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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.  ិ សស័យហិរញ្ញិ ត្ថុ / Finance ៦ 

 ១.៣.  ិ សស័យណិិជកកម  / Trade ៨ 

 ១.៤. ការអនុិត្តល សិកា / Budget execution ៩ 

 ១.៥.  ិ សស័យ សិនិង្គឯកកជន / Private investment ១០ 

 ១.៦.  ិ សស័យង្ទសច្រិ៍ / Tourism ១០ 

 ១.៧.  ិ សស័យសំិខ់ / 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. ឧបសមពន័ធ ១៣ 
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ែលឹម្សារសង្ខេប 

១. សនទសសនថ៍្លលទំនញិង្្បើ្ាស់ង្ៅរាជធានភី្ាំង្េញកាខុខខ្កមុភៈ ឆ្ា ំ២០១៧ ានង្កើនង្ ើខ ០,១%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន 

នខិានង្កើនង្ ើខ ៤,០%ង្បើង្ ៀបនខឹ១២ខខ្មុន។ សនទសសនថ៍្លលថ្ន្កុមទំនញិមួយចំ្ននួានលយចុ្ុះ មានដ្៊ូច្ជាមហបូអាហារ

នខិង្ភ្សជកៈមិនមានជាត្ិ្សិឹខ, ផ្សទុះសំខបខ ទឹក អឯគិសន ីឧស ័ននខិឥនធនៈង្ផ្សសខៗ, ង្្ឯងខស ហ្ រឹម សមាភ រៈង្្បើ្ាស់នខិការ

ខលទផំ្សទុះជា្បចំ នខិសនទសសនថ៍្លលការកសំានតនខិិបប ម៌ជាង្ដ្ើម។ ង្ ៀបនខឹ១២ខខ្មុន សនទសសនថ៍្លលទំនញិមួយច្នំនួាន

ង្កើនង្ ើខឯួរកត្់សមាគ   ់ដ្៊ូច្ជាអាហារនខិង្ភ្សជកៈមិនមានជាត្ិ្សិឹខ, សង្មលៀកបំណកន់ខិខសបកង្ជើខ នខិការដឹ្កជញ្កូន។ 

២. ការផ្សតត្ផ់្សគខ់រ៊ូបិយិត្ថ៖ុ ឯតិ្្ត្ឹមខខ្កុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ រូបិយវត្ថុទូទៅM2មាន ៥៩.៥៧២ប ៊ីលានទរៀល ានង្កើន

ង្ ើខ ១,២%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន នខិានង្កើនង្ ើខ ១៩,១%ង្ ៀបនឹខ១២ខខ្មុន កាខុង្ន្នុះ្ាក់ង្រៀ មានសមាមា្ត្ ១៦,៦%

ថ្នរ៊ូបិយិត្ថុទ៊ូង្ៅM2 ានលយចុ្ុះបនតិច្ង្ ៀបនខឹខខ្មករានខិខខ្ ាូកនលខង្ៅ ប ុខនតជារួមខ្ពស់ជាខកាុខឆ្ា ំ២០១៦ ខដ្ ជាម យម

មានអ្ាសមាមា្ត្ ១៦,២%។ សមាមា្ត្ង្នុះានលយចុ្ុះជា ដំាប់ចបេ់ឆី្ា ំ២០១៣មក ង្ដាយសារកំង្ ើិនខ្ពស់ថ្ន

្ាក់បង្ញ្ញើជារ៊ូបិយប ណិ ខ្ិៈមាន ំហ៊ូរច្៊ូ ខ្ពស់ន៊ូិម៊ូ ទុនេបីរង្ទស។ 

្បង្ទសង្ិៀត្ណាមាននខិកេំុខង្ វើបដិ្ដុ្លាល ររ៊ូបនីយកម បខនថមង្ទៀត្ង្ដ្ើមបេី្ខឹខការង្្បើ្ាស់រ៊ូបិយិត្ថុជាត្ិ។ កាុខ

ខខ្ ាូ ឆ្ា ំ២០១៥  ន្នគាររដ្ឋង្ិៀត្ណាមានង្ច្ញង្សច្កតីសង្្មច្អនុិត្តអ្ាការ្ាក់ស៊ូនយគរឯរយចំ្ង្ណុះ្ាក់បង្ញ្ញើជា

ដុ្លាល រអាង្មរសកស្មាប់រ៊ូបិន័តបុឯគ និខនតី្ិបុឯគ (ង្ ើកខ ខចំ្ង្ណុះ្ឯឹុះសាថ នហរិញ្ញិ ត្ថុ) នខិ្ាក់បង្ញ្ញើជាដុ្ខ(VND)រយៈ

កា ខ្លី(៦-១២ខខ្)មានអ្ាការ្ាក់ ៥,៤%-៦,៥% នខិរយៈកា ម យមនខិខិខមានអ្ាការ្ាក់ ៦,៤-៧,២%។ 

ឥិទន៖ ឯិត្្ត្ឹមខខ្កុមភៈ ឆ្ា ំ២០១៧ ឥណទានផ្តលទ់ោយធនាគារពាណិជ្ជមានចំ្ននួ ៥៨.២៤៣ប ៊ីលានង្រៀ  

មិនមានការង្កើនង្ ើខឯួរកត្់សមាគ  ់ង្ទង្ ៀបនខឹខខ្មុន នខិានង្កើនង្ ើខ ១៥,៤%ង្ ៀបនខឹ១២ខខ្មុន កាខុង្ន្នុះច្ំខិកថ្ន

ឥណទានផ្សត ់ដល់គ្រឹះស្ថានមថ នមិនហមនញិរវតវ្ត្ថមុាន ៨១,៤% ឥិទនដ្ ់្ឯឹុះសាថ នហរិញ្ញិ ត្ថមុាន ១,៦% និខឥិទន

ដ្ ់រ៊ូបិន័តបុឯគ នខិង្ផ្សសខៗមាន ១៦,៩%។ ង្ទុះជាឥិទនសរុបមិនមានកំង្ ើិនង្ ើខឯរួកត្់សមាគ   ់ប ុខនតឥិទនដ្ ់

រ៊ូបិន័តបុឯគ នខិង្ផ្សសខៗានង្កើនង្ ើខខ្ពស់កាខុខខ្កុមភៈ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ។ 

ង្គខាមរាយការិ៍្បចំឆ្ា ំ២០១៦ថ្ន ន្នគារជាត្ិ ចំ្ននួ្ឯុឹះសាថ ន ន្នគារទខំអស់មានចំ្ននួ ៥២ កាុខង្ន្នុះ

 ន្នគារណិិជកមាន ៣៧, ្ឯឹុះសាថ នមី្កូហិរញ្ញិ ត្ថមុាន ២៤១ កាុខង្ន្នុះ្បត្ិបត្តកិរមី្កហូិរញ្ញិ ត្ថមុាន ១៧០, ្ឯឹុះសាថ ន

ង្្កាមចំ្ិុុះង្ផ្សសខៗមាន ២៨, និខចំ្ននួអាជីិករបតូរ្ាក់សរុបមាន ២.២៤៧។ កាខុឆ្ា ំ២០១៦ ចំ្ខិកទីផ្សារថ្ន្ឯុឹះសាថ ន

 ន្នគារបរង្ទសានង្កើនង្ ើខឯួរកត្់សមាគ  ់ង្ ៀបនខឹឆ្ា ំ២០១៥។  

ទីផ្សារម៊ូ ប្ត្៖ បច្ចុបបនាមាន្កុមហ នុចុ្ុះបញ្ក ីចំ្ននួ ០៤ ង្ ើផ្សារម៊ូ ប្ត្កមពុជា(CSX)។ ង្ៅកាុខ្ត្មីាសទី១ ឆ្ា ំ

២០១៧ង្នុះ ត្ថ្មលជញួដ្៊ូរង្ ើទីផ្សារង្នុះ ានលយចុ្ុះឯួរកត្ស់មាគ  ់បន្នទ ប់េាីនង្កើនង្ ើខជាបនតបន្នទ ប់កាុខ្ត្មីាសមុនៗកាុខ

ឆ្ា ំ២០១៦កនលខង្ៅ។ កំេខ់ខផ្សសវយ័ត្្កខុ្េុះសីហនុានង្រៀបចំ្ង្ វើការង្ាុះផ្សាយម៊ូ ប្ត្សធារិៈជាង្ ើកដំ្ប៊ូខ ង្ហើយ

នខឹង្ វើប កុង្បៀ ឌីខ(Book building)ង្ៅចុ្ខខខ្ង្មសាខាខមុខ្ង្នុះ មុននខឹដាក់ទិញ ក់ង្ ើទីផ្សារCSX។ 
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៣. ការនំ្នច្៊ូ ៖ កាុខខខ្កុមភៈ ឆ្ា ំ២០១៧ ការនំ្នច្៊ូ ឯិត្ជាទឹក្ាក់មាន ៩៤៨លានដុ្លាល រ ានលយចុ្ុះ ១៣%

ង្ ៀបនឹខខខ្មករាកនលខង្ៅ កាុខង្ន្នុះបរសកាេ រសំិខ់នំ្នច្៊ូ ានលយចុ្ុះបនតិច្បន្នទ ប់េីានង្កើនង្ ើខខ្ពស់ង្ៅកាុខខខ្មុន, 

ការនំ្នច្៊ូ វាយនភ្័ ឌិ ានលយចុ្ុះខាល ំខកាុខខខ្កុមភៈង្នុះ ឯិត្ជាទឹក្ាក់ ១៨៤លានដុ្លាល រ ខដ្ ជាម យម្បចំខខ្កាុខឆ្ា ំ

២០១៦មាន្បមាិ ៣០០លានដុ្លាល រកាុខ១ខខ្, រីកការនំ្នច្៊ូ ង្្ឯងខយនតានបនតង្កើនង្ ើខ និខមានក្មិត្ខ្ពស់ជាខកាុខ

បណាត ខខ្មុនៗ, ការនំ្នច្៊ូ ង្្បខឥនធនៈានលយចុ្ុះបនតិច្ង្ ៀបនឹខខខ្មុន ប ុខនតរកាសមាមា្ត្ង្ស ើ្បមាិ ១០%ថ្នការ

នំ្នច្៊ូ សរុប, រីកការនំ្នច្៊ូ ទំនិញង្ផ្សសខៗង្ទៀត្េុំមានការខ្ប្បួ ឯួរកត្់សមាគ  ់ង្ទ។ 

ការនំ្នង្ច្ញ៖ កាខុខខ្កុមភៈ ឆ្ា ំ២០១៧ ការនំ្នង្ច្ញឯតិ្ជាទឹក្ាកម់ានចំ្ននួ ៨៣១លានដុ្លាល រ ានង្កើនង្ ើខ 

៣%ង្ ៀបនខឹខខ្កនលខង្ៅ កាខុង្ន្នុះការនំ្នង្ច្ញផ្ស តិ្ផ្ស កាត្់ង្ដ្រនខិខសបកង្ជើខ និខផ្ស តិ្ផ្ស ង្ៅស ៊ូានលយចុ្ុះ រកីការ

នំ្នង្ច្ញអខករនខិផ្ស តិ្ផ្ស ង្ផ្សសខៗង្ទៀត្មានការង្កើនង្ ើខ។ កាុខរយៈង្េ ២ខខ្ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ សមាមា្ត្ថ្នការនំ្នង្ច្ញ

អខករនខិង្ៅស ៊ូមាន្បមាិ ៦,៣%ថ្នការនំ្នង្ច្ញសរុប ឯឺានង្កើនង្ ើខឯួរកត្់សមាគ  ,់ កាខុរយៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំកនលខង្ៅ 

សមាមា្ត្ថ្នការនំ្នង្ច្ញអខករនខិង្ៅស ៊ូមាន្ត្ឹម្បមាិ ៤,៨%ប ុង្ណាណ ុះថ្នការនំ្នង្ច្ញសរុប។ 

៤. កាុខខខ្កុមភៈ ឆ្ា ំ២០១៧ ចំ្ ៊ិូ កាុខ្សុកថ្នរដ្ឋា ថ្នា ក់ជាត្ិសុប ១.៤២៣ប ៊ីលានង្រៀ  ានង្កើន ៣៥,២%

ង្ ៀបនឹខខខ្មុន គំា្ទង្ដាយកំង្ ើិនចំ្ ៊ិូ េនធផ្ទទ  ន់ខិេនធ្បង្គ មួយចំ្ននួដ្៊ូច្ជា េនធង្ ើ្ ាក់ង្បៀិត្ស េនធង្ ើ្ាក់

ចំ្ង្ិញ េនធេីផ្ស ទុនដី្ លនីខិផ្សទុះសំខបខ អាករង្ ើត្ថ្មលបខនថម និខអាករេិង្សស។ ចំ្ណាយរដ្ឋា ថ្នា ក់ជាត្ិសុរប ១.១០៦ប ៊ី

លានង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ ៧៦,៩%។ ត្ ុយគរេល សិកាថ្នខខ្កុមភៈង្នុះ មានអត្ិង្រកសាច់្្ាក់ចំ្ននួ ៥៧៧ប ៊ីលានង្រៀ  និខត្ ុយគរេ

ល សិកាមានអត្ិង្រក ៣១៧ប ៊ីលានង្រៀ ។  

កាុខរយៈង្េ ២ខខ្ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ចំ្ ៊ិូ កាខុ្បង្ទសសរុប ២.៤៧៥ប ៊ីលានង្រៀ  នខិចំ្ណាយកាុខ្បង្ទសសរុប ១.៧៣២

ប ៊ីលានង្រៀ , ជា ទធផ្ស ត្ ុយគរេល សិកាច្រនតមានអត្ិង្រកសាច់្្ាក់ ១.១១៣ប ៊ីលានង្រៀ  និខត្ ុយគរេល សិកាសរុបមានអត្ងិ្រក

សាច់្្ាក់ចំ្ននួ ៦៧២ប ៊ីលានង្រៀ ។ 

៥. កាុខខខ្កុមភៈ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ចំ្ននួឯង្្មាខ សិនិង្គឯអនញុ្ញញ ត្ង្ដាយ្កុម្បឹកាអភ្ិិឌឍនក៍មពុជាមាន ១១ឯង្្មាខ ាន

ង្កើនង្ ើខ ៤ឯង្្មាខង្ ៀបនឹខខខ្មករាកនលខង្ៅ, អាច្បង្ខកើត្ការ្ រ្ បមា  ិ ២៣ណនន់្នក,់ មានទុន សិនិង្គឯសរុប ៨៧លាន

ដុ្លាល រ។ កាុខរយៈង្េ េីរខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ ចំ្ននួឯង្្មាខ សិនិង្គឯអនញុ្ញញ ត្សរុបមាន ១៨ឯង្្មាខ ឯិត្ជាទុន សិនិង្គឯ 

១១៧លានដុ្លាល រ កាុខង្ន្នុះ សិនងិ្គឯទុនកមពុជាមាន ២០,៥% នខិ សិនិង្គឯទុនេីបណាត ្បង្ទសសំខាន់ៗមានដ្៊ូច្ជា អខ់ង្ឯលស 

៣០,៣% ចិ្ន ២៤,១% ក៊ូង្រ៉េខាខត្បូខ ១៣,៣% នខិ្បង្ទសង្ផ្សសខៗង្ទៀត្ ១១,៨%។ 

៦. កាុខខខ្មករា ឆ្ា ំ២០១៧ ចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្មិាន ៥៣២ណនន់្នក ់ានលយចុ្ុះ ១៣,០%ង្ ៀបនឹខ

ខខ្ ាូកនលខង្ៅ ប ុខនតង្បើង្ ៀបនខឹខខ្ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុនានង្កើនង្ ើខ ១៤,២%, កាខុង្ន្នុះង្ភ្ញៀិមកេីត្ំបន់អាសា នមាន ៣១,៩% 

អាសីុឦសាន ៣១,៩% អុឺរ៉េបុនខិអាង្មរសក ៣០,១% នខិត្បំន់ដ្ថ្ទង្ទៀត្មាន ៦,១%។ ជាទ៊ូង្ៅចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្ភ្ញៀិអនតរ

ជាត្ិមានបខ្មប្ម ួ កេិៈជារដ្៊ូិកា  ង្ដាយមានកំង្ ើិនង្ ើខជាបនតបន្នទ ប់ចបេ់ីខខ្ត្លុាដ្ ់ខខ្មករា លយចុ្ុះមក

 ិ សញេីខខ្កុមភៈដ្ ់ខខ្ង្មសា នខិមានការខ្ប្បួ ត្ិច្ត្ចួ្េីខខ្ឧសគរដ្ ់ខខ្កញ្ញញ ។ 
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៧. កាខុខខ្កុមភៈឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ សំង្ ើិសាខសខឯ់ិត្ជាថ្ផ្សទ្កឡានខិទឹក្ាក់ សិនិង្គឯ ានង្កើនង្ ើខខ្ពស់ង្ ៀបនខឹខខ្

មុន ប ុខនតជារួមទបជាខកាខុឆ្ា ំ២០១៦កនលខង្ៅ។ រយៈង្េ ២ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នុះ សំង្ ើិសាខសខ់សរុបមាន ៥៤១ឯង្្មាខ ឯិត្

ជាថ្ផ្សទ្កឡា ១.១៤២ណន់ខម ្ត្កាង្រ៉េ ានលយចុ្ុះ ២៧% និខជាទឹក្ាក់ សិនិង្គឯ ៧២៩លានដុ្លាល រ ានលយចុ្ុះ ១៩%ង្ ៀប

ង្ៅនឹខរយៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន។ 

 ៨. ថ្លលង្្បខង្ៅ ជារួមកាខុខខ្មីន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ ថ្លលង្្បខង្ៅង្ ើទីផ្សារអនតរជាត្ិានលយចុ្ុះទបជាខង្ឯកាខុរយៈង្េ  

០៣ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំង្នុះ ង្ដាយានធាល ក់ចុ្ុះកាុខសាត ហ៍ទីេីរនិខង្កើនង្ ើខមក សិញកាខុសាត ហ៍ចុ្ខង្្កាយថ្នខខ្។ ឯតិ្្ត្ឹមខខ្មីន្ន 

ង្្បខង្ៅកាុខកិច្ចសនា ក់១ខខ្ខាខមុខ្ ង្្បខBrentថ្លល ៥២,៨ដុ្លាល រ/ ុខ ង្្បខDubaiថ្លល ៥០,៧ដុ្លាល រ/ ុខ នខិង្្បខ

WTIថ្លល ៥០,៦ដុ្លាល រ/ ុខ ង្បើង្ ៀបនខឹខខ្កុមភៈកនលខង្ៅានលយចុ្ុះង្រៀខគាា  ៥,០%, ៧,៨%នខិ៦,៣%។ ង្គខាម 

គរា ក់្រអង្ខកត្ថ្លលង្្បខអនតរជាត្ិរបស់្បង្ទសចិ្ន(OilSNS) ការលយចុ្ុះខាល ំខថ្នថ្លលង្្បខង្ៅង្ៅង្ដ្ើមខខ្ឯឺបណាត  េមីាន

កំង្ ើិនជាបនតបន្នទ ប់ន៊ូ បរសមាិង្្បខសតុករបស់អាង្មរសកកាខុសាត ហ៍មុនៗ ទនទឹមគាា ង្ន្នុះទិនាផ្ស ផ្ស តិ្កម ង្្បខអាង្មរសកក៏

ានង្កើនង្ ើខផ្សខខដ្រ។ ង្ៅចុ្ខខខ្មីន្នថ្លលង្្បខង្ៅានង្កើនង្ ើខមក សិញ ង្ដាយមានកតីរំេខឹថ្នកិច្ច្ េមង្្េៀខបនថយទិនាផ្ស 

ង្្បខរបស់OPECអាច្នឹខអ៊ូសបន្នល យកាន់ខត្ខិខខលមង្ទៀត្ កាុខង្ន្នុះ្បង្ទសក៊ូខ ៉ិេត្នខិ្បង្ទសផ្ស ិត្ង្្បខមួយច្នំនួង្ទៀត្

ានប ហ្ ញេជីំហគំា្ទរបស់ខ្លួន។ 

 ថ្លលអខករ (១)អខករកមពុជា ង្ៅខខ្មីនា ឆ្ា ំ២០១៧ អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤១៥ដុ្លាល រ/ង្ាន ដូចនឹខខខ្កុមភៈ

កនលខង្ៅ។ រាជរដាឋ ភ្ាិ ានខ្តិ្ខ្ំគបរងហគបងរកដដ្ូបញ្ជជ ទិញបហនថមទទៀត្ ជាមួយកិច្ចអនតរា្មន៍ទប់ទលន់រងការ្បកួត្

្បខជខខាល ំខកាខុត្ំបន ់និខរកាានការនំ្នង្ច្ញខ្ពស់កាុខរយៈង្េ ៦ខខ្ចុ្ខង្្កាយង្នុះ។ (២)អខករដៃ អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)

ថ្លល ៣៧៤ដុ្លាល រ/ង្ាន ានទកើនង្ ើខ ១,៤%ង្ ៀបនខឹខខ្កុមភៈកនលខង្ៅ, កំង្ ើិនថ្លលង្នុះឯឺង្ដាយសារហផ្នការទិញស្តុកទុក 

អងករចាំននួ ៨លានទោនរបស់្រាជ្រោា ភបិាលស្គមាប់ឆ្ន ាំ២០១៧ទនឹះ។ (៣)អខករង្ិៀត្ណាម អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល 

៣៥២ដុ្លាល រ/ង្ាន ានលយចុឹះ ២,២%ង្ ៀបនខឹខខ្កុមភៈកនលខង្ៅ។ 

 ថ្លលង្ៅស ៊ូ ង្ៅខខ្មីនា ឆ្ា ំ២០១៧ ង្ៅស ៊ូTSR20ថ្លល ១.៩៩០ដុ្លាល រ/ង្ាន ានលយចុ្ុះ ៩,១% នងិង្ៅស ៊ូ

SGP/MYSថ្លល ២.៣៤០ដុ្លាល រ/ង្ាន ានលយចុឹះ ៤,៩%ទធៀបនឹខខខ្កុមភៈកនលខង្ៅ។ ការលយចុ្ុះទនឹះឯឺបណាត  មកេកីាត

កំង្ ើិនថ្នបរិមាណផ្គត្ផ់្គងន់ងិការរឹត្បណត រង្ុណភាពទៅទីផ្ារចិន នខិកាខុខខ្ឧសគរខាខមុខ្ង្នុះរាជរដាឋ ភ្ាិ ថ្លង្្គាខ

 ក់ង្ច្ញង្ៅស ៊ូ ១៥០ណនង់្ានបខនថមង្ទៀត្។ ង្គខាមគរា ក់្រGlobal Rubber Markets កាុខ្ត្ីមាសទី១ ឆ្ា ំ២០១៧ 

្បង្ទសសមាជិកANRPCផ្ស តិ្ង្ៅស ៊ូ ម ជាត្ិាន្បមាិ ២,៥០លានង្ាន ានង្កើនង្ ើខ ២,០%ង្ ៀបនឹខ្ត្មីាសទី១

ឆ្ា ំមុន ចំ្ខិកកបរសមាិង្្បើ្ាស់កាុខបណាត ្បង្ទសទខំង្នុះមាន ១,៩៥លានង្ាន ង្ស ើនខឹ ៧៨%ថ្នទិនាផ្ស ផ្ស តិ្កម 

សរុប, រីកទិនាផ្ស សរុបកាខុ្ត្ីមាសទី២ខាខមុខ្ ្ត្ូិានា នស់ា នថ្ននឹខង្កើនដ្  ់ ២,៤៩លានង្ាន ឯនឺឹខង្កើនង្ ើខ 

៥,៨%ង្ ៀបនខឹ្ត្មីាសទី២ឆ្ា ំមុន។ 
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៣. ឧបសម្ព័ន្ធ 

សូចនាករនាាំមុ្ែ (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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ការអន្ុិតតថិសការ (Budget) 
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 ិ សន្ិង្គឯកកនន្ ន្ិខ ការបង្ខើតតការារ (Investment and Employment) 
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ស័រពាណិនជកម្ម (Trades) 

 
******** 
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ង្រៀបចាំង្ោរ 

អឯគនារកោា ន្ង្ាលន្ង្គារង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញិតុ សាធារណៈ 

ត្រកសួខង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញិតុ  

 

 

េ័ត្ម៌ានង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទក់ទខ 

ទ៊ូរស័េទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧៩១៣, ០៧៧ ៧០៣៤៣៦, ០៩៦ ៩៧៩១៦៨៦ 

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

 

 


