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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.  ិ សសយហិិរញវិ ត្ថ ុ/ Finance ៦ 

 ១.៣.  ិ សសយហណិិជកកម  / Trade ៧ 

 ១.៤. ការអនុិត្តល សិកា / Budget execution ៨ 

 ១.៥.  ិ សសយហ សិនិង្គឯកកជន / Private investment ៩ 

 ១.៦.  ិ សសយហង្ទសច្រិ៍ / Tourism ១០ 

 ១.៧.  ិ សសយហសំិខ់ / Construction ១០ 

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) ១១ 

៣. ឧបសមពយនធ ១៣ 
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ែលឹេសារសមខេប 

១. សនទសសនថ៍្លលទំនញិង្្បើ្ ាស់ង្ៅភ្ាំង្េញកាុខខខ្ង្មសា ឆ្ា ំ២០១៧ ានង្កើនង្ ើខ ០,៤%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន និខ

ានង្កើនង្ ើខ ៣,២%ង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន។ ង្ ៀបនខឹខខ្មីន្នកនលខង្ៅ សនទសសនថ៍្លលថ្ន្កុមទំនញិមួហចំ្ននួានង្កើនង្ ើខឯរួ

កត្់សម្គា  ់ ដ្៊ូច្ជាសនទសសនថ៍្លលអាហារនិខង្ភ្សជកៈមិនម្គនជាត្ិ្សិឹខ, សនទសសនថ៍្លលង្្ឯឿខសង្ហា រឹម សម្គា រៈង្្បើ្ាស់នខិ

ការខលទ,ំ សនទសសនថ៍្លលង្ោជនហីដ្ឋឋ ន នខិសនទសសនថ៍្លលសង្មលៀកបំណកន់ខិខសែកង្ជើខ។ 

ង្បើង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន សនទសសនថ៍្លលអាហារនិខង្ភ្សជកៈមិនម្គនជាត្ិ្ សិឹខានង្កើនង្ ើខ ៣,៨% ង្ដ្ឋហសារ

កំង្ ើិនថ្លលសាច់្្ជកូ សាច់្ង្ោ សាច់្ម្គន់ ្ត្នីខិបខនល, សនទសសន៍ថ្លលង្ោជនហីដ្ឋឋ នានង្កើនង្ ើខ ៤,១% នខិសនទសសនថ៍្លល

ការដឹ្កជញកូនានង្កើនង្ ើខ ៥,៩% កាុខង្ន្នោះថ្លលង្្បខសាខំ ម តានខិង្្បខម្គ៉ាស ៊ូត្ង្កើនង្ ើខ ១៥,៥% នខិ១២,៦%។ 

២. ឥិទន នខិអ្តាការ្ាក់៖ ឯតិ្្ត្ឹមខខ្ង្មសា ឆ្ា ំ២០១៧ ឥណទានផ្តលដ់ោយធនាគារពាណិជ្ជម្គនចំ្ននួ 

៥៩.៦៦៤ប ៊ីលានង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ ៣,២%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន (ង្កើនង្ ើខ ១០,៣%ង្បើង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន), កាខុង្ន្នោះ

ឥណទានផ្សត ់ដ្ ់ សិសយហង្សវាកម  ានង្កើនង្ ើខ ២,៧% នខិឥិទនផ្សត ដ់្ ់ សិសយហសំិខា់នង្កើនង្ ើខ ៦,៥%, 

ឥិទនផ្សត ់ដ្ ់រ៊ូបិន័តបុឯា នខិង្ផ្សសខៗង្ៅខត្បនតង្កើនង្ ើខកាុខខខ្ង្មសាង្នោះ។ 

អ្តាការ្ាក់ឥិទនថ្ន ន្នោរណិិជកានលហចុ្ោះឯួរកត្់សម្គា  ក់ាុខរហៈង្េ ៣ខខ្ចុ្ខង្្កាហង្នោះ, ឯិត្្ត្ឹម

ខខ្ង្មសា ឆ្ា ំ២០១៧ អ្តាការ្ាក់របស់ ន្នោរណិិជកចំ្ង្ណោះឥិទនជា្ាក់ង្រៀ ង្ស ើនខឹ ១៤,៨៤% នខិឥិទនជា

្ាក់ដុ្លាល រង្ស ើនខឹ ១១,៦៤%,  រឯកអ្តាការ្ាក់ឥិទនរបស់្ឯោឹះសាថ នមី្កូិ ិរញវិ ត្ថុ(្ឯឹោះសាថ ន៣ ំជាខង្ឯ)េុមំ្គនការ

ខ្ប្ប ួឯួរកត្់សម្គា  ់ង្ទ។ កតាត កំិត្អ់្តាការ្ាកសំ់ខាន់ៗថ្ន្ឯឹោះសាថ និិរញវិ ត្ថងុ្ៅកមពុជាម្គនដ្៊ូច្ជា ចំ្ណាហង្ ើ

្បភ្េម៊ូ ទុន ការ្បត្ិបត្តកិារអាជីិកម  ឥិទនមិនដំ្ង្ ើិរការ អត្ផិ្សរណា នខិ្ាក់ចំ្ង្ិញ។ 

អ្តាបតូរ្ាក់៖ ្ាក់ង្រៀ ានលហចុ្ោះត្ថ្មលបនតិច្កាខុខខ្ឧសោ ឆ្ា ំ២០១៧, ឯិត្្ត្ឹមខខ្ឧសោង្នោះ អត្រាប្តូរត្រាក ់

ដរៀលដធៀប្នឹងដុល្លា រង្ស ើនខឹ ៤.០៦៩ដរៀល/ដុល្លា រ ខដ្ អ្តាខខ្ង្មសាង្ស ើ ៤.០៣៥ង្រៀ /ដុល្លា រ នខិអ្តាខខ្មីន្នង្ស ើ 

៤.០០៥ង្រៀ /ដុ្លាល រ។  ន្នោរជាត្ិកមពុជាអនុិត្តរបបអ្តាបតូរ្ាក់អខ តិ ត្ម្គនការ្ឯប់្ឯខ ង្ដ្ឋហង្ វើអនតរាឯមង្ ើទីផ្សារ

បតូរ្ាក់ង្ដ្ើមែី្ ឯប់្ឯខនខិរកាសថ ិរោេអ្តាបតូរ្ាក។់ ឯតិ្្ត្ឹមខខ្ង្មសា ឆ្ា ំ២០១៧ង្នោះ ទុនប្មុខជារ៊ូបិហបយ ណិបរង្ទស

ានង្កើនង្ ើខដ្ ់ ៧.៣៤៦លានដុ្លាល រ។ កាុខរហៈង្េ ៣ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នោះ  ន្នោរជាត្ិានង្ វើការទិញច្៊ូ ន៊ិូ ្ាក់

ដុ្លាល រចំ្ននួ ១៥៩លានដុ្លាល រ។ 

ការផ្សតត្ផ់្សាខ់រ៊ូបិហិត្ថុ៖ រ៊ូបិហិត្ថទុ៊ូង្ៅM2ានបនតង្កើនង្ ើខកាុខង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៧ង្នោះ ឯឺានង្កើនង្ ើខ្បម្គិ ១,៧%

កាុខ១ខខ្ ប៉ាុខនតសម្គម្គ្ត្្ាក់ង្រៀ ង្ ៀបនខឹរ៊ូបិហិត្ថុទ៊ូង្ៅM2ានលហចុ្ោះជាបនតបន្នទ ប់។ ឯតិ្្ត្ឹមខខ្ង្មសា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

រូបិ្យវត្ថុទូដៅM2មានចំ្ននួ ៦១.៧២៥ប ៊ីលានដរៀល ានង្កើនង្ ើខ ១,៩%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន នខិានង្កើនង្ ើខ ១៧,០%

ង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន កាខុង្ន្នោះ្ាក់បង្ញវើជារ៊ូបិហបយ ណិបរង្ទសានង្កើនង្ ើខ ២,១%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន នខិានង្កើនង្ ើខ 

១៩,៦%ង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន។ 

ខផ្សាកទីផ្សារម៊ូ ប្ត្៖ ង្ៅខខ្ឧសោ ឆ្ា ំ២០១៧ ត្ថ្មលជញួដ្៊ូរ(trade value)ង្ ើទីផ្សារម៊ូ ប្ត្កមពុជា(CSX)ម្គន 

៩២៩លានង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ ៦៥%ង្ ៀបនខឹខខ្ង្មសាកនលខង្ៅ, កាខុឆ្ា ំ២០១៦កនលខង្ៅ ជាម យមម្គនត្ថ្មលជួញដ្៊ូរ 
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៨៣៥លានង្រៀ កាខុ១ខខ្។ ្កុមិ នុកេំខ់ខផ្សសវហយត្្កុខ្េោះសីិនាុនបញចប់ការង្ វើប ុកង្បៀ ឌខីនិខសង្្មច្ានថ្លល 

៥.០៤០ង្រៀ កាខុ១ោឯិ នុ, នខិានចាប់ង្ផ្សតើមទិញ- ក់ង្ ើទីផ្សារ(CSX)ជាផ្សលូិការង្ៅថ្លៃទី០៨ មិលុន្ន ២០១៧ ជាមួហថ្លល

ង្ៅង្េ ង្បើកទីផ្សារ ៥.៣៦០ង្រៀ កាខុ១ោឯិ នុ។ 

៣. ការនំ្នច្៊ូ ៖ កាខុខខ្ង្មសា ឆ្ា ំ២០១៧ ការនំ្នច្៊ូ ជាទឹក្ាក់សរុប ១.០៧៦លានដុ្លាល រ ានលហចុ្ោះ ៧,៦%

ង្ ៀបនខឹខខ្មុន កាុខង្ន្នោះការនំ្នច្៊ូ មុខ្ទំនញិវាហនភ្យ ឌិ ានលហចុ្ោះ ៩,២% នខិការនំ្នច្៊ូ មុខ្ទំនញិ្បង្ភ្ទង្ផ្សសខៗាន

លហចុ្ោះ ៦,៧%,  រឯកការនំ្នច្៊ូ ង្្បខឥនធនៈម្គនចំ្ននួ ៦៩លានដុ្លាល រ ានង្ៅង្លរង្ ៀបនខឹខខ្មុន ប៉ាុខនតទបជាខកាខុឆ្ា ំ

២០១៦កនលខង្ៅខដ្ ជាម យមម្គនការនំ្នច្៊ូ ង្្បខឥនធនៈ ១០៦លានដុ្លាល រកាខុមួហខខ្។ ការនំ្នង្ច្ញ៖ កាខុខខ្ង្មសា ឆ្ា ំ

២០១៧ ការនំ្នង្ច្ញឯិត្ជាទឹក្ាក់ម្គនចំ្ននួ ៦៨២លានដុ្លាល រ ានលហចុ្ោះ ២៣,៦%ង្ ៀបនខឹខខ្កនលខង្ៅ, កាុខង្ន្នោះការ

នំ្នង្ច្ញវាហនភ្យ ឌិ និខខសែកង្ជើខម្គនចំ្ននួ ៤៧៤លានដុ្លាល រ ានលហចុ្ោះ ២៦,២% នខិការនំ្នង្ច្ញអខករនខិង្ៅស ៊ូក៏

ានលហចុ្ោះឯួរកត្់សម្គា  ផ់្សខខដ្រ។ រហៈង្េ  ៤ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នោះ ការនំ្នច្៊ូ សរុបម្គន ៤.២៧៧លានដុ្លាល រ ានង្កើន

ង្ ើខ ១១,០%ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន និខការនំ្នង្ច្ញសរុបម្គន ៣.២១៣លានដុ្លាល រ ានង្កើនង្ ើខ ៣,៩%។ 

៤. កាុខខខ្ង្មសា ឆ្ា ំ២០១៧ រដ្ឋា ថ្នា ក់ជាត្អិនុិត្តចំ្ ៊ិូ កាុខ្បង្ទសសរុបខដ្ ចំ្ ៊ិូ ទខំអស់ជា្បង្ភ្ទ

ចំ្ ៊ិូ ច្រនតចំ្ននួ ១.៤៩៩ប ៊ីលានង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ ១៣,៩%ង្ ៀបនឹខខខ្ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន ោំ្ទង្ដ្ឋហច្ំ ៊ិូ េនធង្ ើ

្ាក់ចំ្ង្ិញ អាករង្ ើត្ថ្មលបខនថម នខិអាករេិង្សស។ រដ្ឋា ថ្នា ក់ជាត្អិនុិត្តចំ្ណាហល សិការសរុប ៨២៧ប ៊ីលានង្រៀ  

ានលហចុ្ោះ ១១,៧%ង្ ៀបនខឹខខ្ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន, កាខុង្ន្នោះច្ំណាហច្រនតម្គនចំ្ននួ ៦៣៦ប ៊ីលានង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ 

០,៨% នខិចំ្ណាហម៊ូ  នម្គនចំ្ននួ ១៩១ប ៊ីលានង្រៀ  ានលហចុ្ោះ ៣៧,៤%។ ត្ ុយោេល សិកាច្រនតថ្នខខ្ង្មសា ឆ្ា ំ

២០១៧ ម្គនអត្ិង្រកសាច់្្ាក់ ៨៦៣ប ៊ីលានង្រៀ  នខិត្ ុយោេល សិកាសរុបម្គនអត្ិង្រកសាច់្្ាក់ ៦៧២ប ៊ីលានង្រៀ ។  

ជារួមកាុខរហៈង្េ  ៤ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៧ង្នោះ ចំ្ ៊ិូ កាុខ្បង្ទសសរុបអនុិត្តានចំ្ននួ ៥.៧៦១ប ៊ីលានង្រៀ  ាន

ង្កើនង្ ើខ ១៨,៨%ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន (ខ្ពស់ជាខច្ាប់ល សិកា ៣,៨%), ចំ្ណាហរដ្ឋា ថ្នា ក់ជាត្ិសរុបចំ្ននួ 

៣.៩៧៧ប ៊ីលានង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ ២០,៤%ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំកនលខង្ៅ (ទបជាខច្ាប់ល សិកា ១២,៩%) 

ង្ដ្ឋហម្គនការង្កើនង្ ើខចំ្ណាហស្ម្គប់ សិសយហការណរនិខសនតិសុខ្ជាត្និខិរដ្ឋា សីុ សិ  ង្ណ ឯកឺារអនុិត្តម្គន កេិ ៈ

 អ្បង្សើរជាខឆ្ា ំកនលខង្ៅង្ដ្ឋហសារកំខិទ្មខ ់ និខអាកអនុិត្តកាន់ខត្ហ ់្ ជតួ្្ជាបេនីីត្ិ សិ នី្នន្ន។ ជា ទធផ្ស រហៈ

ង្េ ៤ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៧ ត្ ុយោេល សិកាច្រនតម្គនអត្ិង្រកសាច់្្ាក ់២.៨២២ប ៊ីលានង្រៀ  នខិត្ ុយោេល សិកាសរុបម្គន

អត្ិង្រកសាច់្្ាក់ ១.៧១៣ប ៊ីលានង្រៀ ។ 

៥. កាខុខខ្ឧសោ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នោះ ចំ្ននួឯង្្ម្គខ ិ សនិង្គឯអនញុ្ញវ ត្ង្ដ្ឋហ្កុម្បឹកាអភ្ិិឌឍន៍កមពុជាម្គន ៧ឯង្្ម្គខ 

អាច្បង្ខកើត្ការង្ហរាន្បម្គិ ៧ណនន់្នក់ នខិឯតិ្ជាទុន សិនិង្គឯ ១.០០៤លានដុ្លាល រ កាុខង្ន្នោះម្គនឯង្្ម្គខ សិនិង្គឯកាុខ

 ិ សសយហង្សវាកម របស់្កុមិ នុចិ្នង្ៅង្ ើ្េលាហនតង្ហាោះអនតរជាត្ិង្សៀមរាបខដ្ ម្គនទុន សិនិង្គឯ ៩៦២លានដុ្លាល ។ កាុខ

រហៈង្េ  ៥ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៧ង្នោះ ចំ្ននួឯង្្ម្គខ ិ សនិង្គឯអនញុ្ញវ ត្ង្ដ្ឋហ្កុម្បឹកាអភ្ិិ ឌឍនក៍មពុជាម្គន ៣៤ឯង្្ម្គខ ឯិត្

ជាទុន សិនិង្គឯ ១.១៦៥លានដុ្លាល រ ានលហចុ្ោះ ៣៣%ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន កាខុង្ន្នោះម្គនការលហចុ្ោះខាល ំខន៊ូិ

ការ ិ សនិង្គឯង្ ើ សិសយហកសិកម  ឧិាិកម កម និខង្ទសច្រិ៍, រឯក សិនិង្គឯ ិ សសយហង្សវាកម  ានង្កើនង្ ើខ ១៧៩%។ 
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៦. កាុខខខ្ង្មសា ឆ្ា ំ២០១៧ ចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្មិ្គន្បម្គិ ៤១៣ណនន់្នក ់ានលហចុ្ោះ ១៣,៥%

ង្ ៀបនខឹខខ្មីន្នកនលខង្ៅ ប៉ាុខនតខ្ពស់ជាខខខ្ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន ១២,៣%, ការលហចុ្ោះង្នោះម្គន កេិៈជារដ្៊ូិកា  ខដ្ ជាទ៊ូង្ៅ

ចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្មិ្គនការលហចុ្ោះ បន្នទ ប់េីរដ្៊ិូ  ិ សសសមកា ន្នត្ំបន់អាសីុោឯឦសាននខិត្ំបនអ់ឺរ ុបានបញចប់ 

ង្ិើហចំ្ននួង្នោះនខឹម្គនការខ្ប្បួ ឬង្កើនង្ ើខត្ិច្ត្ួច្រិ៊ូត្ដ្ ់ខខ្កញ្ញវ ខាខមុខ្។ កាុខរហៈង្េ  ៤ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៧ង្នោះ 

ចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្សិរុប ១.៩១៦ណនន់្នក់ ានង្កើនង្ ើខ ១២,០%ង្ ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន។ 

៧. ចំ្ននួសំង្ ើិសាខសខ់្ បចំាខខ្ម្គនការលហចុ្ោះជាបនតបន្នទ ប់ង្ៅង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៧ង្នោះ។ កាុខរហៈង្េ  ៥ខខ្ង្ដ្ើម

ឆ្ា ំ២០១៧ សំង្ ើិសាខសខស់រុបម្គន ១.២៤០ឯង្្ម្គខ ានង្កើនង្ ើខ ២៥០ឯង្្ម្គខង្បើង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន, 

ប៉ាុខនតង្បើឯតិ្ជាថ្ផ្សទ្កឡាសាខសខ់សរុបម្គន ៤.៨៧១ណនខ់ម៉្ា ត្កាង្រ  ឯាឺនលហចុ្ោះ ៥១% នខិឯិត្ជាត្ថ្មលសាខសខស់រុប 

៤.៣៦២លានដុ្លាល រ ានលហចុ្ោះ ៣៤%។ 

៨. ថ្លលង្្បខង្ៅ កាខុខខ្ឧសោ ឆ្ា ំ២០១៧ ថ្លលង្្បខង្ៅបនតម្គនការខ្ប្ប ួខាល ំខង្ដ្ឋហជារួមានង្កើនង្ ើខកាខុ៣

សាត ិ៍ដំ្ប៊ូខ នខិានលហចុ្ោះខាល ំខកាខុសាត ិ៍ចុ្ខង្្កាហថ្នខខ្។ ឯតិ្្ត្ឹមខខ្ឧសោ ង្្បខង្ៅកាខុកិច្ចសនា ក់១ខខ្ខាខ

មុខ្ង្្បខBrentថ្លល ៥០,៣ដុ្លាល រ/ ុខ ង្្បខDubaiថ្លល ៥០,១ដុ្លាល រ/ ុខ នខិង្្បខWTIថ្លល ៤៨,៣ដុ្លាល រ/ ខុ ជារួមាន

លហចុ្ោះបនតិច្ង្ ៀបនឹខខខ្ង្មសាកនលខង្ៅ។ ការលហចុ្ោះថ្លលង្្បខង្ៅង្នោះឯឺបណាត  មកេកីារផ្សាត្ផ់្សាខ់ង្ ើទីផ្សារេិភ្េង្លាក

ានបនតង្កើនង្ ើខ, ង្គខតាម្បភ្េទិនានយហរបស់EIA ផ្ស តិ្កម ង្្បខានង្កើនង្ ើខដ្  ់១.៤៤៨ ខុ/ថ្លៃកាុខខខ្ឧសោថ្ន

ឆ្ា ំ២០១៧ង្នោះ។ 

ថ្លលអខករ កាុខខខ្ឧសោ ឆ្ា ំ២០១៧ (១)អខករកមពុជា អខករនំ្នង្ច្ញរបស់កមពុជា(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤២០ដុ្លាល រ/ង្តាន ាន

ង្ៅង្លរង្ ៀបនឹខខខ្មុននិខ១ឆ្ា ំមុន។ (២)អខករថៃ អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤៣៨ដុ្លាល រ/ង្តាន ានង្កើនង្ ើខ ១៣,២%

ង្ ៀបនខឹខខ្មុន ប៉ាុខនតានលហចុ្ោះ ១,២%ង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន។ ង្គខតាមង្ឯិទំេយរសម្គឯមននំ៍្នង្ច្ញអខករថ្ល កំង្ ើិនថ្លល

ង្នោះឯឺង្ដ្ឋហសារម្គនកំង្ ើិនការបញ្ញក ទិញេី្ បង្ទសចិ្ន ភ្ ីីេីននខិ្បង្ទសមួហច្នំនួង្ៅអាហ្រិវកិ។ (៣)អខករង្ិៀត្ណាម 

អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៣៧២ដុ្លាល រ/ង្តាន ានង្កើនង្ ើខ ៦,៣%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន នខិានង្កើនង្ ើខ ១,៩%ង្ ៀបនខឹ

១ឆ្ា ំមុន, ការង្កើនង្ ើខង្នោះឯឺង្ដ្ឋហសារម្គនកំង្ ើិនត្្មូិការេី្បង្ទសនំ្នច្៊ូ អខករសំខាន់ៗ ង្ៅអាសីុ។ 

ថ្លលង្ៅស ៊ូ ឯតិ្្ត្ឹមខខ្ឧសោ ឆ្ា ំ២០១៧ ង្ៅស ៊ូសតខដ់្ឋរSTR20ថ្លល ១.៦៤០ដុ្លាល រ/ង្តាន ានលហចុ្ោះ ១០,៤%

ង្ ៀបនខឹខខ្មុន នខិង្ៅស ៊ូSGP/MYSថ្លល ២.១០០ដុ្លាល រ/ង្តាន ានលហចុ្ោះ ៦,៣%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន។ សម្គឯមន៍្បង្ទស 

ផ្ស តិ្ង្ៅស ៊ូ ម ជាត្ិ(ANRPC)ានេាករិ៍បរសម្គិផ្សាត្ផ់្សាខ់ង្ៅស ៊ូកាុខឆ្ា ំ២០១៧ង្នោះម្គនចំ្ននួ ១២,៧៧លានង្តាន ឯនឺខឹ

ង្កើនង្ ើខ ៥,៧%ង្ ៀបនខឹឆ្ា ំមុន នខិបរសម្គិត្្មូិការម្គនចំ្ននួ ១២,៨២លានង្តាន នខឹង្កើនង្ ើខ ១,៨%ង្ ៀបនខឹឆ្ា ំ

២០១៦កនលខង្ៅ។ 

 

 (ចំ្ង្ណោះង្សច្កត ីមអិត្ថ្នរាហការិ៍ ស៊ូមទក់ទខផ្ទទ  ន់្នហកដ្ឋឋ នសថ តិ្ិ ថ្នអឯាន្នហកដ្ឋឋ នង្ោ នង្គាហ

ង្សដ្ឋកិច្ចនខិិិរញវិ ត្ថសុាធារិៈ ្កសួខង្សដ្ឋកិច្ច នខិិិរញវិ ត្ថុ) 
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៣. ឧបសេព័ន្ធ 

សូចនាករនាាំេុែ (Leading Indicators) 
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អតិផរណាន្ិខទុន្បាំរុខបរមទស (Inflation and Foreign Reserves) 
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អត្រាបតូរត្រាក់ (Exchange Rate) 
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 ិ សស័ររូបិរិតុ  និ្ខនានាារ (Money and Banking) 

 



-17- 

 

ការអន្ុិតតថិសកា (Budget) 

 

 

 
 

 



-18- 

 

 ិ សន្ិមគឯកកនន្ ន្ិខ ការបមខើតតការារ (Investment and Employment) 
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 ិ សស័រណិិនកកេម (Trades) 
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******** 

មរៀបចាំមោរ 

អឯគនារកោា ន្មាលន្មគារមសដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញិតុ សាធារិៈ 

ត្រកសួខមសដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញិតុ  

 

 

េយត្ម៌្គនង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទក់ទខ 

ទ៊ូរសយេទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧៩១៣, ០៧៧ ៧០៣៤៣៦, ០៩៦ ៩៧៩១៦៨៦ 

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

 

 


