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ខ�ឹម�រសេង�ប/Executive summary 

 

១. សន�ស�ន៍ៃថ�ទំនិញនិងេស�កម�េ�ប���សេ់�ភ�ំេពញេ�ែខ សី� �� ំ ២០១៥ �នេក�នេឡ�ងចំនួន 

០,៣ �គរយ េធ�បេ�នឹងែខកន�ងេ� ឬ�នេក�នេឡ�ងចំនួន ០,៨ �គរយ េធ�បេ�នឹង១២ែខមុន។ �� ន�ព

អតិផរ��� ំ ២០១៥ គិត�តឹមែខ សី� គឺ�នកំរ�ត�ប និងស� ិរ�ព េ�យ�រ�រថយចុះៃថ�ទំនញិេ�ប���ស់

មួយចំនួន�ំចូលពីេ���បេទស ដូច� េ�បងឥន�នៈ ស�� រៈេ�ប���ស់ស��បផ់�ះសែំបងនិងទំនញិគម�គមន៍ 

�េដ�ម ។ េ�ះ��៉ងេនះក�ី �នទំនិញនិងេស�េ�ប���ស់ក��ង�ស�កមួយចំនួន �នបន�េក�នេឡ�ងខ�ស់ ដូច� 

ែផ�កម��ប��រ េស�េ�ជនីយ�� ន និង�រកំ�ន� ។ �រេក�នេឡ�ងេនះ គឺេ�យ�រកំេណ�នខ�សៃ់ន�រ

ចំ�យ �ពិេសស កំេណ�ន��ក់េប�វត�រ� និង កំេណ�នចំ�យវ�និេ�គ ។ �ម�រេធ��ចំេ�លគិតដល់ែខ ធ�� 

�� ំ ២០១៥ អតិផរ��ប�ំ�� ំ (year on year) �ច�នអ�� ចំនួន ២,៩ �គរយ ឬ អតិផរ�មធ�ម�ប�ំ

�� ំ (year average) �ច�នអ��ចនំួន ១,៣ �គរយ ។  

២. រូបិយវត��ទូេ� (M2) គិត�តឹមែខ កក�� សេ�មច�ន ៤៦ �ទ�ីនេរ�ល គ�ឺនេក�នេឡ�ង ១៦,២ 

�គរយ េធ�បនឹងរយៈេពលដូច�� �� ំមុន ។ ប៉ុែន� េធ�បេ�នឹងែខមុន �នថយចុះ�ប�ណ ០,៣ �គរយ គឺមក

ព�ី�ក់បេ����រូបយិប័ណ�បរេទស�ន�រថយចុះេ�ែខេនះ ែដល�ម�រនូវ�ពម៉ត់ចត់ក��ង�រ�ម�នលំហូរ

មូលធន�ក់ពន័�នងឹ�ររ�តបន�ឹងេ�លនេ��យរូបិយវត�� ។ ទន�ឹមនឹងេនះ ក៏�ន�រេក�នេឡ�ងរូបិវត�� (M1) 

េ�យ�រកំេណ�នខ�ស�់�ក់បេ���ចរន� និងរូបិយវត��េ��ធ��រ ។ ដូេច�ះ �ចសន�ិ�� ន�ន� �រេជ�ទុកចិត� 

និង�រេ�ប���ស�់�ក់េរ�លក��ង�បព័ន�ធ��រ �ន�ព រ�កចំេរ�ន�ន់ែត�បេស�រេឡ�ង ។ 
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៣. តៃម��ំចូលទនំិញសរុប�ទឺក��ក់ក��ងរយៈេពល៧ែខ�� ំ ២០១៥ �នចំននួ ៦.៦៩៥,១ �នដ�ុ� រ 

េក�នេឡ�ង�ប�ណ ២០,៥ �គរយ េធ�បនឹងរយៈេពលដូច�� �� ំមុន ។ �រ�ំចូលវត���តុេដ�មស��បផ់លិតផល

�យនភ័ណ�  �នចំែណកធំ�ងេគ ប�� ប់មកបរ��� សំណង់ េ�គ�ងយន� និងេ�បងឥន�នៈ ៃន�រ�ំចូលសរុប ។ 

�ម�រសេង�ត ត�ម�វ�រកន�ងមក�នសន��ះេក�នេឡ�ង�� ំង និងេ�ែតបន��ងំែផ�កផលិតកម� និង�រេ�ប���ស់

�ប�ំៃថ� ។ ចំេ�ះ�រ�ំេចញសរុប សេ�មច�នចំននួ ៥.៣៥៣,៧ �នដុ�� រ គឺ�នេក�នេឡ�ង�ប�ណ� 

១៧,២ �គរយ េធ�បនឹងរយៈេពលដូច�� �� ំមុន។ �រ�ំេចញផលិតផល�ត់េដរនិងែស�កេជ�ង េ�ែតរក��ន

ចំែណកធំ�ងេគ ប�� ប់មក�នអង�រ និងេ�សូ៊ �េដ�ម ក��ង�រ�ំ�ទកំេណ�នេសដ�កិច� ។  

៤. គិត�តឹមែខ សី� �រអនុវត�ចំណូលេ�រដ��លក�� ល សេ�មច�នចំនួន ៧,៩ �ទ�ីនេរ�ល គឺ

ខ�ស�់ង ៤,២ �គរយ ៃនច�ប់ថវ���ប�ំ�� ំ និង�នេក�នេឡ�ង ១៦,២ �គរយ េប�េធ�បេ�នឹងរយៈេពលដូច

�� �� ំមុន ក��ងេ�ះ ចំណូលអគ��យក�� នពន��រ �នេក�នេឡ�ង ២៤,៧ �គរយ អគ��យក�� នគយនិងរ�� ករ

កម��� �នេក�នេឡ�ង ១៥,២ �គរយ ។ �រេក�នេឡ�ងេនះ គឺេ�យ�រ�ររ�តបន�ឹងក��ង�រ�បមូលចំណូល �

ពិេសសពន�េល���ក់ចំេណញ �ករតៃម�បែន�ម �ករពិេសសេល��រ�និង��េប�រ �រេធ��បច��ប�ន��ពទនិ�ន័យ

អចលន�ទព��ងំអស់ ែដល�នចុះប�� ីេ�រដ��លសុរ�េ�ដី�ក់ចលូ�បព័ន��គប់�គងទនិ�ន័យ �រទប់�� ត់�រ

រត់ពន�ខុសច�ប ់ �រ�ត់ប���ល�ជីវកម��ប់ពន��មរបបេ�៉�រេ�ក��ងរបបស� ័យ�ប�ស និង ព�ងឹង�រេធ��

សវនកម�សហ��ស �េដ�ម ។ ទន�ឹមនឹងេនះ តុល��ពថវ��ចរន� �នអតិេរក�ច់��ក់ចំនួន ២,៧ �ទ�ីន

េរ�ល ។  
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៥. រយៈេពល៩ែខ�� ំ ២០១៥ េនះ សំេណ�សុំវ�និេ�គសរុបទ�ូំង�បេទស�នចំនួន ៩៣ គេ��ង គឺ

ថយចុះ ៤០ គេ��ង េធ�បនឹងរយៈេពលដូច�� �� ំ ២០១៤ កន�ងេ� ។ គេ��ង�ងំេនះ �ចបេង��ត�នកំ�ងំ

ពលកម� ១១៤.៩៣០ �ក់ និងគិត�ទុនវ�និេ�គសរុប ៣,៤ �នដ�ុ� រ គឺ�នេក�នេឡ�ង ១៣៧,៤ �គរយ ។ 

៦. រយៈេពល៨ែខេ��� ំ ២០១៥ េនះ ចំនួនអ�កេធ��ដំេណ�រសរុប�នចំនួន ៣,០៣ �ន�ក់ ឬ �ន

េក�នេឡ�ង ១៤៣,៧ �ន់�ក់ េស� �នឹងចំននួ ៤,៩៨ �គរយ េប�េធ�បនឹងរយៈេពលដូច�� �� ំមុន ។ េ�ែខ ស�ី 

ចំនួនអ�កេធ��ដំេណ�រសរុប�នចំនួន ៣៦៦.០៩៦ �ក់ �នេក�នេឡ�ង ៥,៤៤ �គរយេធ�បនឹងរយៈេពលដូច�� �� ំ

មុន �រួមចំនួនអ�កដំេណ�រ�មផ��វេ�កនិងទឹក �ន�� ក់ចុះេ�ែខេនះ គេឺ�យ�ររដូវ�នេភ��ង�� កេ់�ច�ន

ពិ�កក��ង�រេធ��ដំេណ�រ ។ េ�ះ��៉ង� ក៏�ន�រេក�នេឡ�ង�មផ��វ��សគួរឲ�កត់ស�� ល់ែដរ ។ 

៧. េ��តី�សទី ៣ �� ំ ២០១៥ េនះ សំេណ�សុំ�ងសង់សរុបទូ�ំង�បេទស�នចំននួ ៦១៧ គេ��ង 

គឺ�នេក�នេឡ�ង ៥៥ គេ��ង  រ�ឯៃផ��ក�សរុប�នចំនួន ២.១២២.០១៣ ែម៉�ត�េរ� គឺ�នេក�នេឡ�ងចំនួន 

១៦១,៥ �គរយ េធ�បនឹងរយៈេពលដចូ�� �� ំមុន ។ េ�ះបី�សំណង់�ងសង់ថ�ីតិច�ង�� ំមនុក�ី ក៏សកម��ព

�ងសង់េ�បន�ដំេណ�រ�រល��ំងសំណង់រដ�និងឯកជន ពីេ��ះ �រ�ំចលូបរ��� សំណង់ �ន�រេក�នេឡ�ង 

�ប�ណ��ង ១៥ �គរយ េធ�បនឹងរយៈេពលដូច�� �� ំមុន ។  

  ៨. េ�ែខ ក��  �� ំ ២០១៥ តៃម�េ�បងេ�េ�េល�ទីផ�រអន�រ�តិស��បក់ិច�សន�លក់មួយែខ�ងមខុ 

�មធ�ម�នេក�នេឡ�ងចំនួន ១,៣ �គរយ ប៉ុែន� �នថយចុះ ៥១,៧ �គរយ េធ�បនឹង១២ែខមុន ។ Brent 

�នេក�នេឡ�ងចំននួ ០,៥ �គរយ និង WTI �នេក�នេឡ�ងចំនួន ៦,០ �គរយ ប៉ុែន� Dubai �នថយចុះ ២,៣ 

�គរយ េធ�បេ�នឹងែខមុន ។ បរ��ណផ�ត់ផ�ង់េ�បងពិភពេ�ក�ន�រេក�នេឡ�ងេធ�បេ�នងឹរយៈេពលដូច��

�� ំមុន ែដលកំេណ�នេនះ គឺមកពីកំេណ�ន�រផលិតក��ង�ក�ម�បេទសស�ជិក �ពិេសស �បេទសអុរី�ង់ �ត�វ�ន

ដកេចញពទីណ� កម�េសដ�កចិ� និងមិនែមន�ស�ជិករបស់ OPEC ។ (១) អង�រកម��� �នតៃម�ខ�ស់�ងអង�រៃថ 
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និង អង�រេវ�ត�ម ែដល�នបន�យសមត��ព�បកួត�បែជងរបស់ខ��នេ�េល�ទផី�រផ�តផ�ង់អង�រ។ ប៉ុែន� េ�ះបី�

�៉ងេនះក�ី អង�រកម���េ�ែតរក��នទីផ�ររបស់ខ��ន េ�យ�រែតគុណ�ព�នទទលួ�� ល់ និងត�ម�វឲ�

�� បន�ក់ព័ន��ងំអស់បន�យកចិត�ទុក�ក់បែន�មេទ�ត េល��រ�រ�រគុណ�ព និងេករ ��េ�� ះអង�ររបស់កម��� 

េនះ ។ (២) អង�រៃថ�ំេចញ (េខ�ច ៥ �គរយ) �នថយចុះចំនួន ៤,៣ �គរយ េធ�បនឹងែខមុន ឬចំនួន ១៧,៤ 

�គរយ េប�េធ�បនឹងែខដូច�� �� ំមុន និងអង�រេវ�ត�ម (េខ�ច ៥ �គរយ) �នថយចុះ ៤,០ �គរយ េធ�បេ�

នឹងែខមុន ឬ �ន�� កច់ុះចំនួន ២៦,២ �គរយ េប�េធ�បនឹងែខដូច�� �� ំមុន ។ �រ�� ក់ៃថ�អង�រ គបឺ�� លមកពី

កំេណ�នស�� កអង�រេល�សពីត�ម�វ�រគួបផ�� ំនិង�រ�បគួត�បែជងៃថ�េ�ទីផ�រពិភពេ�ក ។ (៣) ៃថ�េ�ស៊េូ�ស�ង់

�រ TSR20 �នថយចុះចំនួន ៥,៣ �គរយ េធ�បនងឹែខមុន ឬ �នថយចុះ ១៨,៦ �គរយ េធ�បនឹងែខដូច��

�� ំមុន គឺេ�យ�រ�រថមថយែផ�កផលិតកម�ែដលប�� លមកពីវ�បត�ិទីផ�មូលប�តេ�ក��ង�បេទសចិន ។ 
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៣. ឧបសម�័ន� 

សូច�ករ�មំុខ (Leading Indicators) 
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អតិផរ� និង ទុនបំរុងបរេទស (Inflation and Foreign Reserves) 
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អ��ប��រ��ក់ (Exchange Rate) 

 



9 
 

 វ�ស័យរូបិយវត�� និងធ��រ (Money and Banking) 
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�រអនុវត�ថវ��  (Budget) 
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 វ�និេ�គឯកជន និង �របេង��ត�រ�រ (Investment and Employment) 
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 វ�ស័យ�ណិជ�កម� (Trades) 
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កំណត់ស�� ល ់

េ�ស៊ូ៖ 

 េ�ស៊ ូ TSR20: Technically Specific Rubber ឬេ��នម�៉ងេទ�ត� ISNR20: Indian Standards Naturally 

Rubber ��បេភេ�ស៊ែូដល�នែកៃច�ក��ងក�មិតខ�ស់ េ�ប���ស់ស��ប់ផលិត�កង់�ន បំពង់ទីបជ័រ ក��លជ័រ ែស�ក 

េជ�ង �វេភ���េដ�ម ។ េ�ស៊ូ�បេភទេនះ�នក�មិតស� ិត�ប េហ�យ�យ�ស�ល�យប���ល�មួយ�រ�តុដៃទេទ�ត ែដល

េធ��ឱ�ផលិតផលែដលផលិតេចញពីេ�ស៊ូេនះ�ន�ពរ�ង�ធំន់ និងមិន�យសឹងរ�ចរ�ល ។ 

 Rubber (Asia), RSS3 Grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) Nearby Contract Beginning 2004; 

During 2000 To 2003, Singapore RSS1; Previously Malaysia RSS1 [RUBBER1_MYSG] UNITS: ($/kg)| 

SOURCE: Singapore Exchange Ltd (SGX Previously SICOM); Bloomberg; Rubber Association Of Singapore 

Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank. 

 RSS3: Ribbed Smoked Sheets ��បេភទេ�ស៊ូែដលចំ�ញ់េចញពីេដ�មែដល�នគុណ�ពខ�ស់។ េ�ស៊ូ�បេភទេនះ �ត�វ 

�នែកៃច�េហ�យ�ន�ទង់��យ�សន�ឹកនិង�ដុំស�� ត ។ RSS3 េ�ប���ស់ស��ប់ផលិត�កង់រថយន� និងបំពង់ទីបជ័រ និង 

ែស�កេជ�ង ។ �ទូេ���ត�វ�នេគេ�ប���សេ់�ច�នេ�ក��ងឧស�ហ៍កម�ផលិតសំបកកង់រថយន� េហ�យ�ង ៥០ �គរយ ៃន

ែផ�កសំ�ន់របស់ផលិតផល�ត�វ�នផលិតពីេ�សូ៊េនះ ។ 

េ�បងេ�៖  

េ�បងេ�ែដល�នប�� ញក��ង��ង ២ ��បេភទេ�បងេ�ធន��ន (Light Crude Oil) ែដលេគេធ���រទិញលក់� 

លក�ណៈ កិច�សន�អ�គត (Future Contract) ។ េ�បងេ�េ�ក��ងទីផ�រ អន�រ�តិ�នលក�ណៈ ខុស�� េ��ម�បេភទ 

ដូច�៖ WTI (West Texas Intermediate) �បេភទេ�បងរបស់�េមរ�ក Brent �បេភទេ�បងរបស់អង់េគ�ស និងDubai � 

�បេភទេ�បងរបស់�បេទស���ប់ប៊��អ៊ូឌីត។ �បេភទេ�បងេ��ំងបី�នលក�ណៈខុស�� េ��មក�មិត �ព��លេហ�យ 

�បេភទេ�បងេ�ែដល�ន�ព��ល�ងេគ �ចចំ�ញ់េចញ�េ�បងឥន�ៈ�នេ�ច�ន ។ API Gravity �ត�វ�នេគេ�ប���ស ់

ក��ង�រ�ស់ែវង�ព��លៃន�បេភទេ�បងេ�នីមួយៗ ។ �បេភទេ�បងែដល�នក�មិត API Gravity �ន់ែតខ�ស ់ គឺ��ប 

េភទេ�បងែដល�ន់ែត��ល និង�ចចំ�ញ់េចញ�េ�បងឥន�នៈ�នេ�ច�ន ។ 

 WTI 40o API 

 Brent 38o API 

 Dubai 32o API 
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េរ�បចំេ�យ 

�យក�� នស� ិ ត ិ 

អគ��យក�� នេ�ល នេ��យេសដ�ក ិច� ន ិង ហ ិរ�� វត� ុ��រណៈ 

�កសួ ងេសដ�ក ិច� ន ិ ង ហ ិរ�� វត� ុ  

 

Statistics Department 

General Department of Economic and Public Finance Policy 

Ministry of Economy and Finance 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ព័ត៌�នេផ�ងៗ សូម�ក់ទង�ក�ម�រ�រ 

១ េ�ក ឆូវ សុេម� 

២ េ�ក សុខ ខន 

៣ េ�ក �ក់ សុផល 

 

េ�៉ងេធ� �រ៖   ៧:០០ ដល់  ១១:០០ �ពឹក 

២:០០ ដល់ ៥:០០ រេស�ល  

ទូរស័ព�េលខ៖  ០២៣ ៤២៧ ៩១៣ 


	១. សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មប្រើប្រាស់នៅភ្នំពេញនៅខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ បានកើនឡើងចំនួន ០,៣ ភាគរយ ធៀបទៅនឹងខែកន្លងទៅ ឬបានកើនឡើងចំនួន ០,៨ ភាគរយ ធៀបទៅនឹង១២ខែមុន។ ស្ថានភាពអតិផរណាឆ្នាំ ២០១៥ គិតត្រឹមខែ សីហា គឺមានកំរិតទាប និងស្ថិរភាព ដោយសារការថយចុះថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់មួយចំនួននាំចូលពីក្រៅប្រទេស ដូចជា ប្រេងឥន្ធនៈ សម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ទះសំបែងនិងទំនិញគមនាគមន៍ ជាដើម ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី មានទំនិញនិងសេវាប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកមួយចំនួន បានបន្តកើនឡើងខ្ពស់ ដូចជា ផ្នែកម្ហូបអាហារ សេវាភោជនីយដ្ឋាន និងការកំសាន្ត ។ ការកើនឡើងនេះ គឺដោយសារកំណើនខ្ពស់នៃការចំណាយ ជាពិសេស កំណើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ និង កំណើនចំណាយវិនិយោគ ។ តាមការធ្វើចំណោលគិតដល់ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ អតិផរណាប្រចាំឆ្នាំ (year on year) អាចមានអត្រា ចំនួន ២,៩ ភាគរយ ឬ អតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ (year average) អាចមានអត្រាចំនួន ១,៣ ភាគរយ ។ 
	២. រូបិយវត្ថុទូទៅ (M2) គិតត្រឹមខែ កក្កដា សម្រេចបាន ៤៦ ទ្រីលានរៀល គឺបានកើនឡើង ១៦,២ ភាគរយ ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នំាមុន ។ ប៉ុន្តែ ធៀបទៅនឹងខែមុន បានថយចុះប្រមាណ ០,៣ ភាគរយ គឺមកពីប្រាក់បញ្ញើជារូបិយប័ណ្ណបរទេសមានការថយចុះនៅខែនេះ ដែលទាមទារនូវភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការតាមដានលំហូរមូលធនពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក៏មានការកើនឡើងរូបិវត្ថុ (M1) ដោយសារកំណើនខ្ពស់ប្រាក់បញ្ញើចរន្ត និងរូបិយវត្ថុក្រៅធនាគារ ។ ដូច្នេះ អាចសន្និដ្ឋានបានថា ការជឿទុកចិត្ត និងការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ មានភាពរីកចំរើនកាន់តែប្រសើរឡើង ។
	៣. តម្លៃនាំចូលទំនិញសរុបជាទឺកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល៧ខែឆ្នាំ ២០១៥ មានចំនួន ៦.៦៩៥,១ លានដុល្លារ កើនឡើងប្រមាណ ២០,៥ ភាគរយ ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ។ ការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌ មានចំណែកធំជាងគេ បន្ទាប់មកបរិក្ខាសំណង់ គ្រឿងយន្ត និងប្រេងឥន្ធនៈ នៃការនាំចូលសរុប ។ តាមការសង្កេត តម្រូវការកន្លងមកមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំង និងនៅតែបន្តទាំងផ្នែកផលិតកម្ម និងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ។ ចំពោះការនាំចេញសរុប សម្រេចបានចំនួន ៥.៣៥៣,៧ លានដុល្លារ គឺបានកើនឡើងប្រមាណជា ១៧,២ ភាគរយ ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន។ ការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរនិងស្បែកជើង នៅតែរក្សាបានចំណែកធំជាងគេ បន្ទាប់មកមានអង្ករ និងកៅស៊ូ ជាដើម ក្នុងការគាំទ្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ។ 
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