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មាតកិា 

 ទាំព័រ 

ខ្លមឹសារសង្ខេប / Executive summary ២ 

១. ននិ្នា ការសេដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជា / Cambodia economic trends ៥ 

 ១.១. សន្ទសសន្៍ថ្លលទំន្ញិង្្បើ្ាស ់/ Consumer price index ៥ 

 ១.២.  ិ សសយហិិរ្ញិ ្ថ ុ/ Finance ៦ 

 ១.៣.  ិ សសយហណិិជកមមម / Trade ៨ 

 ១.៤. ការអន្ុិ្តលិសកា / Budget execution ១០ 

 ១.៥.  ិ សសយហិសន្ិង្គឯកមជន្ / Private investment ១១ 

 ១.៦.  ិ សសយហង្ទសច្រិ៍ / Tourism ១១ 

 ១.៧.  ិ សសយហសំិខ ់/ Construction ១២ 

២. ន្និ្នា ការថ្លលទនំ្ញិសខំាន្់ៗ ង្ ើទផី្សារអន្តរាត្ ិ/ International commodity prices ១៣ 

 ២.១. ថ្លលង្្បខង្ៅ (Crude oil price: Brent, WTI, Dubai) ១៣ 

 ២.២. ថ្លលអខករ (Rice price: 5%, 25%, 100% broken) ១៣ 

 ២.៣. ថ្លលង្ៅស ៊ូ (Rubber price: TSR20, SGP/MYS) ១៣ 

៣. ឧបសមពយន្ធ ១៤ 
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ខ្លមឹសារសង្ខេប 

១. សន្ទសសន្ថ៍្លលទនំ្ញិង្្បើ្ ាស់ង្ៅភ្ាងំ្េញមាុខខខ្មញ្ញញ  ឆ្ា ំ២០១៦ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ០,៣%ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ខិាន្

ង្មើន្ង្ ើខ ៣,០%ង្ ៀបន្ឹខ១២ខខ្មុន្។ ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ សន្ទសសន្ថ៍្លលថ្ន្្មុមទនំ្ញិខដ្ ាន្ង្មើន្ង្ ើខឯួរម្ស់ម្គា  រួ់មម្គន្ 

អាហារន្ិខង្ភ្សជកៈមិន្ខមន្ាត្ិ្ សិឹខ សង្មលៀមបំណម់ ន្ិខខសែមង្ជើខ ន្ិខង្្ឯឿខសង្ហា រឹម សម្គា រៈង្្បើ្ ាស ់ន្ខិការខលទំ, រកី

សន្ទសសន្ថ៍្លលថ្ន្្មុមទនំ្ញិដ្ថ្ទង្ទៀ្ហាម់ង្ៅន្ខឹឬម្គន្ការលហច្ុុះ្ចិ្្ចួ្។ តាមការង្ វើច្ំង្ោលឯិ្ដ្ ់្្ឹមខខ្ ាូ ឆ្ា ំ២០១៦ 

អ្ផិ្សរោ្បចំឆ្ា ំ(year on year)អាច្ម្គន្អ្តា ៣,៥% ឬអ្ផិ្សរោម យម្បចំឆ្ា ំ(year average) ២,៩%។ 

២. ឯិ្្្ឹមខែសហីា ឆ្ា ាំ២០១៦ រូបិយវត្ថុទសូៅM2មាន ៥៦.៧៩៨ប ៊ីលាន្សរៀល ង្មើន្ង្ ើខ ២,១%ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ 

ន្ិខាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២១,៦%ង្ ៀបន្ឹខ១២ខខ្មុន្, មាុខង្ន្នុះ្ាម់ង្រៀ (រ៊ូបិហិ ថ្ុM1ន្ិខ្ាម់បង្្ញើាតង្រៀ )ម្គន្សម្គម្គ្្ 

្្ឹម្បម្គិ ១៦%ថ្ន្រ៊ូបិហិ ថ្ុទ៊ូង្ៅM2 ង្ទុះម្គន្មំង្ិើន្បន្តិច្ចប់េីខខ្ឧសភាមមមតី។ ង្ោ ន្ង្គាហន្ខិ្ប្ិប ត្កិារ

មួហច្នំ្នួ្ង្ដ្ើមែីបង្ខកើន្ការង្្បើ្ាស់្ាម់ង្រៀ ម្គន្ដ្៊ូច្ាត៖ ការរមាសថ ិរភាេអ្តាបតូរ្ាម់, ការមំិ្់្ាម់ប្មុខ

កា្េវមិច្ចាតង្រៀ មាុខអ្តា(៨%)ទបាតខរ៊ូបិហបយ ណិបរង្ទស(១២,៥%), ការដាម់ង្ច្ញឧបមរិ៍ិិរ្ញិ ថ្ុNCDាតង្រៀ , 

អន្ុិ ត្្ប្ិប ត្ិការផ្សត ស់ន្ទន្ហីភាេង្ដាហម្គន្ការធាន្ន(Lquidity-Providing Collateralised Operation), ន្ិខដាម់ឲ្យ

ដំ្ង្ិើរការ្បេយន្ធទ៊ូទ្់្ ាម់ង្រៀ “Fast System”ាតង្ដ្ើម, ប៉ាុខន្តង្ទុះគ៉ា ខង្ន្ុះមតី ដុ្លាល ររ៊ូបន្ហីមមមង្ៅមមពុាតង្ៅម្គន្ម្មិ្
ខ្ពស់ង្ៅង្ ើហ ្សបង្េ ខដ្ ម្គន្ ំិ ៊ូរច្៊ូ ខ្ពសថ់្ន្ម៊ូ ទនុ្េីបរង្ទស។ 

 មំង្ិើន្ឥិទន្ាន្លហង្ ែឿន្ាតបន្តបន្នទ ប់ ឯិ្្្ឹមខខ្សហីា ឆ្ា ំ២០១៦ ឥណទានខែលផ្តលស់ោយធន្នគារ 

ពាណិជ្ជម្គន្ ៥៥.៦១៣ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ០,៥%ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ខដ្ ាតមំង្ិើន្ទប, ង្បើង្ ៀបន្ឹខ១២ខខ្មុន្ 

ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២៤,២% ខដ្ ាតមំង្ិើន្ដ៏្ទបផ្សខខដ្រង្បើង្ ៀបន្ឹខបោត ឆ្ា ំមុន្ៗ។  

មាុខខខ្សហីា ឆ្ា ំ២០១៦ អ្តាការ្ាម់ថ្ន្ធន្នគារពាណិជកាន្លហច្ុុះបនតចិទាាំង្ាម់បស្ញើនងិប្រាក់មមចីង្ ៀបន្ឹខខខ្

មន្លខង្ៅ, រីកអ្តាការ្ាម់ថ្ន្្ឯឹុះសាថ ន្មី្មូិិរ្ញិ ថ្ុេុមំ្គន្ការខ្ប្បួ ង្ទ។ តាមការសង្ខក្ អ្តាការ្ាម់ង្ៅមមពុាតម្គន្

ម្មិ្ខ្ពស់ាតខ្បង្ទសជិ្ខាខមាុខ្ំបន្់ ខដ្ ង្ន្ុះបង្ហា ញផ្សខខដ្រអំេីសកាត ន្េុ មំង្ិើន្ង្សដ្ឋមិច្ចមមពុាត។ 

៣. ការនំ្នច្៊ូ ៖ មាុខខខ្មញ្ញញ ង្ន្ុះ ការនំ្នច្៊ូ ាន្បន្តលហច្ុុះមម្្ឹម ៩៦៧លាន្ដុ្លាល រ មាុខង្ន្នុះម្គន្ការលហច្ុុះខាល ំខ

ង្ ើកានំ្នច្៊ូ វាហន្ភ្យិ ឌ  ន្ិខទំន្ញិង្ផ្សសខ  ៗ រីកបរសកាេ រសំិខ់ាន្ង្មើន្ង្ ើខឯួរម្់សម្គា  ់។ មាុខរហៈង្េ ៩ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៦ង្ន្ុះ 

ការនំ្នច្៊ូ ាតទឹម្ាម់សរុប ៩.១៥២លាន្ដុ្លាល រ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៥,៣%ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន្ មាុខង្ន្នុះច្ខំិមថ្ន្ការ

នំ្នច្៊ូ ទនំ្ញិវាហន្ភ្យិ ឌ ម្គន្ ២៩,២% បរសកាេ រសំិខ់ ៤,៦% ង្្ឯឿខហន្ត ៨,៧% ង្្បខឥន្ធន្ៈ ១០,៤% ន្ិខទំន្ិញង្ផ្សសខ ងៗ្ទៀ្  

៤៧,១%។ 

ការនំ្នង្ច្ញ៖ មាុខខែមញ្ញញ ង្ន្ុះ ការនំ្នង្ច្ញាន្លហច្ុុះបន្តចិ្មម្្ឹម ៩០២លាន្ដុ្លាល រ មាុខង្ន្នុះម្គន្ការលហច្ុុះ

ខាល ំខង្ ើ្បង្ភ្ទទនំ្ញិវាហន្ភ្ ឌិ  ន្ិខ្បង្ភ្ទទនំ្ញិង្ផ្សសខៗ, ប៉ាុខន្តផ្ស ិ្ ផ្ស អខករនំ្នង្ច្ញាន្ង្មើន្ង្ ើខខ្ពស់ ន្ិខការនំ្នង្ច្ញ

ង្ៅស ៊ូម៏ាន្ង្មើន្ង្ ើខផ្សខខដ្រង្ ៀបន្ឹខខខ្មន្លខង្ៅ។ រហៈង្េ ៩ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៦ង្ន្ុះ ការនំ្នង្ច្ញសរុបម្គន្ ៧.៧៣០លាន្ដុ្លាល រ 
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ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១១,៣%ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន្ មាុខង្ន្នុះច្ខំិមថ្ន្ការនំ្នង្ច្ញផ្ស ិ្ ផ្ស វាហន្ភ្យិ ឌ ន្ិខខសែមង្ជើខ

ម្គន្ ៧៣,៦% អខករ ២,៦% ង្ៅស ៊ូ ១,៤% ន្ិខផ្ស ិ្ ផ្ស ង្ផ្សសខៗង្ទៀ្ ២២,៤%។ 

៤. ការអន្ុិ ត្ច្ំិ ៊ូ ៖ មាុខខខ្មញ្ញញ  ឆ្ា ំ២០១៦ រដ្ឋា ថ្នា ម់ាត្ិអន្ុិ ត្ច្ំិ ៊ូ មាុខ្បង្ទសាន្ ១.១២៧ប ៊ីលាន្

ង្រៀ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខបន្តិច្ង្ ៀបន្ឹខខខ្មន្លខង្ៅ ប៉ាុខន្តម្គន្ម្មិ្ទបាតខបោត ខខ្មុន្ៗ។ មាុខរហៈង្េ ៩ខខ្ឆ្ា ំ២០១៦ង្ន្ុះ 

ច្ំ ៊ិូ មាុខ្បង្ទសសរុបអន្ុិ ត្ាន្ ១០.៧៩៧ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១៩,៨%ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន្ 

(ង្្ច្ើន្ាតខច្ាប់ល សិកាឆ្ា ំ២០១៦្បម្គិ ៤,៨%), មាុខង្ន្នុះច្ំខិមថ្ន្ច្ំិ ៊ូ សារង្េើេន្ធម្គន្ ៨៧,៧% ច្ំ ៊ិូ មិន្ខមន្

សារង្េើេន្ធម្គន្ ១១,៦% ន្ិខច្ំ ៊ិូ ម៊ូ  ន្ម្គន្ ០,៦%។ 

ការអន្ុិ្ តច្ោំហ៖ មាុខខខ្មញ្ញញ  ឆ្ា ំ២០១៦ រដ្ឋា ថ្នា ម់ាត្ាិន្អន្ុិ ត្ច្ោំហល សិកា ១.២០៣ប ៊ីលាន្ង្រៀ  

ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២០,៨%ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ប៉ាុខន្តាន្លហច្ុុះ ១២,៦%ង្ ៀបន្ឹខខខ្មញ្ញញ ឆ្ា ំមុន្។ មាុខរហៈង្េ ៩ខខ្ឆ្ា ំ២០១៦ 

ច្ោំហអន្ុិ ត្សរុប ៩.០៩១ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៤,៩%ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន្ (ប៉ាខុន្តទបាតខច្ាប់

ល សិកាឆ្ា ំ២០១៦្បម្គិ ២១,៤%), មាុខង្ន្នុះច្ំខិមថ្ន្ច្ោំហង្បៀិ្សម្គន្ ៤២,៦% ច្ោំហមិន្ខមន្ង្បៀិ្ស 

២៩,៨% ន្ិខច្ោំហម៊ូ  ន្ ២៧,៦%។  

ាតរួមមាុខរហៈង្េ ៩ខខ្ឆ្ា ំ២០១៦ង្ន្ុះ ការអន្ុិ ត្ច្ំិ ៊ូ ាន្ង្មើន្ង្ ើខមាុខង្ ែឿន្ង្ ឿន្ាតខការអន្ុិ ត្ច្ោំហ 

ង្ ៀបង្ៅន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន្។ ាត ទធផ្ស រហៈង្េ ៩ខខ្ង្ន្ុះ ្ ុយភាេច្រន្តសរុបម្គន្អ្ងិ្រម ៣.៩៩៨ប ៊ីលាន្

ង្រៀ  ន្ិខ្ ុយភាេល សិកាទ៊ូង្ៅម្គន្អ្ិង្រម ១.៥៥៦ប ៊ីលាន្ង្រៀ , ខដ្ ង្ន្ុះបង្ហា ញេីមិច្ចខ្ិ្ ខ្ំ្បឹខខ្បខថ្ន្្មសួខង្សដ្ឋមិច្ច

ន្ិខិិរ្ញិ ថ្ុមាុខការង្មៀខឯរច្ំ ៊ិូ  ន្ិខខមទ្មខ់ិិរ្ញិ ថ្ុសាធារិៈឲ្យកាន្ខ់្ម្គន្្បសិទធភាេមាុខការអន្ុិ ត្ល សិកា។ 

៥. មាុខខខ្មញ្ញញ  ឆ្ា ំ២០១៦ ឯង្្ម្គខ សិន្ងិ្គឯអន្ញុ្ញញ ្ង្ដាហ្មុម្បឹមាអភ្ិិ ឌ្ឍន្៍មមពុាតម្គន្ទនុ្ សិន្ងិ្គឯ ១០៣លាន្

ដុ្លាល រ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៣ដ្ខង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ មាុខង្ន្នុះម្គន្ឯង្្ម្គខ សិន្ងិ្គឯ ំៗមួហច្នំ្នួ្ង្ ើខផ្សាមមស-ិឧសាិមមម (ឯង្្ម្គខ

 ិ សន្ិង្គឯមសដិាឋ ន្ន្ខិខមថ្ច្ាផ្ស ិ្ ផ្ស មសិមមម ០១ឯង្្ម្គខ ាតមួហ សិន្ិង្គឯទនុ្ ៣៥លាន្ដុ្លាល រ) ន្ិខខផ្សាមឧសាិមមមខរ៉ែ 

(ឯង្្ម្គខឧសាិមមមខរ៉ែម្គស ០១ឯង្្ម្គខ ាតមួហទនុ្ សិន្ិង្គឯ ២០លាន្ដុ្លាល រ)។ 

រហៈង្េ ៩ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៦ង្ន្ុះ ច្ំន្នួ្ឯង្្ម្គខ សិន្ិង្គឯម្គន្ ៩៣ឯង្្ម្គខ(ង្សម ើន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន្), ឯិ្ាតទនុ្

 ិ សន្ិង្គឯសរុប ២.៧៤២លាន្ដុ្លាល រ ្សូបមម្គល ខំេ មមមសរបុច្នំ្នួ្ ១០០ណន្ន់្នម់។ តាមការសង្ខក្ សិន្ិង្គឯាន្ង្មើន្ង្ ើខ

ខាល ំខង្ៅង្ ើ សិសយហឧសាិមមម ន្ិខង្ទសច្រិ ៍, ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ៩ខខ្ឆ្ា ំមុន្  ិ សន្ិង្គឯ សិសយហឧសាិមមម ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២ដ្ខ 

មាុខង្ន្នុះ សិន្ងិ្គឯទនុ្ង្ ើង្ោខច្្មសុីម៉ាខ្ម៍្គន្ច្ខំិម ៥៥%, ន្ិខ សិន្ិង្គឯ សិសយហង្ទសច្រិា៍ន្ង្មើន្ង្ ើខ ២១ដ្ខ ង្ដាហ

ម្គន្ឯង្្ម្គខ សិន្ងិ្គឯ ំ ងៗ្ៅង្ ើមជឈម ឌិ  ង្ទសច្រិ៍ អភ្ិិឌ្ឍន្៍្ ំបន្ង់្ទសច្រិ៍ មមាត្ិ ន្ិខសោឋ ោរផ្កក ហ្ាំ។ 

 

៦. មាុខខខ្សហីា ឆ្ា ំ២០១៦ ច្នំ្នួ្ង្ភ្ញៀិអន្តរាត្ាិន្ង្មើន្ង្ ើខ ២,៦%ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្។ តាមការសង្ខក្  ច្នំ្នួ្ង្ភ្ញៀិ

អន្តរាត្ិអាច្ន្ឹខលហច្ុុះ្ចិ្្ួច្មាុខខខ្មញ្ញញ  ន្ិខចប់ង្មើន្ង្ ើខាតបន្តបន្នទ ប់េខីខ្្លុាដ្ ង់្ដ្ើមឆ្ា ំបន្នទ ប់។ រហៈង្េ ៨ខខ្

ឆ្ា ំ២០១៦ង្ន្ុះ ច្នំ្នួ្ង្ភ្ញៀិអន្តរាត្ងិ្មើន្ង្ ើខាន្ ៤,៣% ឯឺម្គន្ច្នំ្នួ្សរុប ៣.១៦៣ណន្ន់្នម់ មាុខង្ន្នុះង្ភ្ញៀិមមេី្ ំបន្់

អាសុងី្្ច្ើន្ាតខង្ឯ ាតេងិ្សស្ំបន្អ់ាសា ន្។  
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៧.  ិ សសយហសំិ ខ់ាន្បន្តង្មើន្ង្ ើខខាល ំខ រហៈង្េ ៩ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៦ង្ន្ុះ សងំ្ិើសាខសខ់សរុបម្គន្ ២.០០៩ឯង្្ម្គខ 

(ង្មើន្៥០៤ឯង្្ម្គខង្ ៀបន្ខឹ៩ខខ្ឆ្ា ំមុន្), ឯិ្ាតថ្ផ្សទ្មសំសំិ ខ់សរុប ១២.២៦៩ណន្់ខម៉ា្្កាង្រ៉ែ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១៦៨%ង្ ៀប

ន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន្, មាុខង្ន្នុះម្គន្ការិម់ង្ ើខឯួរម្ស់ម្គា  ច់្ងំ្ណុះសំិខ់្បង្ភ្ទអាោរណិិជកមមម (ង្មើន្ ៨ដ្ខ) 

សំិខ់្បភ្ទ ងំ្ៅដាឋ ន្ (ង្មើន្ ៦៥%) ន្ខិសំិ ខ់្បង្ភ្ទឧសាិមមម (ង្មើន្ ១១០%), ឯិ្ាតទឹម្ាម់សរុប ៧.៥៦០លាន្

ដុ្លាល រ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៣ដ្ខង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោា ឆ្ា ំមុន្។ 

៨. ថ្លលង្្បខង្ៅ  ាតរួមថ្លលង្្បខង្ៅង្ ើទីផ្សារអន្តរាត្មិ្គន្ន្និ្ាការង្មើន្ង្ ើខង្ៅច្ុខខខ្មញ្ញញ ង្ន្ុះ។ ង្ៅខខ្មញ្ញញ  ឆ្ា ំ

២០១៦ ស្ម្គប់ង្្បខង្ៅមាុខមិច្ចសន្ា ម់១ខខ្ខាខមុខ្ ង្្បខBrentថ្លល ៤៦,១៩ដុ្លាល រ/ ុខ ាន្ង្មើន្ ០.១%ង្ ៀបន្ឹខខខ្

មុន្ ង្្បខDubaiថ្លល ៤៣,៧៤ដុ្លាល រ/ ុខ ាន្ង្មើន្ ០.០២% ន្ិខង្្បខWITថ្លល ៤៥,២ដុ្លាល រ/ ុខ ាន្ង្មើន្ ១,០%។ 

មំង្ិើន្ថ្លលង្្បខមាុខខខ្មញ្ញញ ង្ន្ុះ ឯឺង្ដាហសារបោត ្បង្ទសOPECាន្សង្្មច្មិច្ច្េមង្្េៀខកា្់បន្ថហន្និ្ាផ្ស ង្្បខ 

ខដ្ ន្ឹខចប់អន្ុិ ត្ចប់េីខខ្ សិច្ឆិកា្ង្ៅ។  

ថ្លលអខករ ង្ៅខខ្មញ្ញញ  ឆ្ា ំ២០១៦ (១)អខករមមពុាត អខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤២៥ដុ្លាល រ/ង្តាន្ ាន្លហច្ុុះ 

២,៣%ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១,២%ង្ ៀបន្ខឹ១២ខខ្មុន្, ខដ្ ការលហច្ុុះថ្លលង្ន្ុះ ឯឺង្ដាហម្គន្ការ្បមួ្

្បខជខេី្បង្ទសជិ្ខាខ។ (២)អខករថ្ល ង្ៅទី្មុខាខមមអខករនំ្នង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៣៨៤ដុ្លាល រ/ង្តាន្ ាន្លហច្ុុះ 

៧,៥%ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៧,៦%ង្ ៀបន្ឹខ១២ខខ្មុន្។ (៣)អខករង្ិៀ្ោម អខករនំ្នង្ច្ញ (ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល 

៣៤៣ដុ្លាល រ/ង្តាន្ ឯឺាន្លហច្ុុះ ១,៤%ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៥%ង្ ៀបន្ឹខ១២ខខ្មុន្។ ការបន្តធាល ម់ច្ុុះ

ថ្ន្ថ្លលអខករង្ន្ុះ ឯឺង្ដាហសារម្គន្ការ្បមួ្្បខជខការនំ្នង្ច្ញអខករង្ៅមាុខ្ំបន្់ ន្ិខម្គន្មំង្ិើន្ការផ្សា្ផ់្សាខ់បន្នទ ប់េីរដ្៊ិូ

្បម៊ូ ផ្ស ។ 

ថ្លលង្ៅស ៊ូ ង្ៅខខ្មញ្ញញ  ឆ្ា ំ២០១៦ ង្ៅស ៊ូសត ខ់ដារTSR20ថ្លល ១.៣៥៨ដុ្លាល រ/ង្តាន្ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៤,៧%សធៀប

ន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខង្មើន្ង្ ើខ ៩,៦%ង្ ៀបន្ឹខ១២ខខ្មុន្, ង្ៅស ៊ូSGP/MYSថ្លល ១.៥៧៣ដុ្លាល រ/ង្តាន្ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១,៣%

ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខង្មើន្ង្ ើខ ១៦,៨%ង្ ៀបន្ឹខ១២ខខ្មុន្។ មំង្ិើន្ថ្លលង្ន្ុះ ឯឺង្ដាហសារ្បង្ទសឥ ឌិូ ង្ន្សុី ន្ិខថ្លាន្

រខឥទធិេ ខ្យ េ់យុុះខដ្ ង្ វើឲ្យប៉ាុះណ ់ដ្ ក់ារផ្សា្ផ់្សាខ់, ថ្លលិ ថ្ុធា្ុង្ដ្ើមង្ៅស ៊ូ មមាត្ងិ្ៅថ្លម៏ម្គន្ការង្មើន្ង្ ើខ,  រីក្្មូិ

ការថ្ន្ការផ្ស ិ្ មមមសំបមមខ់រលហន្តង្ដ្ើមែីផ្សា្ផ់្សាខ់ទីផ្សារម៏ម្គន្ការង្មើន្ង្ ើខផ្សខខដ្រ។ 

 

 

 

 

 

 

 

(ច្ំង្ណុះង្សច្មត ីមអិ្ ថ្ន្រាហការិ៍ ស៊ូមទម់ទខផ្កទ  ន់្នហមដាឋ ន្សថ ិ្ ិ ថ្ន្អឯាន្នហមដាឋ ន្ង្ោ ន្ង្គាហង្សដ្ឋមិច្ចន្ិខ

ិិរ្ញិ ថ្ុសាធារិៈ ្មសួខង្សដ្ឋមិច្ច ន្ិខិិរ្ញិ ថ្ុ) 
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៣. ឧបសមពយន្ធ 

សូចនាករនាាំមុែ (Leading Indicators) 
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អតិផរណា និងទុនបាំរុងបរទទស (Inflation and Foreign Reserves) 
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អត្រាបតូរត្រាក់ (Exchange Rate) 
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 ិ សស័ររូបិរិតុ  និងនានាារ (Money and Banking) 
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ការអនុិតតថ សិការ (Budget) 
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 ិ សនិទគឯកកនន និងការបទងើតតការារ (Investment and Employment) 
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 ិ សស័រណិិនកកមម (Trades) 

 
 

********* 
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ទរៀបចាំទោរ 

អឯគនារកោា នទាលនទគារទសដ្ាកិចច និង ហិរញ្ាិតុ សាធារិៈ 

ត្រកសួងទសដ្ាកចិច និង ហិរញ្ាិតុ  

 

 

េយ្ម៌្គន្ង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទម់ទខ 

ទ៊ូរសយេទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០១២ ៧៨៧ ៤៨៤, ០១៦ ៨៦៨ ៨១៧, ០៧៧ ៧០៣ ៤៣៦ 

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

 


