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

ានង្កើនង្ ើខ ២,៣%ង្បើង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន។ កាុខរហៈង្េ ៣ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៧ សាថ នភាេអត្ផិ្សរណា្បចំឆ្ា ំមានការង្កើន

ង្ ើខឯរួឱ្យកត្់សមាា   ់ ជាេិង្សសង្ ើថ្លល្កុមទំនញិមហបូអាហារ ប ុខនតចប់េីខខ្ង្មសាមកអ្ាអត្ផិ្សរណាានលហចុ្ុះមក សិញ 

ង្ោហសារការលហចុ្ុះកំង្ ើិនថ្លលង្ភ្សជកៈមានជាត្ិ្ សិឹខនខិថ្ា ជំក ់ សង្មលៀកបំណក់ ការដឹ្កជញ្កូន និខឯមន្នឯមន៍ជាង្ដ្ើម។ 

ាមការង្ វើចំ្ង្ណា ឯិត្ដ្ ់្ត្ឹមខខ្ ាូ ឆ្ា ំ២០១៧ អត្ិផ្សរណា្បចំឆ្ា ំ (year on year) អាច្មានអ្ា ១,៩% ឬអត្ផិ្សរណា

ម យម្បចំឆ្ា ំ (year average) អាច្មានអ្ា ២,៩%។ 

២. ឥិទាននខិអ្ាការ្ាក់៖ ឯតិ្្ត្ឹមខខ្មិលុន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ ឥណទានផ្តលដ់ោយធនាគារពាណិជកមានចំ្ននួ 

៦២.៧៦៩ប ៊ីលានង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ ៣,៤%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន (ង្កើនង្ ើខ១៥,៥%ង្បើង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន), កាុខង្ន្នុះឥណទាន

ផ្សត ់ដល់ ិ សសយហង្សកកម មានចំ្ននួ ៣៣.៧៤៧លានង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ ៣,៥%, ឥិទានដ្ ់រ៊ូបិនតបុឯា នខិង្ផ្សសខៗ

មានចំ្ននួ ១១.២៩៧លានង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ ៣,១% កាខុង្ន្នុះភាឯង្្ច្ើនជាឥិទានស្មាប់ទិញផ្សទុះកម សិទធផ្ទទ  ខ់្លួន។ 

អ្ាការ្ាក់ឥិទាន ន្នគារណិិជកង្ៅកមពុជាមានននិ្នា ការលហចុ្ុះឯរួកត្់សមាា  ក់ាខុឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ប ុខនតង្ៅមានអ្ា

ខ្ពស់ជាខ្បង្ទសជិត្ខាខកាខុត្ំបន់ នខិកំង្ ើិនឥិទានក៏ង្ៅមានង្ បឿនង្ ឿនជាខ្បង្ទសជិត្ខាខផ្សខខដ្រ។ 

ការផ្សតត្ផ់្សាខ់រ៊ូបិហិត្ថុ៖ រ៊ូបិហិត្ថុទ៊ូង្ៅM2ានបនតង្កើនង្ ើខកាខុង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ, ឯតិ្្ត្មឹខខ្មិលុន្ន ឆ្ន ាំ២០១៧ 

រូបិយវត្ថុទូដៅM2មានចំ្ននួ ៦៥.២៧១ប ៊ីលានដរៀល ានង្កើនង្ ើខ ៣,៧%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន នខិានង្កើនង្ ើខ ១៩,៨%។ 

អ្ាផ្ស ង្ ៀបរ៊ូបិហិត្ថុទ៊ូង្ៅM2នខឹផ្ស.ស.សរបស់កមពុជាានង្កើនង្ ើខឯរួឱ្យកត្់សមាា  ់កាខុរហៈង្េ  ៨ឆ្ា ំចុ្ខង្្កាហង្នុះ 

ង្ណ ឯមឺានអ្ា ០,៣៨ កាខុឆ្ា ំ២០១៩ នខិមានអ្ា ០,៧១ កាខុឆ្ា ំ២០១៦ ប ុខនតអ្ាង្នុះង្ៅមានក្មិត្ទាបជាខកាុខ

ង្សដ្ឋកិច្ចជិត្ខាខកាុខត្ំបន។់ 

អ្ាបតូរ្ាក់៖ ្ាក់ង្រៀ ានលហចុ្ុះត្ថ្មលជាបនតបន្នទ ប់ចប់េីខខ្មីន្នមក, ឯិ្ត្ឹមខខ្កកកោ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ 

អត្រាបតូរត្រាក់ដរៀលដធៀបនងឹដុល្លា រង្ស ើនខឹ ៤.០៩៨ដរៀល/ដុល្លា រ នខិអ្ាខខ្មីន្នកនលខង្ៅង្ស ើនឹខ ៤.០០៥ង្រៀ /ដុល្លា រ។ 

ង្ទាុះជា្ាក់ង្រៀ មានននិ្នា ការលហចុ្ុះថ្លលក៏ង្ោហ ការទិញច្៊ូ ្ាក់ដុ្លាល រង្ោហ ន្នគារជាត្ិង្ៅខត្បនតង្កើនង្ ើខ, ស្មាប់

ខខ្កកកោ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ  ន្នគារជាត្ិានទិញច្៊ូ ្ាក់ដុ្លាល រអាង្មរសក ១៨៦,៥លានដុ្លាល រ នខិកាុខរហៈង្េ ៧ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ

ង្នុះានទិញច្៊ូ សរុប ៧១៥លានដុ្លាល រ។  ន្នគារជាត្កិមពុជាានង្ វើអនតរាឯមង្ ើទីផ្សារបតូរ្ាក់ង្ដ្ើមបី្ឯប់្ឯខនខិរកា

សថ ិរភាេអ្ាបតូរ្ាក់ នខិានទិញច្៊ូ រ៊ូបិហបយ ណិដុ្លាល រអាង្មរសកជាង្្ច្ើនកាខុរហៈង្េ ៣ឆ្ា ំចុ្ខង្្កាហង្នុះ ្បមាិជតិ្ 

៨០០លានដុ្លាល រកាុខ១ឆ្ា ំៗ។ 

៣. ការនំ្នច្៊ូ ៖ កាខុខខ្មិលុន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ ការនំ្នច្៊ូ ឯតិ្ជាទឹក្ាក់សរុបមានចំ្ននួ ១.១៦៦លានដុ្លាល រ ាន

លហចុ្ុះ ១,២%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន, កាខុង្ន្នុះការនំ្នច្៊ូ មុខ្ទំនញិកហនភ្យ ឌិ ានលហចុ្ុះ ៩,២% នខិការនំ្នច្៊ូ ង្្បខឥនធនៈ

ានលហចុ្ុះ ៤,៤%, ាមការសង្ខកត្ការនំ្នច្៊ូ ង្្បខឥនធនៈានលហចុ្ុះឯួរកត្់សមាា  ឯ់ិត្ចប់េីខខ្កុមភៈង្ដ្ើមឆ្ា ំង្នុះមក។ 

ការនំ្នង្ច្ញ៖ កាុខខខ្មិលុន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ ការនំ្នង្ច្ញឯិត្ជាទឹក្ាកម់ានចំ្ននួ ១.១៣៤លានដុ្លាល រ ានង្កើនង្ ើខ ៤០,៤%

ង្ ៀបនខឹខខ្ឧសភាកនលខង្ៅ កាុខង្ន្នុះការនំ្នង្ច្ញទំនញិកហនភ្យ ឌិ និខខសបកង្ជើខមានចំ្ននួ ៨៤៤លានដុ្លាល រ ានង្កើន
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ង្ ើខ ៥១,៨%ង្ ៀបនឹខខខ្ឧសភាកនលខង្ៅ។ សរុបកាខុឆមាសទី១ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ការនំ្នច្៊ូ មានចំ្ននួ ៦.៦០១លានដុ្លាល រ 

ានង្កើន ៨,៣%ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន នខិការនំ្នង្ច្ញមានចំ្ននួ ៥.១៥៥លានដុ្លាល រ ានង្កើន ៤,៧%។ 

៤. កាខុខខ្មិលុន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ រដ្ឋា ថ្ា ក់ជាត្ិអនុិត្តចំ្ ៊ិូ កាុខ្បង្ទសសរុបានចំ្ននួ ១.១៩០ប ៊ីលានង្រៀ  

ានង្កើនង្ ើខ ១,៤៣%ង្ ៀបនខឹខខ្ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន គំា្ទង្ោហចំ្ ៊ិូ េនធង្ ើ្ាក់ចំ្ង្ិញ អាករេិង្សស និខចំ្ ៊ិូ មិន

ខមនសារង្េើេនធ, រីកការអនុិត្តចំ្ណាហង្ៅមានង្ បឿនហឺត្ េិង្សសខាខខផ្សាកច្ំ ៊ិូ ម៊ូ  ន។  

កាុខឆមាសទី១ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ចំ្ ៊ិូ កាខុ្បង្ទសសរុបអនុិត្តានចំ្ននួ ៨.៣៩៤ប ៊ីលានង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ 

១៣,៧%ង្បើង្ ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ន្នឆ្ា ំ២០១៦ (ខ្ពស់ជាខច្ាប់ល សិកា ៣,៦៤%), នខិចំ្ណាហល សិកាសរុបរដ្ឋា ថ្ា ក់

ជាត្ិអនុិត្តាន ៦.៩២៩ប ៊ីលានង្រៀ  (ទាបជាខច្ាប់ល សិកា ១៤,៥០%) ានង្កើនង្ ើខ ២០,១%ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា

ឆ្ា ំកនលខង្ៅ។ ជារួមកាខុឆមាសទី១ង្នុះ ត្ ុយភាេល សិកាច្រនតមានអត្ិង្រកសាច់្្ាក់ចំ្ននួ ៣.៣៣៤ប ៊ីលានង្រៀ  នខិ

ត្ ុយភាេល សិកាសរុបមានអត្ិង្រកសាច់្្ាក់ ១.៤៦៥ប ៊ីលានង្រៀ ។ 

៥. កាុខខខ្មិលុន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ឯង្្មាខ ិ សនិង្គឯអនញុ្ញញ ត្ង្ោហ្កុម្បឹកាអភ្ិិឌ្ឍនក៍មពុជាមាន ២០ឯង្្មាខ 

អាច្បង្ខកើត្ការងារាន្បមាិ ២០ណនន់្នក ់នខិឯិត្ជាទុន សិនិង្គឯចំ្ននួ ៦១៩លានដុ្លាល រ កាខុង្ន្នុះឯង្្មាខ សិនិង្គឯកាុខ

 ិ សសយហង្ទសច្រិ៍ង្ៅង្ ើខផ្សាកមជមម ឌិ  ង្ទសច្រិ៍និខសណាឋ គារមាន សិនិង្គឯទុន ៣៦៦លានដុ្លាល រ។ កាុខឆមាសទី១ 

ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ចំ្ននួឯង្្មាខ ិ សនិង្គឯខដ្ ានអនញុ្ញញ ត្មានចំ្ននួ ៥៤ឯង្្មាខ, ឯតិ្ជាទុន សិនិង្គឯ ១.៧៨៤លានដុ្លាល រ

ានង្កើនង្ ើខ០,១%ង្ ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន កាខុង្ន្នុះ សិនិង្គឯ សិសយហឧិាិកម នខិង្ទសច្រិ៍មានការលហចុ្ុះ

ខាល ំខ ប ុខនត សិនិង្គឯ សិសយហង្សកកម (មិនរាប់ច្៊ូ  ិ សសយហង្ទសច្រិ៍)ានង្កើនង្ ើខ្បមាិ២ដ្ខ។ 

៦. កាុខខខ្មិលុន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ ចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្ិមានចំ្ននួ ៣៧៨ណនន់្នក ់ ានង្កើនង្ ើខ ២,៥%

ង្ ៀបនឹខខខ្ឧសភាកនលខង្ៅ នខិខ្ពស់ជាខខខ្ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន ១៤,៥%។ ចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្មិានបខ្មប្ម ួជា

 កេិៈរដ្៊ូិកា ង្ោហមានក្មិត្ទាបកាខុខខ្ឧសភាង្ោហសារ កេិៈអាកាសធាត្ុ ង្ិើហនខឹមានកំង្ ើិនង្ ើខបនតចិ្មក

 ិ សញកាុខខខ្កកកោនខិសីហា។ កាុខឆមាសទី១ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្ិសរុបមាន ២.៦៦៣ណនន់្នក ់

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

៧. កាុខឆមាសទី១ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ សំង្ ើិសាខសខ់សរុបមាន ១.៥២៣ឯង្្មាខ ានង្កើនង្ ើខ ៣៤០ឯង្្មាខ

ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន, ប ុខនតឯតិ្ជាថ្ផ្សទ្កឡាសាខសខ់សរុបមាន ៧.២៨៥ណនខ់ម ្ត្កាង្រ៉េ ានលហចុ្ុះ ៩,៥%, 

នខិឯតិ្ជាត្ថ្មលសាខសខ់សរុប ៤.៩៤៤លានដុ្លាល រ ានង្កើនង្ ើខ ២៧,៤%។ ង្ទាុះមានការលហចុ្ុះឯតិ្ជាថ្ផ្សទ្កឡាសាខសខ់

សរុបកាុខឆមាសទី១ង្នុះកត ីក៏សំិខថ់្នខផ្សាកង្ទសច្រិ៍ង្ៅខត្មានកំង្ ើិនខ្ពស់ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំកនលខង្ៅ។ 

៨. ថ្លលង្្បខង្ៅ កាខុខខ្កកកោ ឆ្ា ំ២០១៧ ថ្លលង្្បខង្ៅជារមួានង្កើនង្ ើខបនតេីច្ខុខខ្មិលុន្នកនលខង្ៅ, កាុខង្ន្នុះ 

ង្្បខង្ៅកាុខកិច្ចសនា ក់១ខខ្ខាខមុខ្ ង្្បខBrentថ្លល ៤៨,៧ដុ្លាល រ/ ខុ ង្្បខDubaiថ្លល ៤៧,៦ដុ្លាល រ/ ខុ នខិង្្បខ

WTIថ្លល ៤៦,៧ដុ្លាល រ/ ុខ។ ង្គខាមភាា ក់ងារអង្ខកត្ថ្លលង្្បខអនតរជាត្ិOilSNSរបស់្បង្ទសចិ្ន កំង្ ើិនថ្លលង្្បខង្ៅកាុខ

ខខ្កកកោង្នុះ ឯឺង្ោហសារមានការលហចុ្ុះន៊ូ បរសមាិសតុកង្្បខង្ៅនខិង្្បខឥនធនៈរបស់សិរដ្ឋអាង្មរសក, ្េមគាា ង្ន្នុះ

មានកំង្ ើិនទិនាផ្ស ផ្ស តិ្កម ង្្បខង្ៅរបស់សិរដ្ឋអាង្មរសក ង្កើនដ្ ់ ៩,៤៣លាន ខុ/ថ្លៃ ខដ្ ជាទិនាផ្ស ខ្ពស់បំផ្សតុ្ឯិត្
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ចប់េីខខ្កកកោ ឆ្ា ំ២០១៥មក, រីកផ្ស តិ្កម ង្្បខង្ៅរបស់OPECានរកាមានក្មិត្ខ្ពស់ កាុខង្ន្នុះមានការង្កើនង្ ើខឯួរ

កត្់សមាា  ន់៊ូិផ្ស តិ្កម ង្្បខរបស់្បង្ទសនីង្ិសរីគ នខិ្បង្ទស ីប ៊ី។ 

ថ្លលអខករ កាុខខខ្កកកោ ឆ្ា ំ២០១៧ (១)អខករកមពុជា អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤២៥ដុ្លាល រ/ង្ាន ានង្កើនង្ ើខ 

១,២%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន (លហចុ្ុះ៤,៥%ង្បើង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន)។ កំង្ ើិនថ្លលង្នុះ មួហខផ្សាកឯឺង្ោហសារមានការច្ុុះកិច្ច្េម

ង្្េៀខទិញអខករជាមួហ្បង្ទសបខ់កាល ង្ដ្សចំ្ននួ ១លានង្ានស្មាប់រហៈ ៥ឆ្ា ំខាខមុខ្ កាុខង្ន្នុះការបញ្ញក រទិញស្មាប់ឆ្ា ំ

២០១៧មាន ២០០ណនង់្ាន, ទនទឹមនខឹង្នុះកម៏ានឯង្្មាខចុ្ុះMoUជាមួហ្បង្ទសឥ តិូ ង្នសីុស្មាប់ការនំ្នង្ច្ញអខករ ១

លានង្ានផ្សខខដ្រ។ (២)អខករថៃ អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤១៧ដុ្លាល រ/ង្ាន ានលហចុ្ុះ ៩,០%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន នខិ

លហចុ្ុះ ៥,៧%ង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន។ ង្គខាមរាហការិ៍របស់សាថ បយនកសិកម បរង្ទសថ្ន្កសួខកសិកម សិរដ្ឋអាង្មរសក

(USDA) ការធាល ក់ចុ្ុះថ្លលអខករថ្លកាុខខខ្កកកោង្នុះឯឺង្ោហសារកខវុះត្្មូិការល ីៗបខនថមង្ទៀត្។ ង្ៅចុ្ខខខ្កកកោ ឆ្ា ំ២០១៧ 

អាជាញ  រង្សបៀខ្បង្ទសិវ ីេីនី ានបខខវរបនថហការនំ្នច្៊ូ អខករេី្បង្ទសថ្លជិត្ ២៥០ណនង់្ាន ង្ោហនំ្នច្៊ូ េី្បង្ទស

ង្ិៀត្ណាមជនំសួ សិញ។ (៣)អខករង្ិៀត្ណាម អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៣៨៦ដុ្លាល រ/ង្ាន ានង្កើនង្ ើខ ៨,០%ង្ ៀបនខឹ

ខខ្មុន នខិង្កើនង្ ើខ ៦,៧%ង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន។ ាម្បភ្េសារេ៌ត្មានVietnamnet ្បង្ទសង្ិៀត្ណាមទទួ ានការ

បញ្ញក រទិញអខករេីបខ់កាល ង្ដ្សចំ្ននួ ២៥០ណនង់្ាន និខានចុ្ុះកិច្ច្េមង្្េៀខនំ្នង្ច្ញង្ៅិវ ីីេនីចំ្ននួ ១៧៥ណន,់ មា ខ

ង្ទៀត្កម៏ានការច្ុុះកិច្ចសនានំ្នង្ច្ញង្ៅ្បង្ទសឯុហា នខិមា ង្ សីុផ្សខខដ្រ។ រោឋ ភ្ាិ ង្ិៀត្ណាមានអនុមយត្ោកង់្ច្ញ

ហុទធសាស្តសតថ្ា ក់ជាត្ិង្ដ្ើមបកីាត្ប់នថហបរសមាិនំ្នង្ច្ញនខិង្ ើកកមពស់ត្ថ្មលអខករ ចប់េឆី្ា ំ២០១៧ ដ្  ់ ២០២០, កាខុង្ន្នុះ

ង្គា ង្ៅនំ្នង្ច្ញ ៦០%ឯឺង្ៅកាន់ទីផ្សារត្ំបន់អាសីុ, ២២%ង្ៅកាន់ទវីបអាស្តិវិក នខិ ១៨%ង្ៅកានត់្ំបន់ង្ផ្សសខៗង្ទៀត្។ 

ថ្លលង្ៅស ៊ូ កាុខខខ្កកកោ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ថ្លលង្ៅស ៊ូ ម ជាត្ិជារួមានង្កើនង្ ើខបនតិច្ង្ ៀបនខឹខខ្មិលុន្នកនលខង្ៅ, ឯិត្

្ត្ឹមខខ្កកកោង្នុះ ង្ៅស ៊ូសតខោ់រSTR20ថ្លល ១.៥១៧ដុ្លាល រ/ង្ាន ានង្កើនង្ ើខ ៥,៣%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន នខិង្ៅស ៊ូ

SGP/MYSថ្លល ១.៧៤៩ដុ្លាល រ/ង្ាន ានង្កើនង្ ើខ ១,៧%។ ង្គខាមរាហការិ៍បឋមរបស់សមាឯម្បង្ទសផ្ស តិ្

ង្ៅស ៊ូ ម ជាត្ិ(ANRPC) កាុខខខ្កកកោ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ថ្លលង្ៅស ៊ូ ម ជាត្ិានង្ខើបង្ ើខមក សិញបនតិច្្សបាមននិ្នា ការកងំ្ ើិន

ថ្លលង្្បខង្ៅ ជាេិង្សសកាុខរហៈង្េ ៣សាត ិ៍ដំ្ប៊ូខថ្នខខ្ ប ុខនតានលហចុ្ុះបនតិច្មក សិញង្ៅកាុខសាត ិ៍ទី៤ង្ោហសារមាន

កំង្ ើិនង្ ើខន៊ូិសនា ិិង្ៅស ៊ូង្ៅង្ ើទីផ្សារកាុខត្ំបន់ ជាេិង្សសង្ៅ្បង្ទសថ្លនខិមា ង្ សីុ។ កាុខរហៈង្េ ៧ខខ្ឆ្ា ំ២០១៧ 

បរសមាិង្ៅស ៊ូេិភ្េង្លាកផ្ស ិត្ានមានចំ្ននួ ៦,៨៤លានង្ាន និខបរសមាិង្្បើ្ាស់មាន ៧,៤៩លានង្ាន នំ្នឱ្យមាន 

កខវុះការផ្សាត្ផ់្សាខ់ ០,៦៥លានង្ាន។ កាខុរហៈង្េ ៧ខខ្ង្នុះ កមពុជាាននំ្នង្ច្ញង្ៅស ៊ូចំ្ននួ ៦៣ណនង់្ាន ានង្កើនង្ ើខ 

៣០,៣%ង្ ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ថ្នឆ្ា ំ២០១៦កនលខង្ៅ។ 

 

 

 (ចំ្ង្ណុះង្សច្កត ីមអិត្ថ្នរាហការិ៍ ស៊ូមទាក់ទខផ្ទទ  ន់្នហកោឋ នសថ តិ្ិ ថ្នអឯាន្នហកោឋ នង្គា នង្គាហ

ង្សដ្ឋកិច្ចនខិិិរញ្ញិ ត្ថសុាធារិៈ ្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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 វិស័យណិិនកកមម (Trades) 
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******** 

ង្រៀបចាំង្ដាយ 

អឯគនាយកដាា ន្ង្គាលន្ង្គាយង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញវតថុសាធារិៈ 

ត្រកសួខង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញវតថុ 

 

 

េយត្ម៌ានង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាក់ទខ 

ទ៊ូរសយេទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧៩១៣, ០៧៧ ៧០៣៤៣៦, ០៩៦ ៩៧៩១៦៨៦ 

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

 


