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មាតកិា 

 ទាំព័រ 

ខ្លមឹសារសង្ខេប / Executive summary ២ 

១. ននិ្នា ការង្សដ្ឋកចិ្ចកមពុជា / Cambodia economic trends ៦ 

 ១.១. សនទសសន៍ថ្លលទំនញិង្្បើ្ាស ់/ Consumer price index ៦ 

 ១.២.  ិ សសយហិិរញវិ ្ថុ / Finance ៧ 

 ១.៣.  ិ សសយហណិិជកកម  / Trade ៩ 

 ១.៤. ការអនុិ្តលិសកា / Budget execution ១០ 

 ១.៥.  ិ សសយហិសនិង្គឯកកជន / Private investment ១១ 

 ១.៦.  ិ សសយហង្ទសច្រិ៍ / Tourism ១១ 

 ១.៧.  ិ សសយហសំិខ ់/ Construction ១២ 

២. ននិ្នា ការថ្លលទនំញិសខំាន់ៗ ង្ ើទផី្សារអនតរជា្ ិ/ International commodity prices ១២ 

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

 ២.២. ថ្លលអខករ (Rice price: 5%, 25%, 100% broken) ១៣ 

 ២.៣. ថ្លលង្ៅស ៊ូ (Rubber price: TSR20, SGP/MYS) ១៣ 

៣. ឧបសមពយនធ ១៤ 
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ែលឹមសារសង្ខេប 

១. សនទសសន៍ថ្លលទនំញិង្្បើ្ាសង់្ៅភ្ាំង្េញកាុខខខ្ធ្ា ូ ឆ្ា ំ២០១៦ ានង្កើនង្ ើខ ០,៤%ង្ធ្ៀបនឹខខខ្មុន ឬ ៣,៩%

ង្ធ្ៀបនឹខ១២ខខ្មុន។ កាុខខខ្ធ្ាូ ឆ្ា ំ២០១៦ សនទសសន៍ថ្លលថ្ន្កុមទំនញិមចហច្នំចន ានង្កើនង្ ើខឯចរក្់សម្គា  ង់្ធ្ៀបនឹខខខ្ សិច្ឆកិា

កនលខង្ៅ ដ្៊ូច្ជាមហបូអាហារនិខង្ភ្សជកៈមិនខមនជា្ិ្ សិឹខ សង្មលៀកបំណក់និខខសែកង្ជើខ ការដឹ្កជញកូន និខង្ោជនហីដ្ឋឋ ន។ 

ង្បើង្ធ្ៀបនខឹ១២ខខ្មុន សនទសសនថ៍្លលថ្ន្កុមទនំញិខដ្ ានង្កើនង្ ើខឯចរក្ស់ម្គា  ម់្គន អាហារនខិង្ភ្សជកៈមិនខមនជា្ិ្ស

 ិ ឹខ និខង្ភ្សជកៈម្គនជា្ិ្សិឹខនិខនា ជំក់។  

អ្ផិ្សរណាមធ្យម្បចំឆ្ា ំ២០១៦ម្គនអ្ា ៣,០% ខ្ពស់ជាខឆ្ា ំ២០១៥ខដ្ ម្គនអ្ា ១,២%។ ការង្កើនអ្ា

អ្ផិ្សរណាង្នេះ ឯឺង្ដ្ឋហសារកំង្ិើនថ្លលមហបូអាហារ ជាេិង្សសថ្លលសាច្ង់្ោ សាច្ម់្គន់ សាច្់្ជូកនិខ្្ី្ សស់្សបង្េ នឹខ

ម្គនការង្កើនង្ ើខថ្លលអាហារសក ,កំង្ិើនថ្លលង្ភ្សជកៈម្គនជា្ិ្សិឹខនិខនា ជំក់បន្នទ ប់េីការខកស្មួ អ្ាេនធអាករេងិ្ស

សង្ ើមុខ្ទនំញិង្នេះ, និខកំង្ិើនថ្លលសង្មលៀកបំណក់និខខសែកង្ជើខង្ដ្ឋហសារកំង្ិើនថ្លលិ ថ្ុធា្ុង្ដ្ើមផ្ស ិ្ ង្មលៀកបំណក់។  

២. ឯិ្្្ឹមខខ្ធ្ា ូឆ្ន ាំ២០១៦ រូបិយវត្ថុទទូៅM2មាន ៥៧.៦១៧ប ៊ីលានទរៀល ានង្កើនង្ ើខ ១៨,០%ង្ធ្ៀបនឹខច្ុខ

ឆ្ា ំ២០១៥កនលខង្ៅ កាុខង្ន្នេះសម្គម្គ្្្ាក់ង្រៀ ម្គន ១៦,៨%ថ្នរ៊ូបិហិ ថ្ុទ៊ូង្ៅM2។ ទំិំផ្សា្់ផ្សាខ់រ៊ូបិហិ ថ្ុទ៊ូង្ៅM2បនត

ម្គនកំង្ិើនខ្ពស់កាុខរហៈង្េ  ៥ឆ្ា ំច្ុខង្្កាហង្នេះ ង្ដ្ឋហានង្កើនជាមធ្យម្បម្គិ ២០%កាុខមចហឆ្ា ំ្សបង្េ ខដ្ 

ម្គន ំិ ៊ូរច្៊ូ ខ្ពសន់៊ិូ ម៊ូ ធ្នេីបរង្ទស។ កាុខឆ្ា ំ២០១៦ ធ្ន្នោរជា្ាិនដ្ឋក់ង្ច្ញ សិធានការមចហច្នំចនង្ដ្ើមែីង្ ើកទឹកច្ិ្ ត

ការង្្បើ្ ាស់្ ាក់ង្រៀ  ដ្៊ូច្ជាការដ្ឋក់ឱ្យដំ្ង្ិើរការ្បេយនធទ៊ូទា្់្ាក់ង្រៀ ”Fast System” ការអនុិ ត្្ប្ិប ត្កិារផ្សត ់

សនទនហីោេង្ដ្ឋហម្គនការធាន្ន(LPCO) និខការ្្មូិឱ្យ្ឯឹេះសាថ នង្្កាមអាណាេាា ម្គនឥិទានជារ៊ូបិហិ ថ្ុជា្ិ

គ៉ា ខ្ិច្ ១០%ថ្នឥិទានសរុបឯិ្្្ឹមច្ុខឆ្ា ំ២០១៩ខាខមុខ្ជាង្ដ្ើម។  

ឯិ្្្ឹមច្ុខឆ្ា ំ២០១៦ កាុខ សិសយហធ្ន្នោរកមពុជាម្គន ៣៦ធ្ន្នោរណិិជក ១៤ធ្ន្នោរកកង្ទស និខ ៦៦្ឯឹេះសាថ ន

មី្កូិិរញវិ ថ្ុ (កាុខង្ន្នេះទទច ្ាក់បង្ញវើម្គន ០៧្ឯឹេះសាថ ន)។ កាុខរហៈង្េ ៥ឆ្ា ំ ២០១១-២០១៥ ឥិទានផ្សត ង់្ដ្ឋហ

ធ្ន្នោរណិិជកម្គនកំង្ិើនជាមធ្យម ២៩,៥%កាុខមចហឆ្ា ំ ប៉ាុខនតកំង្ិើនង្នេះានលហច្េុះមក្្ឹម ១៩%កាុខឆ្ា ំ២០១៦។ 

ឯិ្្្ឹមខខ្ធ្ាូ ឆ្ា ំ២០១៦ ឥណទានដែលផ្តលទ់ោយធនាគារពាណិជ្ជម្គន្បម្គិ ៥៧.០៣៥ប ៊ីលានង្រៀ  កាុខង្ន្នេះច្ខំិក

ថ្នឥណទានផ្សត ែ់លគ់ រ្ឹះស្ថថ នមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុម្គន ៨២,១% ឥិទានផ្សត ់ដ្ ់្ ឯឹេះសាថ និិរញវិ្ ថុម្គន ១,៧% និខឥិទាន

ដ្ ់រ៊ូបិន័តបុឯា និខង្ផ្សសខៗម្គន ១៦,២%។ 

ឯិៈកម ការម៊ូ ប្្កមពុជាាននិខកំេុខង្រៀបច្ដំ្ឋក់ង្ច្ញង្សច្កតី្បកាសកំិ្់អេំ ីកេខ្ ឌិ  ហនតការ ខបបបទ 

នី្ ិ សិធី្និខការអនញុ្ញវ ្ណក់េយនធនឹខការង្ាេះផ្សាហ ក់ម៊ូ ប្្បំិ ុជាសាធារិៈ និខការទទច សាា  ោ់ា ក់ងារវាហ្ថ្មល

 ទធោេសខ ង្ិើហនខឹជចហជំរញុសកម ោេិិរញវបែទានង្ៅង្ ើទីម៊ូ ប្្ង្នេះបខនថមង្ទៀ្។ ឧបករិ៍ិ ិរញវិ ថ្ុល ីង្នេះ

នឹខជចហជំរញុ្បសិទធោេទផី្សារិិរញវិ ថ្ុបខនថមង្ទៀ្កាុខការង្កៀរឯរម៊ូ និធិ្េីមហាជន និខផ្សត ជ់ាិិរញវបែទានង្ដ្ឋហផ្ទទ  ់

ដ្ ់្កុមិ នុខដ្ ខ្វេះខា្ម៊ូ នធិិ្ង្ដ្ើមែងី្ធ្វើ្ប្ិប ត្កិារអាជីិកម  ជាេិង្សសច្ងំ្ណេះសាជីិកម ថ្ន សិសយហសកកាត នេុ សខំា

ន់ៗថ្នង្សដ្ឋកិច្ចកមពុជាន្នង្េ អន្នឯ្។ 
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៣. កាុខឆ្ា ំ២០១៦ ទំិំណិិជកកម របស់កមពុជាម្គនការលមលហកំង្ិើន ការនំ្នច្៊ូ សរុបជាទឹក្ាក់ម្គន ១២.២៤២

លានដុ្លាល រ ានង្កើនង្ ើខ ៥,៣% (២០១៥ង្កើន ១២,៨%) និខការនំ្នង្ច្ញសរុបម្គន ១០.១៨៤ លានដុ្លាល រ ានង្កើនង្ ើខ 

១០% (២០១៥ង្កើន ១៤,២%)។ កមពុជាម្គន្បជាជន្ិច្ជាង្សដ្ឋកិច្ច្៊ូច្និខកំេុខអភ្ិិឌ្ឍ ម្គនការអា្សយហង្ ើណិិជកកម អនតរ

ជា្ិកាុខការអ៊ូសទាញកំង្ិើនង្សដ្ឋកិច្ចទាំខម៊ូ ។  

ស្ម្គប់ឆ្ា ំ២០១៥ មុខ្ទំនិញនំ្នង្ច្ញសំខាន់  ៗម្គនផ្ស ិ្ផ្ស កា្ង់្ដ្រនិខខសែកង្ជើខ (្បម្គ  ិ៧៣%ថ្នការនំ្នង្ច្ញ

សរុប) នំ្នង្ច្ញង្ៅកាន់្ំបន់អុឺរ ុប (៤៣%) ស រិដ្ឋអាង្មរសច្ (២៩,៤%) ជប៉ាុន (៧,៦%) និខ្ំបន់ង្ផ្សសខ ងៗ្ទៀ្  (២០%), 

ផ្ស ិ្ផ្ស អខករនំ្នង្ច្ញង្ៅ្បង្ទសារខំនិខម៉ា៊ូណាក៊ូ (១៧,៩%) ច្ិន (១៤,៦%) ម្គ៉ា ង្ សុី (១៣,០%) ប៉ា៊ូ ូញនិខិ៊ូ ខ់ដ៍្

(១៥,៦%) ្បង្ទសសិឯមន៍អុឺរ ុបង្ផ្សសខ  ៗ (១៩%) និខ្ំបន់ង្ផ្សសខ ងៗ្ទៀ្  (១៩,៩%), ផ្ស ិ្ផ្ស ង្ៅស ៊ូនំ្នង្ច្ញង្ៅ្បង្ទសច្និ

(២៩,៦%) ង្ិៀ្ ណាម (១៩,៨%) ិុខកុខនិខអាង្មរសច្ (២១,៨%) ម្គ៉ា ង្ សុនីិខជប៉ាុន(១៥,១%) និខ្ំបន់ង្ផ្សសខ ងៗ្ទៀ្

(១៣,៧%)។ ទីផ្សារខដ្ ជាង្ោ ង្ៅនំ្នង្ច្ញង្ៅម្គន កេិៈ្ បម៊ូ ផ្សតុងំ្ៅ្ំបន់អុរឺ ុប និខស រិដ្ឋអាង្មរសកង្ៅង្ ើហ ង្ទាេះបីជា

ម្គនេិេិធ្កម  និខឈានង្ៅកាន់ទផី្សារល ីៗបខនថមង្ទៀ្ កាុខរហៈង្េ ប៉ានុ្ន នឆ្ា ំច្ុខង្្កាហង្នេះកតី។ 

៤. រហៈង្េ ១២ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៦ ច្ំ ៊ិូ កាុខ្សុកស្ម្គប់រដ្ឋា នា ក់ជា្ិអនុិ ត្ានច្នំចន ១៤.២០២ ប ៊ីលានង្រៀ  

(្បម្គិ ១៧,៦%ថ្នផ្សសស និខខ្ពសជ់ាខច្ាប់ិិរញវិ ថ្ុ្បចំឆ្ា ំ្បម្គិ ៤,៩%) ានង្កើនង្ ើខ ១៤,៨% ង្បើង្ធ្ៀបនខឹរហៈ

ង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំ២០១៥ កាុខង្ន្នេះច្ំ ៊ិូ េអីឯាន្នហកដ្ឋឋ នេនធដ្ឋរានង្កើនង្ ើខ ១៨,០១% និខអឯាន្នហកដ្ឋឋ នឯហនខិរដ្ឋឋ ករ

កមពុជាានង្កើនង្ ើខ ១៤,០១%។ ឯុិោេថ្នការ្បម៊ូ ច្ំិ ៊ូ ានបញ្ញក ក់េី្បសិទធោេ និខសយកតសិិទធោិេ ថ្នការងារខក

ទ្មខ់ិរិញវិ ថ្ុសាធារិៈ ជាេិង្សសឯឺការអនុិ ត្ន៊ិូ ហុទធសាស្រសត ង្ឯៀរឯរច្ំិ ៊ូ រហៈង្េ មធ្យម ឆ្ា ំ២០១៤-២០១៨ ង្ដ្ឋហ

ង្ផ្ទត ្សំខានង់្ ើការបស្រញ្ញក បិបែធ្ម៏បខ់េនធ េ្ខឹខការផ្សត ង់្សវាសាធារិៈជ៊ូនអាកបខ់េនធ េ្ខឹខការច្ុេះបញកេីនធដ្ឋរនិខង្ធ្វើ

បច្ចុបែនាោេេយ្ ម៌្គនសិ្ោស េ្ខឹខការង្ធ្វើសាិនកម សិ្ោសង្ ើ សិសយហសំខាន់  ៗ ការេ្ខឹខការ្បម៊ូ េនធ្ឯប់្បង្ភ្ទ 

ជាេិង្សសេនធង្ ើអច្ ន្ទេយនខិគនជំនេិះ្ឯប់្បង្ភ្ទ ការអនុិ ត្ សិធានការទប់សាក ្ន់ិខបស្រងាក បការង្ឯច្េនធ និខទំង្នើបកម 

រដ្ឋា សារង្េើេនធនខិរដ្ឋា ឯហ។ 

ង្ៅឆ្ា ំ២០១៦ ច្ណំាហសរបុង្ៅនា ក់ជា្អិនុិ្ តានច្នំចន ១៣.៧៧៥ប ៊ីលានង្រៀ  (្បម្គ  ិ១៧%ថ្នផ្សសស និខទាប

ជាខច្ាប់ិិរញវិ ថ្ុ្បចំឆ្ា ំ ១៨,៧%) ានលហច្េុះ ៣,៧%ង្ធ្ៀបនឹខឆ្ា ំមុន កាុខង្ន្នេះច្ណំាហច្រនត ៩.៩៩០ប ៊ីលានង្រៀ  (ង្ស ើ 

១២,៤%ថ្នផ្សសស និខទាបជាខច្ាប់ល សិកា្បចំឆ្ា ំ ១០,៥%) ង្កើនង្ ើខ ១០,២%ង្ធ្ៀបនខឹឆ្ា ំមុន ង្ដ្ឋហសារការហ ដឹ់្ខរបសអ់ាក

អនុិ្ តនិខោេ្បង្សើរង្ ើខថ្នការខក មអនី្ ិ សិធី្ច្ណំាហ និខការហ ដឹ់្ខេកីារេ្ខឹខ្បសិទធោិេច្ណំាហល សិកា។ 

ឯិ្្្ឹមខខ្ធ្ាូ ឆ្ា ំ២០១៦ ការអនុិ្ តល សិកាសង្្មច្ានន៊ិូ អ្ងិ្រកច្រនតសាច្់្ាក់ច្នំចន ៣.៩៧៤ប ៊ីលានង្រៀ  ខដ្ អាច្រចម

ច្ំខិកផ្សត ់ិ ិរញវបែទានដ្ ក់ារ សិនងិ្គឯនខិបង្ខកើន្ាក់សនស។ំ ច្ណំាហម៊ូ ធ្នសរុបម្គន្បម្គ  ិ៣.៧៨៥ប ៊ីលានង្រៀ  ខដ្ 

ង្ធ្វើឲ្យល សិកាសាច្់្ាក់សរុបម្គនអ្ងិ្រក ៣០១,៩៥ ប ៊ីលានង្រៀ ។ 

៥. កាុខឆ្ា ំ២០១៦ង្នេះ ច្នំចនឯង្្ម្គខ សិនងិ្គឯអនញុ្ញវ ង្្ដ្ឋហ្កុម្បឹកាអភ្ិ ឌិ្ឍន៍កមពុជាសរុបម្គន ១២១ឯង្្ម្គខ ាន

លហច្េុះ៣ឯង្្ម្គខង្ធ្ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន, អាច្បង្ខកើ្ការងារ្ បម្គ  ិ១២៦ណន់ន្នក់ ានលហច្ុេះ ១១,៨%, ឯិ្ជាទនុ

 ិ សនិង្គឯសរុប ៣.២៤៩លានដុ្លាល រ ានលហច្ុេះ ១៧,១%។ ្ចង្ ខ្ង្នេះទាបជាខឆ្ា ំកនលខង្ៅម្គនឯង្្ម្គខ សិនិង្គឯខាា ្ធំ្មចហ
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ច្នំចនកាុខខផ្សាកកសិ-ឧសាិកម  និខង្សវាកម ។ ប៉ាុខនតង្ទាេះជាការ សិនិង្គឯសរុបានលហច្ុេះង្ធ្ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុនកតី ក៏

ម្គនកំង្ិើនខាល ំខង្ ើ ិ សនិង្គឯង្ទសច្រិ៍ (ង្កើនង្ ើខ ១៣ ដ្ខ កាុខង្ន្នេះម្គនឯង្្ម្គខ សិនងិ្គឯធំ្ ងៗ្ ើមជឈម ឌិ  ង្ទសច្រិ៍ 

អភ្ិិឌ្ឍន៍្ ំបនង់្ទសច្រិ៍ធ្ម ជា្ិ និខសណាឋ ោរផ្ទក ហ្ាំ) នខិ ិ សនិង្គឯឧសាិកម  (ង្កើនង្ ើខ ៦១,៩%)។ 

៦. កាខុខខ្ធ្ា ូឆ្ា ំ២០១៦ ច្នំចនង្ភ្ញៀិអនតរជា្មិ្គន ៦១២ណនន់្នក់ ានង្កើនង្ ើខ ២៨%ង្ធ្ៀបនឹខខខ្មុន កាុខង្ន្នេះង្ភ្ញៀិ

មកដ្ ា់មផ្សលូិអាកាសម្គន ៤៩,៧% និខាមផ្សលូិង្ោកនិខទកឹម្គន ៥០,៣%។ ាម កេិៈរដ្៊ូិកា  ច្នំចនង្ភ្ញៀិអនតរជា្ិ

នឹខបនតង្កើនង្ ើខជាបនតបន្នទ ប់ដ្ ខ់ខ្កុមភៈ ង្ិើហនខឹលហច្េុះបនតចិ្មតខៗចប់េីខខ្មីន្នខាខមុខ្ បន្នទ ប់េីរដ្៊ូិ ិ សសសមកា ន្ន

្ំបនអ់ាសុោីឯឦសាន និខ្ំបន់អឺរ ុបានបញចប់។ 

ឆ្ា ំ២០១៦ង្នេះ ច្ំនចនង្ភ្ញៀិអនតរជា្ិសរុបម្គន ៥.០១២ណនន់្នក់ កាុខង្ន្នេះង្ភ្ញៀិមកេី្ ំបនអ់ាសា ន ម្គន ៤២,៣% 

អាសុឦីសាន ២៩,៩% អុឺរ ុបនិខអាង្មរសក ២២,៣% និខ្បំន់ដ្ថ្ទង្ទៀ្ម្គន ៥,៥%។ ង្បើង្ធ្ៀបនឹខឆ្ា ំ២០១៥ ច្នំចនង្ភ្ញៀិ

អនតរជា្ាិនង្កើនង្ ើខ ៥% កាុខង្ន្នេះង្ភ្ញៀិមកេី្ ំបន់អឺរ ុបនិខអាង្មរសកម្គនការង្កើនង្ ើខង្្ច្ើន រីកង្ភ្ញៀិេី្ បង្ទសឥ ឌិូ ង្នសុ ី

ថ្ល ឥណាឌ និខអ៊ូស្រសាត  ក៏ីានង្កើនង្ ើខផ្សខខដ្រ។ 

៧. រហៈង្េ ១២ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៦ង្នេះ សំង្ិើសាខសខ់សរុបម្គន ២.៦៣៦ឯង្្ម្គខ ានង្កើនង្ ើខ ៥៦៦ឯង្្ម្គខង្ធ្ៀប

នឹខឆ្ា ំ២០១៥, ឯិ្ជាទឹក្ាក់ ៨.៥៣៤លានដុ្លាល រ ានង្កើនង្ ើខ ១៥៥,៩%ង្ធ្ៀបនឹខឆ្ា ំមុន, ឯិ្ជាថ្ផ្សទសាខសខ់សរបុ 

១៤,៦លានខម៉ា្្កាង្រ  ានង្កើនង្ ើខ ៨៨,៣%ង្ធ្ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន កាុខង្ន្នេះម្គនកំង្ិើនឯចរក្ស់ម្គា  ច់្ងំ្ណេះ

សំិខ់្បង្ភ្ទណិិជកកម  (ង្កើន ៤ដ្ខ) សំិខ់្បង្ភ្ទ ងំ្ៅសាថ ន (ង្កើន ៤៥,៧%) ្បង្ភ្ទសំិ ខ់ង្ទសច្រិ៍ (ង្កើន 

២៧,៥%) និខសំិខ់ឧសាិកម  (ង្កើន ១៨,២%)។ 

 ៨. ថ្លលង្្បខង្ៅ កាុខខខ្មករ ឆ្ា ំ២០១៧ ជារចមថ្លលង្្បខង្ៅកាុខកិច្ចសនា ក់កាុខ១ខខ្ខាខមុខ្ជាមធ្យមានង្កើន

ង្ ើខបនតិច្ង្ធ្ៀបនឹខខខ្កនលខង្ៅ បន្នទ ប់េាីនង្កើនង្ ើខឯចរឱ្យក្់សម្គា  ក់ាុខខខ្ធ្ាូកនលខមក។ ជាមធ្យមង្្បខ (Brent) ថ្លល 

៥៤,៨៩ដុ្លាល រ/ធុ្ខ ានង្កើនង្ ើខ ១,៥%, ង្្បខ WITថ្លល ៥២,៥១ដុ្លាល រ/ធុ្ខ ានង្កើន ១,០% និខង្្បខ Dubaiថ្លល 

៥៣,៣៧ដុ្លាល រ/ធុ្ខ ានង្កើនង្ ើខ ៣,១%។ ននិ្នា ការកំង្ិើនថ្លលង្្បខង្ៅង្នេះចប់ម្គនង្ ើខេីច្ុខខខ្ សិច្ឆកិា ឆ្ា ំ២០១៦ 

ង្ដ្ឋហានិក់ង្ ើខខាល ំខកាុខខខ្ធ្ាូ បន្នទ ប់េមី្គនកិច្ច្ បជំុថ្នសម្គជិក OPEC និខ្បង្ទសមិនខមន OPEC ខដ្ ដឹ្កនំ្នង្ដ្ឋហ

្បង្ទសរសុសុី សង្្មច្ានការ្េមង្្េៀខកា្់បនថហផ្ស ិ្ កម ង្្បខរហៈង្េ ៦ខខ្ ង្ដ្ឋហអនុិ ត្េខីខ្មករ ឆ្ា ំ២០១៧ 

ប៉ាុខនត ផ្ស ិ្ កម ង្្បខង្ៅសិរដ្ឋអាង្មរសកានបនតង្កើនង្ ើខ ខដ្ ង្ធ្វើឱ្យថ្លលង្្បខង្កើនង្ ើខកាុខអ្ាទាប។ 

 ថ្លលអខករ ង្ៅខខ្មករ ឆ្ា ំ២០១៧ (១)អខករកមពុជា អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្ ៥%)ថ្លល ៤១៥ដុ្លាល រ/ង្ាន ានលហច្ុេះ 

២,៤%ង្ធ្ៀបនឹខខខ្មុន និខានធាល ក់ច្ុេះ ១,២%ង្ធ្ៀបនឹខ១២ខខ្មុន ង្ដ្ឋហសារជារដ្៊ូិ្បម៊ូ ផ្ស ្សូិ។ (២)អខករថ្ល ង្ៅ

ទី្កុខាខកកអខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្ ៥%)ថ្លល ៣៦៩ដុ្លាល រ/ង្ាន ានង្កើនង្ ើខ ១,១%ង្ធ្ៀបនឹខខខ្មុន និខានង្កើនង្ ើខ 

២,២%ង្ធ្ៀបនឹខ១២ខខ្មុន។ (៣)អខករង្ិៀ្ណាម អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្ ៥%)ថ្លល ៣៣៧ដុ្លាល រ/ង្ាន ានលហច្េុះ ១,៣%

ង្ធ្ៀបនឹខខខ្មុន ឬានលហច្ុេះ ៧,៨%ង្ធ្ៀបនឹខ១២ខខ្មុន។ 

ថ្លលង្ៅស ៊ូ កាុខខខ្ធ្ាូ ឆ្ា ំ២០១៦ ង្ៅស ៊ូង្ៅសត ខ់ដ្ឋរTSR20ថ្លល ២.១៦២ដុ្លាល រ/ង្ាន ានង្កើនង្ ើខ ១២,២%ទធៀប

នឹខខខ្មុន ឬានង្កើនង្ ើខ ៩៩,៧%ង្ធ្ៀបនឹខ១២ខខ្មុន។ ង្ៅស ៊ូ (SGP/MYS)ថ្លល ២.៥៥៨ដុ្លាល រ/ង្ាន ានង្កើនង្ ើខ 

១៤,៩%ទធៀបនឹខខខ្មុន ឬង្កើនង្ ើខ ១០៧,៩%ង្ធ្ៀបនខឹ១២ខខ្មុន។ កំង្ិើនថ្លលង្ៅស ៊ូង្នេះឯឺង្ដ្ឋហសារការផ្សា្ផ់្សាខ់េី
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្បង្ទសផ្ស ិ្ ង្ៅស ៊្ូ ំបនអ់ាសា នានលហច្ុេះ ង្ដ្ឋហសារឯិ្ចប់េីខខ្ធ្ាូកនលខមក ្បង្ទសផ្ស ិ្ ង្ៅស ៊ូសំខាន់ៗកាុខ្ំបន់

អាសា ននិខ្បង្ទសច្និានឈានច្៊ូ រដ្៊ូិកា ផ្ទអ កការ្បម៊ូ ផ្ស  និខសកម ោេផ្ស ិ្ កម កខ់ឡានង្ៅ្បង្ទសច្និបនត

សថ ិ្ង្ៅកាុខក្មិ្ខ្ពសន់ិខម្គនកំង្ិើន្្មូិការង្ៅស ៊ូ។ មចហ សិញង្ទៀ្ននិ្នា ការកំង្ិើនង្ ើខថ្នថ្លលង្្បខង្ៅអនតរជា្ិក៏ម្គន

ឥទធិេ អ៊ូសទាញថ្លលង្ៅស ៊ូផ្សខខដ្រ។ 
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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  ន្ិខធ្នាារ (Money and Banking) 
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ការអន្ុិតតថ សិការ (Budget) 
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 ិ សន្ិង្គឯកកនន្ ន្ិខ ការបង្ខើតតការារ (Investment and Employment) 
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 ិ សស័រពាណិនជកមម (Trades) 

 
******** 



-21- 

 

ង្រៀបចាំង្ោរ 

អឯគនារកោា ន្ង្ាលន្ង្គារង្សដ្ាកិចច និ្ខ ហិរញ្ញិតុ សាធារណៈ 

ត្រកសួខង្សដ្ាកចិច និ្ខ ហិរញ្ញិតុ  

 

 

េយ្ម៌្គនង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាក់ទខ 

ទ៊ូរសយេទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៧៧ ៧០៣ ៤៣៦ 

ង្ម្គ៉ា ខង្ធ្វើការ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០ ្េឹក និខ ២:០០ ដ្ ់ ៥:០០ រង្សៀ  

 

 


