ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំកនលខង្ៅ។ 

៨. ថ្លលង្្បខង្ៅ កាខុខខ្មិលុន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ ថ្លលង្្បខង្ៅង្ ើទីផ្សារអនតរជាត្ិជារួមមានការលហចុ្ុះង្ ៀបនខឹខខ្មុន 

ង្ដ្ឋហានលហចុ្ុះខាល ំខកាុខ៣សាត ិ៍ដំ្ប៊ូខ និខានង្កើនង្ ើខបនតិច្មក សិញកាុខសាត ិ៍ចុ្ខង្្កាហថ្នខខ្។ ង្គខតាមភាា កង់ារ

អង្ខកត្ថ្លលង្្បខអនតរជាត្OិilSNSរបស់្បង្ទសចិ្ន ការនល ក់ចុ្ុះថ្នថ្លលង្្បខង្ៅកាុខខខ្មិលុន្នង្នុះ ឯឺង្ដ្ឋហសារកំង្ ើិនខ្ពស់ថ្ន

បរសមាិង្្បខសតុករបស់សិរដ្ឋអាង្មរសក នខិការញាកររបស់ភាា ក់ងារថ្មញ អនតរជាត្ិIEAរំញឹខថ្បរសមាិផ្សគត្ផ់្សគខ់ង្្បខ

កាុខឆ្ា ំ២០១៨អាច្នឹខមានកំង្ ើិនខ្ពស់។ ង្ភចុ្ខខខ្មិលុន្នង្នុះ ត្ថ្មល្ាក់ដុ្ល្លល រអាង្មរសកានលហចុ្ុះបនតិច្ ទិនាផ្ស ផ្ស តិ្កម 

ង្្បខរបស់អាង្មរសកមានការលហចុ្ុះ និខបរសមាិសតុកថ្នង្្បខង្ៅនខិង្្បខសាខំរបស់អាង្មរសកក៏ានលហចុ្ុះបនតិច្មក សិញផ្សខខដ្រ។ 

ថ្លលអខករ កាុខខខ្មិលុន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ (១)អខករកមពុជា អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤២០ដុ្ល្លល រ/ង្តាន ានរកាត្ថ្មលង្លរ

ង្ ៀបនខឹខខ្មុននខិ១ឆ្ា ំមុន។ (២)អខករថៃ អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤៥៨ដុ្ល្លល រ/ង្តាន ានង្កើនង្ ើខ ៨,៨%ង្ ៀបនខឹ

ខខ្មុន នខិង្កើនង្ ើខ ៣,៩%ង្ ៀបនឹខ១ឆ្ា ំមុន។ ្បង្ទសថ្លាននំ្នង្ច្ញអខករ ៥ល្លនង្តានកាខុរហៈង្ញ  ៥ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ

២០១៧ង្នុះ ង្ិើហរំញឹខថ្នឹខសង្្មច្ានង្គា ង្ៅនំ្នង្ច្ញអខករ ១១ល្លនង្តានស្មាប់ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ, មា ខង្ទៀត្      

រាជរដ្ឋឋ ្ាិ ថ្លាន នខិកំញខុសិកាង្ដ្ើមែីចត្់ សិននការង្ ើកសទួហត្ថ្មលកសិផ្ស ស្មាប់រដ្៊ូ កា ្បម៊ូ ផ្ស ខាខមុខ្។ 

(៣)អខករង្ិៀត្ោម អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៣៥៧ដុ្ល្លល រ/ង្តាន ានង្កើនង្ ើខ ៣,៥%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន ប ុខនតានលហ

ចុ្ុះ ៤,១%ង្បើង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន។ រដ្ឋឋ ្ាិ ង្ិៀត្ោមានអនុមយត្ដ្ឋក់ង្ច្ញហុទធសាស្តសតថ្ា ក់ជាត្ិង្ដ្ើមែកីាត្់បនថហបរសមាិ

នំ្នង្ច្ញនិខង្ ើកកមពស់ត្ថ្មលអខករ ចបញ់ឆី្ា ំ២០១៧ ដ្ ់ ២០២០, កាុខង្ន្នុះង្គា ង្ៅនំ្នង្ច្ញ ៦០%ឯឺង្ៅកាន់ទីផ្សារត្បំន់

អាសីុ, ២២%ង្ៅកាន់ទវីបអាស្តិវិក នខិ១៨%ង្ៅកានត់្ំបន់ង្ផ្សសខៗង្ទៀត្។ 

ថ្លលង្ៅស ៊ូ កាខុខខ្មិលុន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ថ្លលង្ៅស ៊ូ ម ជាត្ជិារួមមានការលហចុ្ុះង្ ៀបនខឹខខ្កនលខង្ៅ, ឯតិ្្ត្ឹមខខ្

មិលុន្នង្នុះ ង្ៅស ៊ូសតខដ់្ឋរSTR20ថ្លល ១.៤៤០ដុ្ល្លល រ/ង្តាន ានលហចុ្ុះ ៥,៩%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន នខិង្ៅស ៊ូSGP/MYSថ្លល 

១.៧២០ដុ្ល្លល រ/ង្តាន ានលហចុ្ុះ ១៨,០%។ ង្គខតាមរាហការិ៍ភាា ក់ងារង្សកកម អញំីទំនញិបឋមអនតរជាត្ិ

(JLC)របស់្បង្ទសចិ្ន បរសមាិផ្សគត្ផ់្សគខ់ង្ៅស ៊ូសំង្គឯមានការង្កើនង្ ើខកាខុខខ្មិលុន្នង្នុះ, រឯកផ្ស តិ្កម កខឡ់ានកាុខខខ្

ខាខមុខ្នខឹមានការលហចុ្ុះជា កេិៈរដ្៊ូិកា ។ 

 

 (ចំ្ង្ណុះង្សច្កត ីមអិត្ថ្នរាហការិ៍ ស៊ូមទក់ទខផ្ទទ  ន់្នហកដ្ឋឋ នសថ តិ្ិ ថ្នអឯគន្នហកដ្ឋឋ នង្គា នង្គាហ

ង្សដ្ឋកិច្ចនខិិិរ្ញិ ត្ថសុានរិៈ ្កសួខង្សដ្ឋកិច្ច នខិិិរ្ញិ ត្ថុ) 
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៣. ឧបសមព័ន្ធ 

សូចនាករនាាំមុែ (Leading Indicators) 
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អតិផរណាន្ិខទុន្បាំរុខបរង្ទស (Inflation and Foreign Reserves) 
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អត្រាបតូរត្រាក់ (Exchange Rate) 
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 ិ សស័ររូបិរិតុ  និ្ខនានាារ (Money and Banking) 
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ការអន្ុិតតថិសកា (Budget) 
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 ិ សន្ិង្គឯកកនន្ ន្ិខ ការបង្ខើតតការារ (Investment and Employment) 
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 ិ សស័រណិិនកកមម (Trades) 

 
******** 
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ង្រៀបចាំង្ោរ 

អឯគនារកោា ន្ង្ាលន្ង្គារង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញិតុ សាធារិៈ 

ត្រកសួខង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញិតុ  

 

 

ញយត្ម៌ានង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទក់ទខ 

ទ៊ូរសយញទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧៩១៣, ០៧៧ ៧០៣៤៣៦, ០៩៦ ៩៧៩១៦៨៦ 

ង្មា ខង្ វើការ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០ ្ញកឹ នខិ ២:០០ ដ្ ់ ៥:០០ រង្សៀ  

 

 


