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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 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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ែលឹមសារសមខេប 

១. សនទសសនថ៍្លលទំនញិង្្បើ្ាស់ង្ៅភ្ាំង្េញកាខុខខ្មីន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ េុំមានការង្កើនង្ ើខង្ទង្ ៀបនខឹខខ្កនលខង្ៅ។ 

សនទសសនថ៍្លលថ្ន្កុមទំនញិមួហចំ្ននួានង្កើនង្ ើខបនតិច្ ដ្៊ូច្ជាសនទសសនថ៍្លលង្ភ្សជកៈមានជាត្ិ្សិឹខនិខថ្ា ជំក់, សនទសសន៍

ថ្លលអាហារនខិង្ភ្សជកៈមិនមានជាត្ិ្សិឹខានសថតិ្ង្ៅង្លរ កាុខង្ន្នោះថ្លលទំនញិមួហចំ្ននួមានការង្កើនង្ ើខដ្៊ូច្ជាសាច់្្ជូក 

សាច់្ទានខិខផ្សលង្ ើ ប ុខនត្ត្ូិានផាត្ទ់ាត្់ង្ោហការលហចុ្ោះថ្នថ្លលទំនញិមួហច្នំនួង្ទៀត្ដ្៊ូច្ជាសាច់្មាន ់្ត្ី្សស់នខិបខនល។ 

ង្បើង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន អត្ផិ្សរណាមានអ្ា ៤,២% កាុខង្ន្នោះសនទសសនថ៍្លលអាហារនខិង្ភ្សជកៈគ្ម នជាត្ិ្សិឹខាន

ង្កើនង្ ើខ ៥,៦% ង្ោហសារកំង្ ើិនថ្លលសាច់្ង្គ្ម សាច់្មាន ់សាច់្្ជូក ្ត្ី្សស់នខិបខនល។ សនទសសនថ៍្លលការដឹ្កជញ្កូនាន

ង្កើនង្ ើខ ៦% កាុខង្ន្នោះថ្លលង្្បខសាខំ ម ាង្កើន ១៥,៤% និខថ្លលង្្បខមា ស ៊ូត្ ង្កើន ១២,៥%។ កាុខរហៈង្េ បីខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ

២០១៧ ថ្លលង្្បខសាខំនិខង្្បខមា ស ៊ូត្ជារួមខ្ពស់ជាខកាខុរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្មា ឆ្ា ំ២០១៦ ខដ្ កំង្ ើិនង្នោះឯឺ្សបនខឹននិ្នា ការ

ថ្លលង្្បខង្ៅង្ ើទីផ្សារអនតរជាត្ផិ្សខខដ្រង្ោហសារការអនុិត្តកិច្ច្េមង្្េៀខកាត្់បនថហបរសមាិផ្ស តិ្ង្្បខថ្នបណាា ្បង្ទស

សមាជកិOPECនខិ្បង្ទសផ្ស តិ្ង្្បខមួហច្នំនួង្ទៀត្។ ទនទឹមនខឹកំង្ ើិនអត្ផិ្សរណា ជាេិង្សសកំង្ ើិនថ្លលមហបូអាហារ ថ្លល

កសិផ្ស មួហច្នំនួខដ្  ក់ង្ច្ញេកីសិោឋ នានលហចុ្ោះ ដ្៊ូច្ជាថ្លល្សូិ ដ្ំ ូខមីនខិង្្មច្ជាង្ដ្ើម។ 

២. ឥិទាន៖ ឯតិ្្ត្ឹមខខ្មីន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ ឥណទានផ្តល់ដោយធនាគារពាណិជ្ជមាន ៥៧.៨៣៤ប ៊ីលានង្រៀ  

ានលហចុ្ោះ ០,៧%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន (ានង្កើន ១៣,៧%ង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន), កាខុង្ន្នោះឥណទានផ្សត ់ដល់គ រ្ឹះស្ថា នមិនមមន 

ហិរញ្ញវត្ាុមាន ៤៦.៧៩៩ប ៊ីលានង្រៀ  ានលហចុ្ោះ ១,៣%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន កាុខង្ន្នោះមានការលហចុ្ោះង្្ច្ើនន៊ូិឥិទានផ្សត ់

ដ្ ់ សិសយហឧសាិកម និខង្សវាកម , រីកឥិទានដ្ ់រ៊ូបិន័តបុឯគ និខង្ផ្សសខៗានបនតង្កើនង្ ើខកាុខខខ្ង្នោះ។ 

អ្ាបតូរ្ាក់៖ ្ាក់ង្រៀ ានលហចុ្ោះត្ថ្មលបនតិច្កាុខខខ្ង្មសា ឆ្ា ំ២០១៧, ឯិត្្ត្ឹមខខ្ង្មសា អគាប្តូរគាក់ដរៀល 

ដធៀប្នរងដុល្លា រង្ស ើនឹខ ៤.០៣៥ដរៀល/ដុល្លា រ ខដ្ អ្ាខខ្មីន្នង្ស ើ ៤.០០៥ង្រៀ /ដុល្លា រ នខិអ្ាខខ្កុមភៈង្ស ើ ៤.០០៤ង្រៀ /

ដុ្លាល រ។  ន្នគ្មរជាត្ិកមពុជាអនុិត្តរបបអ្ាបតូរ្ាក់អខ តិ ត្មានការ្ឯប់្ឯខ ង្ោហង្ វើអនតរាឯមង្ ើទីផ្សារបតូរ្ាក់ង្ដ្ើមបី

្ឯប់្ឯខនិខរកាសថ ិរភាេអ្ាបតូរ្ាក់។ 

ការផ្សតត្ផ់្សគខ់រ៊ូបិហិត្ថុ៖ ឯតិ្្ត្មឹខខ្មីន្ន ឆ្ន ាំ២០១៧ រូបិ្យវត្ាុទូដៅM2មានចំ្ននួ ៦០.៥៤៧ប ៊ីលានដរៀល ានង្កើន

ង្ ើខ ១,៦%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន និខានង្កើនង្ ើខ ១៩,០%ង្ ៀបនខឹ១ឆ្ា ំមុន កាុខង្ន្នោះ្ាក់បង្ញ្ញើជារ៊ូបិហបយ ណិបរង្ទសាន

ង្កើនង្ ើខខ្ពស់ង្ ៀបនខឹខខ្កនលខង្ៅ ឯឺានង្កើនង្ ើខ ៣,១% នខិានង្កើនង្ ើខ ១៩,៦%ង្ ៀបនឹខ១ឆ្ា ំមុន។ 

ខផ្សាកទីផ្សារម៊ូ ប្ត្៖ ង្ៅខខ្ង្មសា ឆ្ា ំ២០១៧ សកម ភាេជញួដ្៊ូរម៊ូ ប្ត្ានង្ខើបង្ ើខ សិញបនតិច្ង្បើង្ ៀបនឹខ

ង្ដ្ើមឆ្ា ំ ឯឺទំិំទិញ ក់ង្ ើទីផ្សារមាន ៥៦៤លានង្រៀ  ប ុខនតង្ៅទាបជាខកាខុឆ្ា ំ២០១៦កនលខង្ៅ ខដ្ ជាម យមមានទំិំ

ត្ថ្មលទិញ ក់ ៨៣៥លានង្រៀ កាខុ១ខខ្។ ្កុមិ នុកំេខ់ខផ្សសវហយត្្កខុ្េោះសីិនាុនបញ្ចប់ការង្ វើប ុកង្បៀ ឌខី នខិ 

សង្្មច្ានថ្លល ៥.០៤០ង្រៀ កាុខ១ភាឯិ នុ។  កេខ្យ ឌិ សំខាន់ៗចំ្ង្ណោះង្ដ្ើមទុននខិ្ាក់ចំ្ង្ិញរបស់្កុមិ នុស្មាប់

ការង្ាោះផ្សាហម៊ូ ប្ត្ជាង្ ើកដំ្ប៊ូខ(IPO)មាន៖ ង្ដ្ើមទុនភាឯិ នុកិសរុបមិនត្ិច្ជាខ ៣០ប ៊ីលានង្រៀ , ្ាក់ចំ្ង្ិញ

សុទធថ្នឆ្ា ំសារង្េើេនធចុ្ខង្្កាហមិនត្ិច្ជាខ ២ប ៊ីលានង្រៀ  នខិ្ាក់ចំ្ង្ិញសុទធថ្នរហៈង្េ  ២ឆ្ា ំសារង្េើេនធចុ្ខង្្កាហ

មិនត្ិច្ជាខ ៣ប ៊ីលានង្រៀ ។ 
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៣. ការនំ្នច្៊ូ ៖ កាខុខខ្មីន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ ការនំ្នច្៊ូ ឯិត្ជាទឹក្ាក់សរុប ១.១៦៥លានដុ្លាល រ ានង្កើនង្ ើខ ២២,៨%

ង្ ៀបនខឹខខ្មុន គំ្ម្ទង្ោហកំង្ ើិនខ្ពស់ន៊ូិការនំ្នច្៊ូ មុខ្ទំនញិវាហនភ្យ ឌិ  បរសកាេ រសំិខ ់ ង្្ឯឿខហនត នខិមុខ្ទំនញិង្ផ្សសខ  ៗ

ប ុខនតង្ោហខ កការនំ្នច្៊ូ ង្្បខឥនធនៈានធ្លល ក់ចុ្ោះកាខុខខ្មីន្នង្នោះនិខទាបជាខកាខុឆ្ា ំកនលខង្ៅ ឯិត្ជាទឹក្ាក ់ ៦៩លានដុ្លាល រ 

ខដ្ កាុខឆ្ា ំ២០១៦ ជាម យមមានការនំ្នច្៊ូ ង្្បខឥនធនៈ្បមា  ិ១០៦លានដុ្លាល រកាខុមួហខខ្។ 

ការនំ្នង្ច្ញ៖ កាខុខខ្មីន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ ការនំ្នង្ច្ញឯតិ្ជាទឹក្ាកម់ានចំ្ននួ ៨៩៣លានដុ្លាល រ ានង្កើនង្ ើខ

៧,៤%ង្ ៀបនខឹខខ្កនលខង្ៅ, កាខុង្ន្នោះការនំ្នង្ច្ញវាហនភ្យិ ឌ នខិខសបកង្ជើខានង្កើនង្ ើខមក សិញបន្នទ ប់េាីនលហចុ្ោះកាុខ

ខខ្កនលខង្ៅ ការនំ្នង្ច្ញអខករានបនតង្កើនង្ ើខ  រីកការនំ្នង្ច្ញង្ៅស ៊ូានលហចុ្ោះបនតិច្កាខុខខ្មីន្នង្នោះ, ប ុខនតង្បើង្ ៀបនខឹខខ្

ដ្៊ូច្គ្មា ឆ្ា ំមុន ការនំ្នង្ច្ញង្ៅស ៊ូង្ៅខត្មានការង្កើនង្ ើខ។ 

៤. កាុខខខ្មីន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ រដ្ឋា ថ្ា ក់ជាត្អិនុិត្តចំ្ ៊ិូ កាុខ្បង្ទសសរុប ១.៧៨៧ប ៊ីលានង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ 

២៥,៦%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន ង្ោហមានកំង្ ើិនង្ ើខចំំ្ ៊ិូ េនធផាទ   ់ េនធង្ ើណិជិកកម ង្្ៅ្បង្ទស នខិចំ្ ៊ិូ មិនខមន

សារង្េើេនធ, ការអនុិត្តចំ្ណាហសរុប ១.៣៥៩ប ៊ីលានង្រៀ  ានង្កើនង្ ើខ ២២,៩%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន ង្ោហមានកំង្ ើិន

ខ្ពស់ង្ ើចំ្ណាហង្បៀិត្ស។ ត្ ុយភាេល សិកាច្រនតស្មាប់ខខ្មីន្ន ឆ្ា ំ២០១៧ មានអត្ិង្រកសាច់្្ាក់ ៨៤៦ប ៊ីលានង្រៀ  នខិ

ត្ ុយភាេល សិកាសរុបមានអត្ិង្រកសាច់្្ាក់ ៤២៨ប ៊ីលានង្រៀ ។ 

ជារួមង្ៅ្ត្មីាសទី១ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នោះ ចំ្ ៊ិូ កាខុ្បង្ទសសរុបអនុិត្តានចំ្ននួ ៤.២៦២ប ៊ីលានង្រៀ  ឯឺខ្ពស់ជាខ

ច្ាប់ល សិកា្បចំឆ្ា ំ ២,២% ឬានង្កើនង្ ើខ ២០,៦%ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្មា ឆ្ា ំ២០១៦, ចំ្ណាហរដ្ឋា ថ្ា កជ់ាត្ិ

សរុប ៣.០៩១ប ៊ីលានង្រៀ  ទាបជាខច្ាប់ល សិកា្បចំឆ្ា ំ ៩,២% ប ុខនតានង្កើនង្ ើខ ៣០,៦%ង្ ៀបនខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្មា ឆ្ា ំ

កនលខង្ៅ ង្ោហមានកំង្ ើិនចំ្ណាហង្ ើ ិ សសយហការណរនខិសនតិសុខ្ជាត្ ិនខិចំ្ណាហរដ្ឋា សីុ សិ ។ ជារួមកាុខ្ត្មីាសទី១ 

ឆ្ា ំ២០១៧ង្នោះ ត្ ុយភាេល សិកាច្រនតមានអត្ិង្រកសាច់្្ាក ់១.៩៥៩ប ៊ីលានង្រៀ  នខិត្ ុយភាេល សិកាសរុបមានអត្ិង្រកសាច់្

្ាក់ ១.១០០ប ៊ីលានង្រៀ ។ 

៥. កាុខរហៈង្េ  ០៣ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នោះ ចំ្ននួឯង្្មាខ ិ សនិង្គឯអនញុ្ញញ ត្ង្ោហ្កុម្បឹកាអភ្ិិឌឍន៍កមពុជាសរុបមាន 

២១ឯង្្មាខ ឯិត្ជាទុន សិនិង្គឯ ១៣១លានដុ្លាល រ ានលហចុ្ោះ ៨៦%ង្ ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្មា ឆ្ា ំមុន កាុខង្ន្នោះមានការលហ

ចុ្ោះខាល ំខន៊ូ សិនិង្គឯ សិសយហកសិកម  ង្សវាកម និខង្ទសច្រិ៍។ ឯង្្មាខ សិនិង្គឯអនញុ្ញញ ត្កាុខរហៈង្េ  ០៣ខខ្ឆ្ា ំ២០១៧ង្នោះ 

 ិ សនិង្គឯទុនកមពុជាមាន ១៨,២% និខ សិនិង្គឯទុនេីបណាត ្បង្ទសសំខាន់ៗមាន អខ់ង្ឯលស ២៦,៩% ចិ្ន(ដី្ង្គ្មក) ២១,៤% 

ត្ំបនថ់្ត្វា៉ានន់ិខិុខកុខ ១៨,២% ក៊ូង្រ៉ាខាខត្បូខ ១១,៨%  និខ្បង្ទសង្ផ្សសខៗង្ទៀត្ ៣,៥%។ 

៦. កាុខខខ្កុមភៈ ឆ្ា ំ២០១៧ ចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្មិាន ៤៩៣ណនន់្នក់ ានលហចុ្ោះ ៧,៣%ង្ ៀបនខឹខខ្

មករាកនលខង្ៅ ប ុខនតខ្ពស់ជាខខខ្ដ្៊ូច្គ្មា ឆ្ា ំមុន ១០,០%។ កមពុជាានមានកំង្ ើិនខ្ពស់ថ្នចំ្ននួង្ទសច្រអនតរជាត្ិ ជាមួហ

ចំ្ននួមកដ្ ថ់្នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្ ិ ២លានន្នក់កាខុឆ្ា ំ២០០៧ នខិ ៥លានន្នក់កាខុឆ្ា ំ២០១៦។ សិសយហង្ទសច្រិ៍ជា សិសយហ

ច្មបខមួហកាខុការ្ទ្ទខកំង្ ើិនង្សដ្ឋកិច្ច កាខុង្ន្នោះការបង្ខកើនភាេទាក់ទាញង្ភ្ញៀិង្ទសច្របង្ខកើនការចហវាហង្ដ្ើមបី្ទ្ទខ់

ចំ្ ៊ិូ ្បជាេ រដ្ឋជាង្គ្ម ង្ៅសំខានថ់្នសកាត នេុ សិសយហង្នោះ។ 
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៧. កាខុរហៈង្េ ៣ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៧ង្នោះ សំង្ ើិសាខសខ់សរុបមាន ៧៨៦ឯង្្មាខ ានង្កើនង្ ើខ ៣១៣ឯង្្មាខង្ ៀប

នឹខខខ្កនលខង្ៅ, ប ុខនតង្បើឯិត្ជាថ្ផ្សទ្កឡាសាខសខ់មាន ២.០៧៣ណនខ់ម ្ត្កាង្រ៉ា ានលហចុ្ោះ ៤៥,៤%ង្ ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្

គ្មា ឆ្ា ំមុន នខិឯិត្ជាត្ថ្មលសាខសខ់សរុប ១.១៨២លានដុ្លាល រ ានលហចុ្ោះ ២២,២%។ 

 ៨. ថ្លលង្្បខង្ៅ កាុខខខ្ង្មសា ឆ្ា ំ២០១៧ ថ្លលង្្បខង្ៅមានការខ្ប្ប ួខាល ំខង្ោហានង្កើនង្ ើខកាុខ២សាត ិ៍

ដំ្ប៊ូខ និខានលហចុ្ោះមក សិញជាបនតបន្នទ ប់កាុខ២សាត ិ៍ចុ្ខង្្កាហថ្នខខ្។ ឯិត្្ត្ឹមខខ្ង្មសា ង្្បខង្ៅកាខុកិច្ចសនា ក់១

ខខ្ខាខមុខ្ ង្្បខBrentថ្លល ៥១,៧ដុ្លាល រ/ ុខ ង្្បខDubaiថ្លល ៥១,៥ដុ្លាល រ/ ុខ នខិង្្បខWTIថ្លល ៤៩,៣ដុ្លាល រ/ ុខ ជា

រួមានលហចុ្ោះបនតិច្ង្ ៀបនឹខខខ្មីន្នកនលខង្ៅ។ ង្គខាមភាា ក់ងារអង្ខកត្ថ្លលង្្បខអនតរជាត្ិរបស់្បង្ទសចិ្ន(OilSNS)ការ

លហចុ្ោះថ្នថ្លលង្្បខង្ៅង្ៅចុ្ខខខ្ង្មសា ឯបឺណាត  េីការដំ្ង្ ើិរការផ្ស ិត្កម ង្ ើខ សិញង្ៅត្ំបនផ់្ស តិ្ង្្បខមួហចំ្ននួង្ៅ

្បង្ទស ីប ៊ី នខិម ាខង្ទៀត្ទិនានយហរបស់ភាា ក់ងារថ្មេ អនតរជាត្ិ(IEA) ានបងាហ ញេកីំង្ ើិនខ្ពស់ថ្នសាខំសតុកសិរដ្ឋ

អាង្មរសកង្ៅសាត ិ៍ទីបីកាុខខខ្ង្មសាង្នោះ។ 

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

ង្កើនង្ ើខ ១,២%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន នខិង្ស ើនខឹ១ឆ្ា ំមុន។ (២)អខករថៃ អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៣៨៧ដុ្លាល រ/ង្ាន ាន

ង្កើនង្ ើខ ៣,៥%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន ប ុខនតានលហចុ្ោះ ២,១%ង្ ៀបនឹខ១ឆ្ា ំមុន។ (៣)អខករង្ិៀត្ណាម អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្

៥%)ថ្លល ៣៥០ដុ្លាល រ/ង្ាន ានលហចុ្ោះ ០,៦%ង្ ៀបនខឹខខ្មុន នខិានលហចុ្ោះ ៣,៨%ង្ ៀបនឹខ១ឆ្ា ំមុន, ការលហចុ្ោះ

ថ្លលង្នោះឯឺង្ោហសារការ្បកតួ្្បខជខខាល ំខជាមួហ្បង្ទសថ្លនខិឥណាឌ  នខិការខ្ប្ប ួអាកាសធ្លត្ុខដ្ បណាត  ង្អាហ

ប ោះណ ់ដ្ ់ឯុិភាេផ្សខខដ្រ។ 

 ថ្លលង្ៅស ៊ូ ឯតិ្្ត្ឹមខខ្ង្មសា ឆ្ា ំ២០១៧ ង្ៅស ៊ូសតខោ់រTSR20ថ្លល ១.៨២០ដុ្លាល រ/ង្ាន ានធ្លល ក់ចុ្ោះ ៨,៥% នខិ

ង្ៅស ៊ូSGP/MYSថ្លល ២.២០០ដុ្លាល រ/ង្ាន ានធ្លល ក់ចុ្ោះ ៤,៧%ង្ ៀបនខឹខខ្មីន្ន ឆ្ា ំ២០១៧។ ង្គខាមរាហការិ៍

បឋមរបស់សមាឯម្បង្ទសផ្ស តិ្ង្ៅស ៊ូ ម ជាត្ិANRCP កាុខរហៈង្េ  ០៤ខខ្ឆ្ា ំ២០១៧ង្នោះ េភិ្េង្លាកមានកខវោះការ

ផ្សគត្ផ់្សគខ់ង្ៅស ៊ូ ម ជាត្ិ្បមាិ ៤៦៦ណន់ង្ាន, ប ុខនតង្ទាោះមានកខវោះការផ្សគត្ផ់្សគខ់កតី ថ្លលង្ៅស ៊ូានលហចុ្ោះចប់េីខខ្កុមភៈមក 

ង្ោហភាឯង្្ច្ើនឯបឺណាត  មកេីកាត ខាខង្្ៅ ដ្៊ូច្ជាការលហចុ្ោះថ្នថ្លលង្្បខង្ៅ ភាេបរាជយហកាុខការអនុិត្តកិច្ច្ េមង្្េៀខ

បនថហទិនាផ្ស ផ្ស តិ្កម ង្្បខរបស់សមាជកិOPEC នខិ្បង្ទសផ្ស ិត្ង្្បខសខំាន់ៗង្ផ្សសខង្ទៀត្។ 

 

 

 

(ចំ្ង្ណោះង្សច្កត ីមអតិ្ថ្នរាហការិ៍ ស៊ូមទាក់ទខផាទ  ន់្នហកោឋ នសថ តិ្ិ ថ្នអឯគន្នហកោឋ នង្គ្ម នង្គាហ

ង្សដ្ឋកិច្ចនខិិិរញ្ញិ ត្ថសុាធ្លរិៈ ្កសួខង្សដ្ឋកិច្ច នខិិិរញ្ញិ ត្ថុ) 
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៣. ឧបសមព័ន្ធ 

សូចនាករនាាំមុែ (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) 
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ការអន្ុិតតថិសការ (Budget) 
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 ិ សន្ិមគឯកកនន្ ន្ិខ ការបមខើតតការារ (Investment and Employment) 
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ស័រពាណិនជកមម (Trades) 
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******** 

មរៀបចាំមោរ 

អឯគនារកោា ន្មាលន្មគារមសដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញិតុ សាធារណៈ 

ត្រកសួខមសដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញិតុ  

 

 

េ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  

 

 


