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ាតិកា 

 ទាំព័រ 

ខ្លមឹសារសង្ខេប / Executive summary ២ 

១. ននិ្នា ការសេដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជា / Cambodia economic trends ៥ 

 ១.១. សន្ទសសន្៍ថ្លលទំន្ញិង្្បើ្ាស់ / Consumer price index ៥ 

 ១.២.  ិ សសយហិិរ្ញិ ត្ថ ុ/ Finance ៦ 

 ១.៣.  ិ សសយហណិិជកមមម / Trade ៨ 

 ១.៤. ការអន្ុិត្តល សិកា / Budget execution ៩ 

 ១.៥.  ិ សសយហ សិន្ិង្គឯកមជន្ / Private investment ១០ 

 ១.៦.  ិ សសយហង្ទសច្រិ៍ / Tourism ១១ 

 ១.៧.  ិ សសយហសំិខ់ / Construction ១១ 

២. ន្និ្នា ការថ្លលទនំ្ញិសខំាន្់ៗ ង្ ើទផី្សារអន្តរជាត្ ិ/ International commodity prices ១២ 

 ២.១. ថ្លលង្្បខង្ៅ (Crude oil price: Brent, WTI, Dubai) ១២ 

 ២.២. ថ្លលអខករ (Rice price: 5%, 25%, 100% broken) ១២ 

 ២.៣. ថ្លលង្ៅស ៊ូ (Rubber price: TSR20, SGP/MYS) ១២ 

៣. ឧបសមពយន្ធ ១៤ 
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ែលឹមសារសង្ខេប 

១. សន្ទសសន្ថ៍្លលទំន្ញិង្្បើ្ាស់ង្ៅភ្ាំង្េញមាុខខខ្ត្លុា ឆ្ា ំ២០១៦ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ០,៤%ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខាន្

ង្មើន្ង្ ើខ ៣,៤%ង្ ៀបន្ឹខ១២ខខ្មុន្។ ង្ ៀបន្ឹខខខ្មញ្ញញ មន្លខង្ៅ សន្ទសសន្ថ៍្លល្មុមទំន្ញិខដ្ ាន្ង្មើន្ង្ ើខឯួរមត្់សម្គា  ់

ម្គន្ដ្៊ូច្ជា សន្ទសសន្ថ៍្លលអាហារន្ិខង្ភ្សជកៈមិន្ខមន្ជាត្ិ្សិឹខ ង្ភ្សជកៈម្គន្ជាត្ិ្ សិឹខន្ខិថ្ា ជំម់ ការដឹ្មជ ក្ូន្ ការមសំាន្ត

ន្ខិិបប ម៌ សុខាភ្ាិ  ន្ខិង្ោជន្ហីដ្ឋឋ ន្។  រឯកសន្ទសសន្ថ៍្លល្មុមទំន្ញិដ្ថ្ទង្ទៀត្សថ ិត្ង្ៅន្ឹខ ឬម្គន្ការលហចុ្ុះត្ិច្ត្ួច្។ 

តាមការង្ វើចំ្ង្ោលឯិត្ ្ត្ឹមខខ្ ាូ ឆ្ា ំ២០១៦ អត្ិផ្សរោ្បចំឆ្ា ំ(year on year)អាច្ម្គន្អ្តា ៣,៦% ឬអត្ផិ្សរោម យម

្បចំឆ្ា ំ(year average)អាច្ម្គន្អ្តា ៣,០%។ 

២. ឯតិ្្ត្ឹមខែមញ្ញញ  ឆ្ា ាំ២០១៦ រូបិយវត្ថុទូសៅM2មាន ៥៧.១២៨ប ៊ីលាន្សរៀល ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ០,៦%ង្ ៀបន្ខឹខខ្

មុន្ ន្ខិាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២១,៧%ង្ ៀបន្ខឹ១២ខខ្មុន្ មាខុង្ន្នុះសម្គម្គ្ត្្ាម់ង្រៀ ម្គន្ ១៦,៦%ថ្ន្រ៊ូបិហិត្ថុទ៊ូង្ៅM2 

ង្ដ្ឋហាន្បន្តង្មើន្ង្ ើខចប់េខីខ្ឧសោមម។ ង្ៅថ្លៃទី០១ ខខ្ ាូ ឆ្ា ំ២០១៦  ន្នគារជាត្ថិ្ន្មមពុជាាន្ង្ច្ញ្បកាសសត ីេកីារ

ផ្សត ់ឥិទាន្ជារ៊ូបិហិត្ថុជាត្ ិ ង្ដ្ើមបីជ្មុញការផ្សត ់ឥិទាន្ជារ៊ូបិហិត្ថុជាត្និ្ខិបង្ខកើន្ការង្្បើ្ាស់រ៊ូបិហិត្ថុជាត្ិង្ៅមាុខ

ង្សដ្ឋមិច្ចមាុខការអន្ុិត្តង្គា ន្ង្គាហរ៊ូបិហិត្ថ ុ ង្ដ្ឋហត្្មូិឱ្យ្ឯឹុះសាថ ន្ង្្កាមអាោេាា ទាខំអស់ម្គន្ឥិទាន្ជា

រ៊ូបិហិត្ថុជាត្គិ៉ា ខត្ិច្ ១០%ថ្ន្ឥិទាន្សរុបគ៉ា ខហ៊ូរ្ត្ឹមថ្លៃ៣១ ខខ្ ាូ ឆ្ា ំ២០១៩។ ជាមួហការអន្ុិត្តង្សច្មតី្បកាសង្ន្ុះ 

មាុខការរមាសថ ិរោេសាថ ន្ោេចំ្ិសុទធ(Net Open Position)ថ្ន្រ៊ូបិហបយ ណិន្ខិបង្កក រហាន្ភិ្យហអ្តាបតូរ្ាម់ ្ឯុឹះសាថ ន្

ិិរ្ញិ ត្ថនុ្ខឹ្ត្ូិការផ្សខខដ្រន្៊ូិ្បភ្េម៊ូ ន្ិ ិជា្ាម់ង្រៀ ង្ៅតាមទំិំ្ទេយសមមមខដ្ ាន្ង្្បើ្ ាស់។ ង្ិត្ុង្ន្ុះតាមការ

ា៉ា ន្ស់ាម ន្ សម្គម្គ្ត្្ាម់ង្រៀ ង្ ៀបន្ខឹរ៊ូបិហិត្ថុទ៊ូង្ៅM2អាច្ន្ឹខម្គន្ការង្មើន្ង្ ើខបខន្ថមង្ទៀត្មាុខរហៈកា ខ្លខីាខមុខ្។ 

 មំង្ ើិន្ឥិទាន្ាន្លមលហង្ បឿន្ ឯតិ្្ត្ឹមខខ្មញ្ញញ ឆ្ា ំ២០១៦ ឥណទានខដ្ ផ្តលស់ោយធន្នគារពាណិជ្ជម្គន្ 

៥៥.៩៩១ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ០,៧%ង្ ៀបន្ខឹខខ្មុន្ (ឬង្មើន្ង្ ើខ២៦,៣%ង្ ៀបន្ឹខ១២ខខ្មុន្) មាខុង្ន្នុះ

ឥណទានផ្សត ់ដល់គ រ្ឹះស្ថថ នមិ្នខម្នហិរញ្ញវត្ថុាន្ង្មើន្ង្ ើខ ០,៣% ឥិទាន្ផ្សត ់ដ្ ់្ ឯឹុះសាថ ន្ិិរ្ ញិ ត្ថាុន្ង្មើន្ង្ ើខ 

៨,១% ន្ិខឥិទាន្ផ្សត ់ដ្ ់រ៊ូបិន័្តបុឯា និ្ខង្ផ្សសខៗាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១,៧%។ តាមការសង្ខកត្  ង្ៅឆ្ា ំ២០១៦ង្ន្ុះអនុ្ាត្

សា ន្ោេ(Capital Adequacy Ratio)ម្គន្ ំន្ឹខមាុខរខវខ់ ២២%  រឯកង្ បឿន្មំង្ ើិន្ឥិទាន្ាន្លហចុ្ុះង្ ៀបង្ៅ

ន្ឹខបោត ឆ្ា ំមុន្ៗបន្នទ ប់េីម្គន្ការអន្ុិត្តអន្ុាត្្មបខ្ ឌិ សន្ទន្ីហោេ (Liquidity Coverage Ratio) េីខខ្មមរាមម 

ខ្ិៈខដ្ អ្តាឥិទាន្មិន្ដំ្ង្ ើិរការម៍ម្គន្មំង្ ើិន្ឯួរមត់្សម្គា  ់ផ្សខខដ្រ។  

៣. មាខុខខ្ត្លុាង្ន្ុះ ការនំ្នច្៊ូ ឯិត្ជាទឹម្ាមម់្គន្ ៩៩៦លាន្ដុ្លាល រ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៣,០%ង្ ៀបន្ខឹខខ្មុន្ មាុខង្ន្នុះ

ការនំ្នច្៊ូ ិត្ថធុាត្ុង្ដ្ើមស្ម្គប់ផ្ស តិ្សង្មលៀមបំណម់ ន្ខិទំន្ញិង្ផ្សសខ ខៗដ្ ជាត្្មូិការង្្បើ្ាស់មាខុ្សុមាន្ង្មើន្ង្ ើខមម សិញ

បន្នទ ប់េាីន្ធាល ម់ចុ្ុះមាុខខខ្មញ្ញញ មន្លខង្ៅ។ រហៈង្េ ១០ខខ្ឆ្ា ំ២០១៦ង្ន្ុះ ការនំ្នច្៊ូ សរុបម្គន្ ១០.១៤៨លាន្ដុ្លាល រ ឬាន្

ង្មើន្ង្ ើខ ៥,៧%ង្ ៀបន្ខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន្ មាខុង្ន្នុះទំន្ញិវាហន្ភ្យ ឌិ ម្គន្ ២៩,២% បរសកាេ រសំិខ់ ៤,៥% ង្្ឯឿខហន្ត 

៨,៦% ង្្បខឥន្ធន្ៈ ១០,៤% ន្ខិទំន្ញិង្ផ្សសខ ងៗ្ទៀត្ ៤៧,៣%។ ្បង្ទសថ្ដ្ឯ៊ូណិិជកមមមនំ្នច្៊ូ សំខាន្់ៗម្គន្្បង្ទសថ្ល  ចិ្ន្  

ង្ិៀត្ោម ន្ខិសិខហបុរឯជាង្ដ្ើម។ 
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មាុខខខ្ត្លុាង្ន្ុះការនំ្នង្ច្ញាន្លហចុ្ុះបន្តិច្មម្ត្ឹម ៧១៣លាន្ដុ្លាល រ មាខុង្ន្នុះម្គន្ការលហចុ្ុះង្ ើ្ បង្ភ្ទ

ផ្ស តិ្ផ្ស វាហន្ភ្ ឌិ  ផ្ស តិ្ផ្ស ង្ផ្សសខៗ ន្ិខង្ៅស ៊ូ ប៉ាុខន្តអខករនំ្នង្ច្ញបន្តង្មើន្ង្ ើខឯួរមត្់សម្គា  ។់ មាុខរហៈង្េ ១០ខខ្ 

ឆ្ា ំ២០១៦ង្ន្ុះ ការនំ្នង្ច្ញសរុបម្គន្ ៨.៤៤៣ លាន្ដុ្លាល រ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៩,៧%ង្ ៀបន្ខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន្ មាខុង្ន្នុះ

ផ្ស តិ្ផ្ស កាត្់ង្ដ្រន្ខិខសបមង្ជើខម្គន្ ៧៣,២% អខករ ២,៨% ង្ៅស ៊ូ ១,៤% ន្ខិផ្ស តិ្ផ្ស ង្ផ្សសខៗង្ទៀត្ ២២,៦%។ 

្បង្ទសង្គា ង្ៅនំ្នង្ច្ញសំខាន្់ៗម្គន្ដ្៊ូច្ជា ស រិដ្ឋអាង្មរសម អខ់ង្ឯលស អា លឺម៉ាខ់ ជប៉ានុ្ កាោដ្ឋ ារាខំន្ិខចិ្ន្។ 

៤. រហៈង្េ ១០ខខ្ឆ្ា ំ២០១៦ង្ន្ុះ ចំ្ ៊ិូ មាុខ្បង្ទសសរុបអន្ុិត្តាន្ ១១.៧៥៦ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខ 

១៩,៤%ង្ ៀបន្ខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន្ (ង្ ើសច្ាប់ល សិកាឆ្ា ំ២០១៦្បម្គិ ៣,៥%) មាុខង្ន្នុះច្ំ ៊ិូ សារង្េើេន្ធម្គន្ 

៨៧,៤% ចំ្ ៊ិូ មិន្ខមន្សារង្េើេន្ធន្ខិចំ្ ៊ិូ ម៊ូ  ន្ម្គន្ ១២,៦%។ ចំ្ោហសរុបអន្ុិត្តាន្ ១០.៤៦៥ប ៊ីលាន្

ង្រៀ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៤,៩%ង្ ៀបន្ខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន្ (ទាបជាខច្ាប់ល សិកាឆ្ា ំ២០១៦្បម្គិ ២១,៦%) មាុខង្ន្នុះ

ចំ្ោហង្បៀិត្សម្គន្ ៤១,៦% ចំ្ោហមិន្ខមន្ង្បៀិត្សម្គន្ ៣១,៦% ន្ិខចំ្ោហម៊ូ  ន្ម្គន្ ២៦,៨%។ ជា ទធផ្ស  

ត្ ុយោេច្រន្តសរុបម្គន្អត្ិង្រម ៣.៨៦៦ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ន្ខិត្ ុយោេល សិកាទ៊ូង្ៅម្គន្អត្ិង្រម ១.១៤៩ ប ៊ីលាន្ង្រៀ ។ 

៥. រហៈង្េ ១០ខខ្ឆ្ា ំ២០១៦ង្ន្ុះ ឯង្្ម្គខ សិន្ិង្គឯម្គន្ ៩៩ឯង្្ម្គខ(លហចុ្ុះ១០ឯង្្ម្គខង្ ៀបន្ឹខឆ្ា ំមុន្) ឯិត្ជាទុន្

 ិ សន្ិង្គឯសរុប ២.៧៦៥លាន្ដុ្លាល រ ាន្លហចុ្ុះ ២៥,៨%ង្ ៀបន្ខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន្ សរុប្សូបមលំាខំេ មមម ១០៤

ណន្ន់្នម់ ាន្លហចុ្ុះ ២៣,៨%។ ការលហចុ្ុះង្ន្ុះឯឺង្ដ្ឋហសារមាខុឆ្ា ំមន្លខង្ៅម្គន្ឯង្្ម្គខ សិន្ិង្គឯខាា ត្ ំមួហចំ្ន្នួ្មាខុ ិ សសយហ 

មសិ-ឧសាិមមមន្ខិង្សវាមមម ប៉ាុខន្តង្ទាុះ ិ សន្ិង្គឯសរុបាន្លហចុ្ុះង្ ៀបន្ឹខឆ្ា ំមន្លខង្ៅមតី មម៏្គន្មំង្ ើិន្ ិ សន្ិង្គឯខាល ំខង្ ើ ិ សសយហ

ឧសាិមមម (ង្មើន្ង្ ើខ ១០០,៩%) ន្ិខ សិសយហង្ទសច្រិ៍ (ង្មើន្ង្ ើខជិត្១៣ដ្ខ មាុខង្ន្នុះម្គន្ឯង្្ម្គខ សិន្ិង្គឯខាា ត្ ំង្ៅង្ ើ

មជឈម ឌិ  ង្ទសច្រិ៍ អភ្ិិឌ្ឍន្ត៍្ំបន្់ង្ទសច្រិ៍ មមជាត្ិ ន្ិខសោឋ គារផ្កក ហ្ាំ)។  

៦. មាុខខខ្ត្ុលា ឆ្ា ំ២០១៦ ចំ្ន្នួ្ង្ភ្ញៀិអន្តរជាត្ិម្គន្ ៤១៤ណន្ន់្នម់ ឬាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១៩,៨%ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ មាុខ

ង្ន្នុះង្ភ្ញៀិមមដ្ ់តាមផ្សលូិអាកាសម្គន្ ៥៤,០% ន្ិខតាមផ្សលូិង្គាមន្ិខទឹមម្គន្ ៤៦,០%។ រហៈង្េ ១០ខខ្ង្ន្ុះ ចំ្ន្នួ្ង្ភ្ញៀិអន្តរ

ជាត្ិសរុបម្គន្ ៣.៩២២ណន្ន់្នម ់មាខុង្ន្នុះង្ភ្ញៀិមមេីត្ំបន្អ់ាសា ន្ម្គន្ ៤២,១% អាសីុឦសាន្ ៣០,៤% អុឺរ ុបន្ខិអាង្មរសម 

២២,២% ន្ិខត្ំបន្់ដ្ថ្ទង្ទៀត្ ៥,៣%។ តាមការសង្ខកត្ ជា មេិៈរដ្៊ូិកា ចំ្ន្នួ្ង្ភ្ញៀិអន្តរជាត្ិលហចុ្ុះបន្តិច្មាខុខខ្មញ្ញញ  

ន្ខិចប់ង្មើន្ង្ ើខជាបន្តបន្នទ ប់ចប់េីខខ្ត្លុាដ្ ់ខខ្មុមភៈថ្ន្ឆ្ា ំបន្នទ ប់។ 

៧. មាខុខែត្លុា ឆ្ា ាំ២០១៦ េាំសណើស្ថងេខ់េរុបម្គន្ ១៨១ឯង្្ម្គខ (លហចុ្ុះ៧៥ឯង្្ម្គខង្ ៀបន្ខឹខខ្មុន្), ខដ្ ោឯ

ង្្ច្ើន្ឯងឺ្មើន្ង្ ើខសំង្ ើិសាខសខ់សំិខ់ឧសាិមមម ចំ្ខិមសំង្ ើិសាខសខ ់ងំ្ៅដ្ឋឋ ន្ សិញាន្លហចុ្ុះង្ៅមាុខខខ្ង្ន្ុះ។ 

សំង្ ើិសាខសខម់ាុខខខ្ត្លុាង្ន្ុះឯិត្ជាថ្ផ្សទ្មឡាសាខសខ់សរុបម្គន្ ៧៧៩ណន្់ខម៉ា្ត្កាង្រ  ាន្លហចុ្ុះ ៧%ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ 

ឯិត្ជាទឹម្ាម់ម្គន្ ៣០៣លានដុលាា រ ាន្លហចុ្ុះ ១១,៤%ង្ ៀបន្ខឹខខ្មុន្។ 

រហៈង្េ ១០ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៦ង្ន្ុះ សំង្ ើិសាខសខ់សរុបម្គន្ ២.១៩០ឯង្្ម្គខ ង្មើន្ ៥៣៣ឯង្្ម្គខង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ 

ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន្, ឯិត្ជាថ្ផ្សទ្មឡាសាខសខ់សរុប ១៣.០៤៨ណន្ខ់ម៉ា្ត្កាង្រ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១៥៩%ង្ ៀបន្ខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន្ 

មាុខង្ន្នុះម្គន្មំង្ ើិន្ខាល ំខចំ្ង្ណុះសំិខ់្បង្ភ្ទអាគារណិិជកមមម (ង្មើន្ ៨ដ្ខ) សំិខ់្បង្ភ្ទឧសាិមមម (ង្មើន្ ១៣០%) 
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ន្ិខសំិខ់្ បភ្ទ ំង្ៅដ្ឋឋ ន្ (ង្មើន្ ៥៩%), ឯិត្ជាទឹម្ាម់សរុប ៧.៨៦៣លាន្ដុ្លាល រ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៣ដ្ខង្ ៀបន្ឹខរហៈ

ង្េ ដ្៊ូច្គាា ឆ្ា ំមុន្។ 

៨. ថ្លលង្្បខង្ៅ  ថ្លលង្្បខង្ៅឯិត្ជាម យមមាខុខខ្ត្លុា ឆ្ា ំ២០១៦ ម្គន្ការង្មើន្ង្ ើខង្ ៀបន្ខឹខខ្មញ្ញញ មន្លខង្ៅ 

ប៉ាុខន្តថ្លលទិញ ម់្ បចំថ្លៃម្គន្ន្និ្នា ការលហចុ្ុះជាបន្តបន្នទ ប់មាខុច្ង្ន្នល ុះណម់មោត  ចុ្ខង្្កាហខខ្ត្លុាង្ន្ុះ។ មតាត សំខាន្់ៗ

ថ្ន្ន្និ្នា ការលហចុ្ុះថ្លលង្្បខង្ន្ុះរួមម្គន្ ោេមនិ្ច្ាស់លាស់ថ្ន្ការអន្ុិត្តមិច្ច្េមង្្េៀខកាត្់បន្ថហទិន្ាផ្ស ង្្បខថ្ន្បោត

្បង្ទសOPEC មំង្ ើិន្បរសម្គិង្្បខសតុមរបស់សិរដ្ឋអាង្មរសម ន្ខិមំង្ ើិន្ត្ថ្មលថ្ន្្ាមដុ់្លាល រជាង្ដ្ើម។ 

 ថ្លលអខករ ង្ៅខខ្ត្លុា ឆ្ា ំ២០១៦ (១)អខករមមពុជា អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤២៥ដុ្លាល រ/ង្តាន្ ដ្៊ូច្គាា ន្ខឹខខ្មុន្ 

ន្ខិាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១,២%ង្ ៀបន្ខឹ១២ខខ្មុន្។ (២)អខករថ្ល ង្ៅទី្មុខាខមមអខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៣៦៩ដុ្លាល រ/

ង្តាន្ ាន្លហចុ្ុះ ៣,៩%ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ឬាន្លហចុ្ុះ ១,១%ង្ ៀបន្ឹខ១២ខខ្មុន្។ ការលហចុ្ុះង្ន្ុះង្ដ្ឋហសារម្គន្ការ

លហចុ្ុះថ្ន្ត្្មូិការទីផ្សារអន្តរជាត្ិ ្សបង្េ ម្គន្មំង្ ើិន្ការផ្សាត្ផ់្សាខម់ាុខ្សុម ខដ្ ង្ន្ុះង្ វើឱ្យម្គន្ការ្បមតួ្្បខជខខលម

ង្ទៀត្ជាមួហ្បង្ទសជិត្ខាខមាុខត្ំបន្់។ (៣)អខករង្ិៀត្ោមនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៣៣៦ដុ្លាល រ/ង្តាន្ ាន្លហចុ្ុះ 

១,៨%ង្ ៀបន្ខឹខខ្មុន្ ន្ខិាន្លហចុ្ុះ ១,៨%ង្ ៀបន្ឹខ១២ខខ្មុន្។ 

ថ្លលង្ៅស ៊ូ ង្ៅខខ្ត្លុា ឆ្ា ំ២០១៦ ង្ៅស ៊ូង្ៅសតខដ់្ឋរTSR20ថ្លល ១.៤៧៧ដុ្លាល រ/ង្តាន្ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៨,៨%សធៀប

ន្ខឹខខ្មុន្ ឬង្មើន្ង្ ើខ ១៨,៩%ង្ ៀបន្ខឹ១២ខខ្មុន្ ន្ខិង្ៅស ៊ូ(SGP/MYS)ថ្លល ១.៦៥៨ដុ្លាល រ/ង្តាន្ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ 

៥,៤%ង្ ៀបន្ខឹខខ្មុន្ ឬង្មើន្ង្ ើខ ២៤,៩%ង្ ៀបន្ខឹ១២ខខ្មុន្។ មំង្ ើិន្ថ្លលង្ៅស ៊ូមាុខខខ្ត្លុាង្ន្ុះឯឺង្ដ្ឋហសារម្គន្ការ

លហចុ្ុះការផ្សាត្ផ់្សាខ់ង្ៅស ៊ូង្ៅ្បង្ទសម្គ៉ា ង្ សីុ ន្ិខមតាត ឥទធិេ ខ្យ ់េយុុះខដ្ ប៉ាុះណ ់ទិន្ាផ្ស ង្ៅបោត ្បង្ទសផ្ស តិ្

ង្ៅស ៊ូដ្ថ្ទង្ទៀត្មាុខត្ំបន្អ់ាសា ន្។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ចំ្ង្ណុះង្សច្មត ីមអតិ្ថ្ន្រាហការិ៍ ស៊ូមទាម់ទខផ្កទ  ន់្នហមដ្ឋឋ ន្សថ ិត្ ិ ថ្ន្អឯាន្នហមដ្ឋឋ ន្ង្គា ន្ង្គាហ

ង្សដ្ឋមិច្ចន្ខិិិរ្ញិ ត្ថសុាធារិៈ ្មសួខង្សដ្ឋមិច្ច ន្ខិិិរ្ញិ ត្ថុ) 
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៣. ឧបសមព័ន្ធ 

សូចនាករនាាំមុែ (Leading Indicators) 
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អតិផរណា និ្ខទុន្បាំរុខបរង្ទស (Inflation and Foreign Reserves) 
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អម្រាបតូរម្រាក់ (Exchange Rate) 
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 ិ សស័ររូបិរិតុ  និ្ខនានាារ (Money and Banking) 
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ការអន្ុិតតថិសការ (Budget) 
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 ិ សន្ិង្គឯកកនន្ ន្ិខការបង្ខើតតការារ (Investment and Employment) 
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 ិ សស័រណិិនកកមម (Trades) 

 
********* 
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ង្រៀបចាំង្ោរ 

អឯគនារកោា ន្ង្ាលន្ង្គារង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញិតុ សាធារិៈ 

ម្រកសួខង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញិតុ  

 

 

េយត្ម៌្គន្ង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាម់ទខ 

ទ៊ូរសយេទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៧៧ ៧០៣ ៤៣៦ 

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

 


