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ខ�ឹម�រសេង�ប/Executive summary 

១.សន�ស�ន៍ៃថ�ទំនិញេ�ប���សេ់�ភ�ំេពញក��ងែខ វ�ច�ិ� �� ំ២០១៥ �នថយចុះចំនួន ០,២ �គរយ 

េធ�បនងឹែខមុន ប៉ុែន��នេក�នេឡ�ង ១,៩ �គរយ េធ�បេ�នឹង១២ែខមនុ ។សន�ស�ន៍ ៃថ�ទំនិញេ�ប���ស ់

សរុប�ប�ំ�� ំ �ន�� ក់ចុះ�បគិតមក�តឹមែខ វ�ច�ិ� េនះ ប៉ុែន� េប�មិនគតិសន�ស�ន៍ៃថ��ក�មទី៤ និងទ៧ី 

ែដល�ក់ព័ន�េ�នឹង�រចុះៃថ�េ�បងឥន�នៈដ៏គំហុកេ�ះ គឺសន�ស�ន៍ៃថ�ទំនិញេ�ប���ស់សរុប�ប�ំ�� ំ �ន 

កំេណ�នធំ�ងចំនួន ៤ �គរយ ។ ក�� េនះ មកពី�រេក�នេឡ�ងសន�ស�នៃ៍ថ�ម��ប��រនិងសន�ស�នៃ៍ថ�

េ�ជនីយ�� ន ែដលប�� លមកព�ីរថយចុះផលេន�ទ �រផ��ះជម�ឺឆ�ងក��ងវ�ស័យបសុសត� និង�រ�ដំុះ

បែន�ប�� រក��ង�ស�កទទួល�នទិន�ផល�ប មកពី��ស�តុមិនសូវអំេ�យផលល�។ �ម�រសេង�ត 

និ�� �រសន�ស�នៃ៍ថ�ម��ប��រ និងសន�ស�ន៍ៃថ�េ�ជនីយ�� ន�នកំេណ�នខ�ស់�ងេគ េប�េ�ប�បេធ�ប

េ�នឹងសន�ស�ន៍ៃថ�ទំនិញេផ�ងៗេទ�ត ។ 

២.គិត�តឹមែខតុ� �� ំ២០១៥ េនះរូបិយវត��ទូេ� (M2) សេ�មច�ន ៤៧ ៤៥២ ប៊��នេរ�ល គ ឺ

�នេក�នេឡ�ងចំនួន ១,១�គរយ េធ�បេ�នឹងែខមុន ឬ ១៥,៣ �គរយ េធ�បនឹងរយៈេពលដចូ�� �� ំមុន 

េ�យ�រ�រេក�នេឡ�ងរូបិយវត��េផ�ងៗ (Quasi-Money) �ពិេសស��ក់បេ����រូបិយប័ណ�បរេទស ប៉ុែន� 

រូបិយវត�� (M1) �ន�� ក់ចុះចំនួន០,៥�គរយ េធ�បនងឹែខមុន េ�យ�រ�រ�� ក់ចុះរូបិយវត��េ��ធ��រ 



។ទន�ឹមនឹងេនះ ចំនួន��ក់បេ����ន�លកំណត់និងសន��ំ��កេ់រ�លរបស់ធ��រ�ណិជ� �ន�� ក់ចុះ

េ�យ�រ��ក់ដ�ុ� រេ�ែត�នចំនួនេ�ច�នេ�េល�ទីផ�រ។  

៣. រយៈេពល១០ែខ�� ំ ២០១៥ តៃម��ំចូលទំនញិសរុប�ទឹក��ក�់នចំននួ ៩,៦២ ប៊��ន

ដុ�� រ េក�នេឡ�ង�ប�ណ ១៤ �គរយ េធ�បនឹងរយៈេពលដូច�� �� ំមុន ។ �រ�ំចូលវត���តេុដ�មស��ប់

ផលិតផល�យនភ័ណ�  �នចំែណកធំ�ងេគប�� ប់មកបរ��� សំណង់ េ�គ�ងយន� និងេ�បងឥន�នៈ។ �ម

�រសេង�ត ត�ម�វ�រកន�ងមក�នសន��ះេក�នេឡ�ង�� ំងនិងេ�ែតបន��ំងែផ�កផលិតកម� និង�រេ�ប�

��ស�់ប�ំៃថ�។ ចំេ�ះ�រ�ំេចញសរុប សេ�មច�នចំននួ ៧,៦៩ ប៊��នដ�ុ� រ គឺ�នេក�នេឡ�ង

�ប�ណ� ១៤ �គរយ េធ�បនឹងរយៈេពលដូច�� �� ំមុន។ �រ�ំេចញផលិតផល�ត់េដរនិងែស�កេជ�ង 

េ�ែតរក��នចំែណកធំ�ងេគប�� ប់មក�នអង�រ និងេ�ស៊ូ �េដ�ម ក��ង�រ�ំ�ទកំេណ�នេសដ�កិច� ។  

៤. រយៈេពល១០ែខេដ�ម�� ំ២០១៥ េនះ ចំណូលក��ង�ស�កអនុវត��នចំននួ ៩.៨៤៨,៥ �ន់�ន 

េរ�លគខឺ�ស់�ង៥,០ �គរយ ៃនច�ប់ថវ��ស��ប់�រ�គប់�គង�ប�ំ�� ំនិង�នេក�នេឡ�ង១៦,១ �គរយ 

េប�េធ�បនឹងរយៈេពលដូច�� �� ំមុនក��ងេ�ះចំណូលពីអគ��យក�� នពន��រ�នេក�នេឡ�ង ២៣,២ �គរយ 

អគ��យក�� នគយនិងរ�� ករកម����នេក�នេឡ�ង ១៥,០ �គរយ។ ចំែណកឯ�រអនុវត�ចំ�យសរុប 

សេ�មច�នចំននួ ៨.២៥២,៦៧ �ន់�នេរ�ល គ�ឺប�ង ២៦,៨ �គរយៃនច�ប់ថវ��ស��ប់�រ

�គប់�គង�ប�ំ�� ំ ឬថយចុះ ១៥,៨៧ �គរយ េធ�បេ�នឹងរយៈេពលដូច�� ក��ង�� ំមុន។ លទ�ផល

ៃន�រ�បមូលចំណូលេ��� ំ២០១៥េនះ�ប�ពឹត�េ��ម�រេ��ងទុក។ ចំែណក�ពយឺត�៉វ�ងែផ�ក



ចំ�យ �ម�រសេង�ត �ននឹងកំពុងែកលំអេ�ក��ង�រអនុវត��ត�ីសទី៤េ�យ�រ�រយលដ់ឹង�ន់ែត

�បេស�រេឡ�ងអំពីនីត ិវ�ធហីិរ��វត��ែដល�ន�ក់េចញ�លពីេដ�ម�� ំកន�ងេ�។ 

៥. រយៈេពល១០ែខ �� ំ២០១៥ េនះ សំេណ�សុំវ�និេ�គសរុបទូ�ំង�បេទស�នចំនួន ១០៩ 

គេ��ង គឺថយចុះ ២៩ គេ��ង េធ�បនឹងរយៈេពលដចូ�� �� ំ២០១៤ កន�ងេ� ប៉ុែន� គិត�ទុនវ�និេ�គ

សរុបចំនួន ៣,៧ ប៊��នដុ�� រ គឺ�នេក�នេឡ�ង ១៣១�គរយ េធ�បេ�នឹងរយៈេពលដូច�� �� ំ ២០១៤ 

។ គេ��ងវ�និេ�គធំៗ�ន ដូច� េល�វ�ស័យកសិកម� េស�កម�និងេទសចរណ៍ និង ឧស�ហកម� �េដ�ម 

ែដលគេ��ង�ងំេនះ �ចបេង��ត�នកំ�ងំពលកម��ប�ណ� ១៣៦,១០ �ន �ក់ ។  

៦. េ�ែខតុ� �� ំ២០១៥ េនះ េភ��វេទសចរសរុប�នចំនួន ៤០៨,៩២ �ន់ �ក់ �នេក�នេឡ�ង 

៤,៦ �គរយ េធ�បនឹងែខដូច�� �� ំមុន គេឺ�យ�រ�រេក�នេឡ�ងអ�កដំេណ�រ�មផ��វេ�កនិងទឹក ពីេ��ះ

ផ��វ�យ�ស�លេធ��ដំេណ�រ និងេស�កម��ន�ពល��បេស�រ�ងមុន ។ ក��ងរយៈេពល១០ែខេដ�ម�� ំេនះ េភ��វ

េទសចរសរុប�នចំនួន ៣,៧៥ �ន �ក់ ឬ �នេក�នេឡ�ង ៤,៦�គរយ េប�េធ�បនឹងរយៈេពលដូច�� �� ំ 

២០១៤ ។  

៧. រយៈេពល១០ែខ�� ំ ២០១៥ េនះ សំេណ�សុំ�ងសង់សរុបទូ�ំង�បេទស�នចំននួ ១.៦៥៦ 

គេ��ង គឺ�នេក�នេឡ�ងចំនួន ៥២ គេ��ង ប៉ុែន� ៃផ��ក�សរុប�នចនំួន ៤.៩៤ �នែម៉�ត�េរ� គ�ឺន

�� ក់ចុះ ១១,៣ �គរយ េធ�បនឹងរយៈេពលដូច�� �� ំមុន ។ �ម�រសេង�ត សកម��ព�ងសងេ់�ែត

បន�េក�នេឡ�ងខ�ស់ និង�រ �ំចូលបរ��� ស��ប់�ំ�ទវ�ស័យសំណង់ �នេក�នេឡ�ង�ង ៤៣,៨ �គរយ 

េធ�បនឹងរយៈេពលដូច�� �� ំមុន េប�េ�ះបី� សំេណ�សុំ�ងសង់ថ�ី�នទំហំៃផ��ក�ថមថយក៏េ�យក�ី ។  



៨. េ�ែខតុ� �� ំ២០១៥ និន��រៃថ�ទំនិញសំ�ន់ៗេល�ទីផ�រអន�រ�តិ �នដូច� (១) 

ៃថ�េ�បងេ�េ�េល�ទីផ�រអន�រ�តិស��បក់ិច�សន�លក់មួយែខ�ងមខុ �មធ�ម�នេក�នេឡ�ងចនំួន 

១,៥ �គរយ ។ Brent �នេក�នេឡ�ងចំនួន ១,៩ �គរយ Dubai �នេក�នេឡ�ង ០,៩�គរយ និង WTI 

�នេក�នេឡ�ងចំនួន ១,៧ �គរយេធ�បេ�នឹងែខមុន ប៉ុែន� �នថយចុះ ៤៥,៤ �គរយ េធ�បនឹង១២

ែខមុន ។ �ម�រសេង�តបរ��ណផ�ត់ផ�ង់េ�បងពិភពេ�ក �ន�រេក�នេឡ�ងេធ�បេ�នឹងរយៈេពលដូច��

�� ំមុន ែដលកំេណ�នេនះ គឺមកពីកំេណ�ន�រផលតិេ�បងក��ង�ក�ម�បេទសស�ជិក�ពិេសស �បេទសអុីរ�ង ់

ែដល�ត�វ�នដកទណ� កម�េសដ�កិច� និង�ក�ម�បេទសមិនែមន�ស�ជិក OPEC រួម�ងំ�រលក់េគចពន� 

របស់�ក�ម�� ច់ខ��នេ�ក��ងតំបន់មជ�ិមប�ូ៌។ (២)ៃថ�អង�រអង�រកម����នតៃម�ខ�ស់�ងអង�រៃថ និងអង�រ

េវ�ត�មេ�េល�ទីផ�រអន�រ�តិ េ�យ�រ�រែកៃឆ��ន់ែត�ន�ពល��បេស�រ�ងមុន ែដល���ន

នូវគុណ�ពអង�រ �ពម�ងំ�រព�ងីកទីផ�រ�ន់ែត�ន�ពទូលំទ�ូយ និង�ន�រេជ��ក់ពីអតិថិជន ។ 

ប៉ុែន� តៃម�ខ�ស់េ�េល�ទីផ�រេធ�បនឹង�បេទសមួយចំននួ �កិច��បឈមសមត��ព�បកួត�បែជងេ�ៃថ��ង

មុខ។ អង�រៃថ�ំេចញ (េខ�ច ៥ �គរយ) �នេក�នេឡ�ង ៤,៥ �គរយ េធ�បនឹងែខមុនឬ�� ក់ចុះ ១២,៩ 

�គរយ េប�េធ�បនឹងែខដូច�� �� ំមុន និងអង�រេវ�ត�ម (េខ�ច ៥ �គរយ) �នេក�នេឡ�ង ៤,៩០ �គរយ 

េធ�បេ�នឹងែខមុន ឬ �ន�� ក់ចុះចំនួន ២១,៦�គរយ េប�េធ�បនឹងែខដូច�� �� ំមុន ។ �រេក�នេឡ�ង វ�ញ

បន�ិចៃនៃថ�អង�រេនះ គឺប�� លមកពីកំេណ�នពីត�ម�វ�រ និង�រសហ�រទីផ�រៃដគូស��ប�់រ�ំេចញ

�នេ�គជ័យ (៣)ៃថ�េ�ស៊ ូ េ�ស៊ូេ�ស�ង់�រ TSR201�នេក�នេឡ�ងចំនួន ០,៤ �គរយ េធ�បនឹងែខ

                                                 
1េ�ស៊ូTSR20: Technically Specific Rubber (េ��នម�៉ងេទ�ត� ISNR20: Indian Standards Naturally Rubber) ��បេភេ�ស៊ូែដល

�នែកៃច�ក��ងក�មិតខ�ស់េ�ប���ស់ស��ប់ផលិត�កង់�នបំពង់ទីបជ័រ ក��លជ័រ ែស�កេជ�ង �វេភ���េដ�ម។ េ�ស៊ូ�បេភទេនះ�នក�មិតស� ិត�ប 



មុន ប៉ុែន� �នថយចុះ ១៦,៨ �គរយេធ�បនឹង១២ែខមុន។ េ�ស៊េូ�ស�ង់�រ SGP/MYS(សឹង�បុរ�-
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	៣. រយៈពេល១០ខែឆ្នាំ ២០១៥ តម្លៃនាំចូលទំនិញសរុបជាទឹកប្រាក់មានចំនួន ៩,៦២ ប៊ីលានដុល្លារ កើនឡើងប្រមាណ ១៤ ភាគរយ ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ។ ការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌ មានចំណែកធំជាងគេបន្ទាប់មកបរិក្ខាសំណង់ គ្រឿងយន្ត និងប្រេងឥន្ធនៈ។ តាមការសង្កេត តម្រូវការកន្លងមកមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងនិងនៅតែបន្តទាំងផ្នែកផលិតកម្ម និងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ ចំពោះការនាំចេញសរុប សម្រេចបានចំនួន ៧,៦៩ ប៊ីលានដុល្លារ គឺបានកើនឡើងប្រមាណជា ១៤ ភាគរយ ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន។ ការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរនិងស្បែកជើង នៅតែរក្សាបានចំណែកធំជាងគេបន្ទាប់មកមានអង្ករ និងកៅស៊ូ ជាដើម ក្នុងការគាំទ្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ។ 
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