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មាតកា 

 ទាំព័រ 

ខ្លមឹសារសង្ខេប/Executive summary ២ 

១. ននិ្នា ការសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា/Cambodia economic trends ៥ 

 ១.១. សន្ទសសន្៍ថ្លលទំន្ិញង្្បើ្ាស់/Consumer price index ៥ 

 ១.២.   សិ័យហិរញ្ញ ត្ថុ/Finance ៦ 

 ១.៣.   ិស័យណិិជកមមម/Trade ៨ 

 ១.៤. ការអន្ ុត្តល កិា/Budget execution ៨ 

 ១.៥.   ិស័យ និ្ិង្គឯកមជន្/Private investment ១០ 

 ១.៦.   ិស័យង្ទសច្រិ៍/Tourism ១០ 

 ១.៧.   សិ័យសំិខ់/Construction ១១ 

២. ន្និ្នា ការថ្លលទនំ្ញិសំខាន្់ៗ ង្ ើទផី្សារអន្តរជាតិ្/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) ១១ 

៣. ឧបសមពន័្ធ ១៣ 
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ខ្លមឹសារសង្ខេប / Executive summary 

១. សន្ទសសន្៍ថ្លលទំន្ិញង្្បើ្ាស់ង្ៅរាជធាន្ីភ្ាំង្េញមាុខខខ្ត្ុលា ឆ្ា ំ២០១៧ ាន្លយច្ុុះមាុខអ្ា ០,២% ង្ ៀប

ន្ឹខខខ្មុន្ ប ុខន្តង្មើន្ង្ ើខ ២,១%ង្បើង្ ៀបន្ខឹ១២ខខ្មុន្។ សន្ទសសន្៍ថ្លល្មុមទំន្ិញភាឯង្្ច្ើន្មាន្ការលយច្ុុះឯួរឱ្យមត្់សមាា   ់

ង្ ៀបន្ឹខខខ្មញ្ញញ មន្លខង្ៅ ដ្៊ូច្ជា សន្ទសសន្ថ៍្លលអាហារន្ិខង្ភ្សជកៈមិន្មាន្ជាត្ិ្ស ឹខ, សន្ទសសន្៍ថ្លលសង្មលៀមបំណម់ន្ខិខសែមង្ជើខ, 

សន្ទសសន្៍ថ្លលឯមន្នឯមន្៍, ន្ខិសន្ទសសន្៍ថ្លលអប់រំ។ ប ុខន្តង្បើង្ ៀបន្ខឹខខ្ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្ សន្ទសសន្៍ថ្លល្មុមទំន្ិញមយួចំ្ន្នួ្ង្ៅខត្

បន្តង្មើន្ង្ ើខ មាុខង្ន្នុះសន្ទសសន្៍ថ្លលដឹ្មជញ្កូន្ាន្ង្មើន្ង្ ើខមាុខអ្ា ៣,៧% ខដ្ មំង្ិើន្ង្ន្ុះមាន្ការលមលយមម ិញបន្តិច្

ង្បើង្ ៀបន្ឹខមំង្ិើន្មាុខខខ្សីហា ន្ិខមញ្ញញ មន្លខង្ៅ។ 

ាមការង្ វើច្ំង្ោ ឯិត្ដ្ ់្ត្ឹមខខ្ ាូ ឆ្ា ំ២០១៧ អត្ិផ្សរោ្បចំឆ្ា ំ (year on year) អាច្ន្ឹខមាន្ អ្ា ១,៤% ឬ 

អត្ិផ្សរោម យម្បចំឆ្ា ំ (year average) អាច្ន្ឹខមាន្អ្ា ២,៨%។ 

២. ឥិទាន្៖ ឯិត្្ត្ឹមខខ្ត្ុលា ឆ្ា ំ២០១៧ ឥណទានផ្សត ់ង្ោយធន្នគារពាណិជកមាន្ ៦៥.៦៧៥ប ៊ីលាន្ង្រៀ  

មាន្មំង្ិើន្មាុខ១ខខ្្បមាិ ១,៤% មាុខរយៈង្េ ១០ខខ្ឆ្ា ំ២០១៧ង្ន្ុះ, មាុខង្ន្នុះឥណទានដ្ ់ ិស័យង្សវាមមមមាន្

ច្ំន្ួន្ ៣៥.២៦៣ប ៊ីលាន្ង្រៀ ,  ិស័យសំិខ់ មសិមមមន្ិខឧសាហមមមមាន្ច្ំន្ួន្ ១៧.៣១៦ប ៊ីលាន្ង្រៀ , ន្ិខ្ឯឹុះសាថ ន្

ហិរញ្ញ ត្ថុ រ៊ូប ន្តបុឯា  ន្ិខង្ផ្សសខៗមាន្ច្ំន្ួន្ ១៣.០៩៦ប ៊ីលាន្ង្រៀ ។ ង្ទាុះជាមាន្មំង្ិើន្ ឥិទាន្ខ្ពស់មតី មមពុជាង្ៅខត្

រមាាន្អ្ាឥិទាន្មិន្ដំ្ង្ិើរការមាុខម្មិត្ទាប្បហាម់្បខហ ន្ឹខ្បង្ទសជិត្ខាខមាុខត្ំបន្់។ ង្ៅង្ដ្ើមខខ្ ាូ ឆ្ា ំ២០១៧

ង្ន្ុះ  ន្នគ្នរជាត្ិាន្ោម់ឱ្យអន្ុ ត្ត្បកាសសត ីេី ច្ំោត្់ថ្នា ម់ហាន្ិភ្័យឥិទាន្ ន្ិខសំ ិធាន្ ន្ង្ ើអុីមខភ្រមិន្ មាុខង្គ្ន 

បំិខេ្ខឹខបខន្ថមង្ទៀត្អំេីការវាស់ខ ខ ការង្ វើសំ ិធាន្ ន្ ន្ិខការរាយការិ៍ច្ំង្ណុះហាវ សុី ី ីខដ្ មាន្អុីមខភ្រមិន្របស់

្ឯឹុះសាថ ន្ង្្កាមឱ្វាទ។ 

អ្ាការ្ាម់៖ អ្ាការ្ាម់ ន្នគ្នរណិិជកច្ំង្ណុះមមចីជា្ាម់ង្រៀ  ន្ិខដ្ុលាល រង្សម ើន្ឹខ ១៤,៤៩% ន្ិខ១១,៧៩% 

ាន្លយច្ុុះបន្តិច្ង្ ៀបង្ៅន្ឹខង្ដ្ើមឆ្ា ំ ប ុខន្តង្ៅខត្មាន្អ្ាខ្ពស់ង្ៅង្ ើយ។ បន្នទ ប់េីការោម់ឱ្យអន្ុ ត្ត្បកាសសត ីេីការ 

ង្ាុះផ្សាយ ម់ម៊ូ ប្ត្បំិ ុជាសាធារិៈរបស់ឯិៈមមមការម៊ូ ប្ត្មមពុជា  ន្នគ្នរជាត្ិាន្ង្ច្ញ្បកាសសត ីេី មេខ្ ឌិ

ចំ្ង្ណុះ្ឯឹុះសាថ ន្ ន្នគ្នរន្ិខហិរញ្ញ ត្ថុ មាុខការោម់ណមយចុ្ុះបញ្ក ី ម់ម៊ូ ប្ត្ង្ ើផ្សារម៊ូ ប្ត្មមពុជា ខដ្ ង្ន្ុះន្ឹខជួយ

ជំរុញដ្ ់មង្ ោាយហិរញ្ញបែទាន្ផ្ទទ  ់ ាមរយៈការង្មៀរឯរម៊ូ  ន្េសីាធារិជន្ ន្ិខ ិន្ិង្គឯិន្ង្ផ្សសខៗ ជាមយួន្ឹខ

ឧបមរិ៍ហិរញ្ញ ត្ថុខដ្ មាន្ ំហ៊ូរខ្ពស់ (high liquidity) ន្ិខអ្ាការ្ាម់ទាបជាខហិរញ្ញបែទាន្្បង្គ ។  មេខ្ ឌិ

ទាខំង្ន្ុះរួមមាន្ ម៊ូ ន្ិ ិផ្ទទ  ់សុទធមាន្ច្ំន្នួ្គ ខត្ិច្ ៦០ប ៊ីលាន្ង្រៀ , អន្ុ ត្តាន្ង្េញង្ ញន្៊ូ បទបែញ្ញត្តិ្បុខ្បយ័ត្ា

ន្នន្ន, មាន្សាថ ន្ភាេហិរញ្ញ ត្ថុ ន្ិខអភ្ិា មិច្ច អ ាមរយៈការង្ វើច្ំោត្់ថ្នា ម់ង្ោយ ន្នគ្នរជាត្ិ្ត្ឹមម្មិត្សុ ត្ថិភាេ

ចប់េី ២ឆ្ា ំង្ ើខ, ន្ិខមាន្ការអន្ុញ្ញញ ត្េី ន្នគ្នរជាត្ិជាង្ដ្ើម។ មាត ង្ន្ុះម៏ន្ឹខជយួេ្ខឹខទំន្ុមចិ្ត្តមហាជន្ចំ្ង្ណុះម៊ូ ប្ត្

ថ្ន្្ឯឹុះសាថ ន្ ន្នគ្នរន្ិខហិរញ្ញ ត្ថុខដ្ ង្ វើការង្ាុះផ្សាយម៊ូ ប្ត្ផ្សខខដ្រ។ 

ការផ្សតត្់ផ្សាខ់រ៊ូបិយ ត្ថុ៖ ឯិត្្ត្ឹមខខ្ត្ុលា រូបិយវត្ថុទូសៅ M2ាន្ង្មើន្ដ្  ់៧០.២៥៨ប ៊ីលាន្សរៀល ង្ោយមាន្មំង្ិើន្

ជាម យម្បចំខខ្ ២,០១%មាុខរយៈង្េ ១០ខខ្ឆ្ា ំ២០១៧ង្ន្ុះ (ឆ្ា ំ២០១៦មាន្មំង្ិើន្ម យម្បចំខខ្ ១,៤០%), មាុខង្ន្នុះ
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្ាម់បង្ញ្ញើជារ៊ូបិយប័ ណិបរង្ទសមាន្ច្ំន្នួ្ ៥៨.៥៩១ប ៊ីលាន្ង្រៀ  មាន្មំង្ិើន្ជាម យម្បចំខខ្ ២,០៣%។ មំង្ិើន្

រូបិយវត្ថុទូសៅ M2មាន្មំង្ិើន្ខ្ពស់ជាខ្បង្ទសជិត្ខាខមាុខត្ំបន្់, មាុខឆ្ា ំ២០១៦មន្លខង្ៅ  រូបិយវត្ថុទូសៅ M2ថ្ន្្បង្ទសមមពុជា

ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១៨,១% ង្ ៀត្ោមាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១៣,៨% ថ្លាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៤,៨% ន្ិខមា ង្ សុីាន្លយច្ុុះ ១,០%។ 

អ្ាបតូរ្ាម់ ន្ិខទុន្ប្មខុជារ៊ូបិយប័ ណិបរង្ទស៖ មាុខខខ្ ិច្ឆិកាង្ន្ុះ ្ាម់ង្រៀ ាន្ង្មើន្ត្ថ្មលបន្តិច្, ឯិត្្ត្ឹមច្ុខ

ខខ្ ិច្ឆិកាង្ន្ុះ អ្ាបតូរ្ាម់ង្រៀ ង្ ៀបន្ឹខដុ្លាល រង្សម ើ ៤.០៣៥សរៀល/ដុល្លា រ អ្ាខខ្ត្ុលាង្សម ើ ៤.០៣៧ង្រៀ /ដ្ុលាល រ ន្ិខ  

អ្ាខខ្មញ្ញញ  ៤.០៥៣ង្រៀ /ដ្ុលាល រ។ ជាទ៊ូង្ៅ្ាម់ង្រៀ មាន្ន្ិន្នា ការង្ ើខថ្លលន្នច្ុខឆ្ា ំរហ៊ូត្ដ្ ់ខខ្មីន្នថ្ន្ឆ្ា ំបន្នទ ប់ ខ្ិៈ

ខដ្ មាន្ត្្មូ ការទ៊ូទាត្់ជា្ាម់ង្រៀ ង្្ច្ើន្មាុខការទិញ ម់មសិផ្ស េីមសិមរន្នរដ្៊ូ កា ្បម៊ូ ផ្ស  ន្ិខត្្មូ ការ្ាម់

ង្រៀ ស្មាបក់ារបខ់េន្ធង្ ើ្ាម់ច្ំង្ិញន្នង្ដ្ើមឆ្ា ំរបសស់ហ្គ្នសន្នន្ន ជាេិង្សសសហ្គ្នសបរង្ទស ំៗ។ មាុខរយៈង្េ 

៩ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៧ង្ន្ុះ  ន្នគ្នរជាត្ិាន្ទិញច្៊ូ ន្៊ូ រ៊ូបិយប័ ណិដ្ុលាល រអាង្មរិមច្ំន្ួន្ ៨៥៦លាន្ដ្ុលាល រ។ ឯិត្្ត្ឹមខខ្មញ្ញញ  

ឆ្ា ំ២០១៧ ទុន្ប្មុខជារ៊ូបិយប័ ណិបរង្ទសសុទធមាន្ច្ំន្ួន្ ៨,៤ប ៊ីលាន្ដ្ុលាល រ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៣៨,៤%ង្ ៀបន្ឹខ  ១ឆ្ា ំមុន្។ 

៣. ការនំ្នច្៊ូ ៖ មាុខរយៈង្េ ១០ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្ន្ុះ ការនំ្នច្៊ូ មាន្ច្ំន្ួន្ ១១.២៦២លាន្ដ្ុលាល រ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ 

១០,៩%ង្ ៀបន្ឹខរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្ មាុខង្ន្នុះការនំ្នច្៊ូ មុខ្ទំន្ិញវាយន្ភ្័ ឌិ ង្មើន្ង្ ើខ ៥,៧% ការនំ្នច្៊ូ បរិកាេ រសំិខ់

ង្មើន្ង្ ើខ ១៤,១% ង្ោយខ មការនំ្នច្៊ូ ង្្បខឥន្ធន្ៈាន្លយច្ុុះ ២៩,៥%។ ការនំ្នង្ច្ញ៖ មាុខរយៈង្េ ១០ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧

ង្ន្ុះ ការនំ្នង្ច្ញមាន្ច្ំន្នួ្ ៩.១៦៩លាន្ដ្ុលាល រ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៨,៦%ង្ ៀបន្ឹខរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្, មាុខង្ន្នុះការនំ្នង្ច្ញ

ផ្ស តិ្ផ្ស វាយន្ភ្័ ឌិ ន្ិខខសែមង្ជើខង្មើន្ង្ ើខ ៧,៩% ន្ខិការនំ្នង្ច្ញផ្ស ិត្ផ្ស ង្ៅស ៊ូង្មើន្ង្ ើខ ៧០,៧%។    

៤. ង្ៅខខ្ត្ុលា ឆ្ា ំ២០១៧ រដ្ឋា ថ្នា ម់ជាត្ិអន្ុ ត្តច្ំ ៊ិូ សរុបាន្ច្ំន្ួន្ ១.៣៨៦,៣ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ឯឺាន្ង្មើន្

ង្ ើខ ២១,៨% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខង្មើន្ង្ ើខ ៤៤,៥% ង្ ៀបន្ឹខខខ្ត្លុា ឆ្ា ំ២០១៦ ខដ្ គំ្ន្ទង្ោយទាខំច្ំ ៊ិូ េន្ធផ្ទទ  ់ 

េន្ធ្បង្គ  េន្ធង្ ើណិិជកមមមង្្ៅ្បង្ទស ន្ិខច្ំ ៊ិូ មិន្ខមន្សារង្េើេន្ធ។  រឯកការអន្ុ ត្តចំ្ោយល ិកាសរុបាន្ចំ្ន្នួ្ 

១.៥១២,៤ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ឯាឺន្ង្មើន្ង្ ើខ ៥,៣% ង្បើង្ ៀបន្ឹខខខ្ត្ុលា ឆ្ា ំ២០១៦។  

ត្ុ យភាេល ិកាច្រន្តង្ៅខខ្ត្ុលា ឆ្ា ំ២០១៧ មាន្អត្ិង្រមសាច្់្ាម់ច្ំន្ួន្ ១៣៨,១៦ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ប ុខន្តត្ុ យភាេល ិកា

សរុបមាន្ឱ្ន្ភាេសាច្់្ាម់ច្ំន្ួន្ ១២៦,០៩ប ៊ីលាន្ង្រៀ ។ ជារួម ្ត្ឹម១០ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្ន្ុះ ត្ុ យភាេល ិកាច្រន្តមាន្អត្ិង្រម

សាច្់្ាម់ច្ំន្ួន្ ៣.៨៨៥,០១ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ន្ិខត្ុ យភាេល ិកាសរុបមាន្អត្ិង្រមសាច់្្ាម់ចំ្ន្នួ្ ៤៦៥,១៥ប ៊ីលាន្ង្រៀ ។ 

៥. មាុខរយៈង្េ ១១ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្ន្ុះ ច្ំន្ួន្ឯង្្មាខ  ិន្ិង្គឯខដ្ ាន្អន្ុញ្ញញ ត្មាន្ច្នំ្ួន្ ១០៧ឯង្្មាខ, អាច្

បង្ខកើត្ការងារាន្ ១២៨ណន្់ន្នម់, ឯិត្ជាទុន្ ិន្ិង្គឯ ៤.៨៦០លាន្ដ្ុលាល រ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៧៣,៣%ង្ ៀបន្ឹខរយៈង្េ 

ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្ មាុខង្ន្នុះមាន្ការង្មើន្ង្ ើខខាល ំខង្ ើការ ិន្ិង្គឯមាុខ ិស័យង្សវាមមម ន្ិខង្ទសច្រិ៍។ 

៦. មាុខរយៈង្េ ១០ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្ន្ុះ ច្ំន្ួន្មមដ្ ់ថ្ន្ង្ភ្ញៀ អន្តរជាត្ិសរុបមាន្ ៤.៣៣០ណន្់ន្នម់ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ 

១០,៤%ង្ ៀបន្ឹខរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្។ ច្ំន្ួន្មមដ្ ់ថ្ន្ង្ភ្ញៀ អន្តរជាត្ិមាន្បខ្មប្មួ ជារដ្៊ូ កា  ខដ្ ជាទ៊ូង្ៅមាន្

ការខ្ប្បួ ត្ិច្ត្ួច្ចប់េីខខ្ង្មសាដ្ ់ខខ្មញ្ញញ  ង្ោយសារ មេខ្ ឌិ អាកាសធាត្ុ ន្ិខមាន្មំង្ិើន្ខ្ពស់ចប់េីខខ្ត្ុលាដ្ ់

ខខ្មុមភៈ ថ្ន្ឆ្ា ំបន្នទ ប់។  
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៧. សរុបរយៈង្េ ១១ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្ន្ុះ សំង្ិើសាខសខ់សរុបមាន្ ៣.០៥២ឯង្្មាខ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៦៦៤ឯង្្មាខ

ង្ ៀបង្ៅន្ខឹរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្, ឯិត្ជាត្ថ្មលសាខសខ់សរុប ៦.៤២៨លាន្ដ្លុាល រ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២២,៣%, ប ុខន្តឯិត្ជា

ថ្ផ្សទ្មឡាសាខសខ់សរុបមាន្ ១០.៧៤៦ណន្់ខម ្ត្កាង្រ៉េ ាន្លយច្ុុះ ៦,១%។  

៨. ថ្លលង្្បខង្ៅ  មាុខខខ្ ិច្ឆិកាង្ន្ុះ ង្្បខង្ៅមាុខមិច្ចសន្ោ ម់១ខខ្ខាខមុខ្ ង្្បខ Brentថ្លល ៦៣,៦ដុ្លាល រ/ ុខ ន្ិខ

ង្្បខ WTIថ្លល ៥៧,៤ដុ្លាល រ/ ុខ។ ការផ្សាត្់ផ្សាខ់ង្្បខរបស់េិភ្េង្លាមមាន្ម្មិត្ទាបជាខត្្មូ ការមាុខេីរ្ត្ីមាសច្ុខង្្កាយ

ង្ន្ុះ ប ុខន្តឯមាល ត្ង្ន្ុះាន្រឯម មំាុខ្ត្ីមាសទី៣ឆ្ា ំ២០១៧។ មាុខរយៈង្េ ១០ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ មមពុជាាន្នំ្នច្៊ូ ង្្បខសាខំ 

៤៥១ណន្់ង្ាន្ ន្ិខង្្បខមា ស ៊ូត្ ១.០៦៣ណន្់ង្ាន្ ាន្ង្មើន្ង្ ើខង្រៀខគ្នា  ១២,៧% ន្ិខ២,៨%ង្ ៀបន្ឹខរយៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា

ឆ្ា ំមុន្។ 

ថ្លលអខករ មាុខខខ្ ិច្ឆិកា ឆ្ា ំ២០១៧ (១)អខករមមពុជា អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ង្ៅខត្រមាថ្លល ៤៣៥ដ្ុលាល រ/ង្ាន្ ចប់

ាំខេីខខ្មញ្ញញ មន្លខមម។ (២)អខករថ្ល អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤១២ដ្ុលាល រ/ង្ាន្ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២០ដ្ុលាល រ/ង្ាន្ង្ ៀប

ន្ឹខខខ្មុន្។ (៣) អខករង្ ៀត្ោម អខករនំ្នង្ច្ញ (ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤០០ដ្ុលាល រ/ង្ាន្ ាន្លយច្ុុះ្បមាិ ៥ដ្ុលាល រ/ង្ាន្ង្ ៀប

ន្ឹខខខ្មុន្។ 

ថ្លលង្ៅស ៊ូ ង្ទាុះជាថ្លលង្្បខង្ៅង្ៅខត្បន្តង្មើន្ង្ ើខ ថ្លលង្ៅស ៊ូ មមជាត្ិង្ៅខត្លយចុ្ុះមាុខខខ្ ិច្ឆិកាង្ន្ុះ មាុខង្ន្នុះ ង្ៅស ៊ូ  

សតខ់ោរ TSR20ថ្លល ១.៤២០ដ្ុលាល រ/ង្ាន្ ាន្លយច្ុុះ ១០ដ្ុលាល រ/ង្ាន្ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខង្ៅស ៊ូ SGP/MYSថ្លល ១.៥៧០

ដ្ុលាល រ/ង្ាន្ ាន្លយច្ុុះ ៦០ដ្ុលាល រ/ង្ាន្ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្។ ង្គខាម Global Rubber Markets: ការធាល ម់ង្ន្ុះឯឺ

ង្ោយសារ ថ្លលង្ៅស ៊ូ មមជាត្ិង្ៅង្ ើទីផ្សារច្ិន្ាន្ធាល ម់ថ្លលជាបន្តបន្នទ ប់ចប់ាំខេីខខ្មមកោមម។ 

 

(ចំ្ង្ណុះង្សច្មដ ីមអិត្ថ្ន្រាយការិ៍ ស៊ូមទាមទ់ខផ្ទទ  ន់្នយមោឋ ន្សថ ិត្ិន្ខិ  ភិាឯង្សដ្ឋមិច្ច ថ្ន្អឯាន្នយមោឋ ន្ង្គ្ន 

ន្ង្គាយ ្មសខួង្សដ្ឋមិច្ចន្ខិហិរញ្ញ ត្ថុ) 
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៣.វឧបសម្ព័ន្ធ 

សូឆនាករនាាំម្ុែវ(Leading Indicators) 
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អតកផរណាវរូបកយិតថុវន្កងទុន្បាំរុងបរទទសវ(Inflation, M2 and Foreign Reserve) 
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អត្រាបតូរត្រាក់វ(Exchange Rate) 
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ធនាគារន្កងទីផារម្ូលបត្រត (Banking and Securities Market) 
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ារអន្ុិតតថិច្ាវ(Budget) 
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វិ ច្ន្កទគឯកកនន្វន្កងវារបទងើតតារារវ(Investment and Employment) 
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វិ ច្ស័យាណកនជកម្មវ(Trades) 
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ទរៀបឆាំទោយ 

នាយកោា ន្សថកតកន្កងិច្ភាឯទសដ្ាកកឆច 

អឯគនាយកោា ន្ទគាលន្ទគាយ 

ត្រកសួងទសដ្ាកកឆចវន្កងហករញ្ញិតថុ 

 

 

េ័ត្៌មាន្ង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាម់ទខ្មមុការងារ 

ទ៊ូរស័េទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៧៧  ៨៨ ៩៩ ៩២ 

ង្មា ខង្ វើការ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០្េឹម ន្ិខ ២:០០ ដ្ ់ ៥:០០រង្សៀ  

 

មំិត្់សមាា  ៖់ 

ចំ្ង្ណុះមត្ិខដ្ ាន្បងាា ញមាុខរាយការិ៍ង្ន្ុះឯឺជាការយ ង់្ ើញរបស់្ មមុការងារថ្ន្អឯាន្យមោឋ ន្។ 

ការផ្សសេវផ្សាយង្ន្ុះមិន្ខសដខេីការយ ់ង្ ើញរបស់្ មសខួង្សដ្ឋមិច្ចន្ខិហិរញ្ញ ត្ថុ ឬរាជរោឋ ភិ្ា មមពុជាង្ន្នុះង្ទ។ 


