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មាតិកា 

 ទាំព័រ 

ខ្លមឹសារសង្ខេប/Executive summary ១ 

១. ននិ្នា ការសេដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជា/Cambodia economic trends ៤ 

 ១.១. សន្ទសសន្៍ថ្លលទំន្ញិង្្បើ្ាស/់Consumer price index ៤ 

 ១.២.  ិ សសយហិិរញវិ ្ថុ/Finance ៥ 

 ១.៣.  ិ សសយហណិិជកមមម/Trade ៧ 

 ១.៤. ការអន្ុិ្តល សិកា/Budget execution ៨ 

 ១.៥.  ិ សសយហ សិន្ិង្គឯកមជន្/Private investment ៨ 

 ១.៦.  ិ សសយហង្ទសច្រិ៍/Tourism ៩ 

 ១.៧.  ិ សសយហសំិខ់/Construction ១០ 

២. ន្និ្នា ការថ្លលទនំ្ញិសខំាន្់ៗ ង្ ើទផី្សារអន្តរជា្/ិInternational commodity prices ១០ 

 ២.១. ថ្លលង្្បខង្ៅ (Crude oil price: Brent, WTI, Dubai) ១០ 

 ២.២. ថ្លលអខករ (Rice price: 5%, 25%, 100% broken) ១០ 

 ២.៣. ថ្លលង្ៅស ៊ូ (Rubber price: TSR20, SGP/MYS) ១១ 

៣. ឧបសមពយន្ធ ១២  
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ខ្លមឹសារសង្ខេប / Executive summary 

១. ជារួម ង្ៅខខ្មមរា ឆ្ា ំ២០១៩ង្ន្េះ សន្ទសសន្៍ថ្លលទំន្ិញង្្បើ្ាស់្ឯប់មុខ្ទំន្ិញង្ៅរាជធានី្ភ្ាំង្េញ េុំមាន្ការ

ខ្ប្ប ួង្ទង្បើង្ ៀបន្ខឹខខ្មនុ្ ប ខុន្តាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១,៥% ង្បើង្ ៀបន្ខឹខខ្មមរាឆ្ា ំមនុ្។  ង្បើង្្បៀបង្ ៀបន្ឹខខខ្មមរាឆ្ា ំមុន្ 

សន្ទសសន្ថ៍្លល្មុមទំន្ញិមួហចំ្ន្នួ្មាន្ការង្មើន្ង្ ើខ មាខុង្ន្នេះ សន្ទសសន្ថ៍្លលង្ភ្សជកៈមាន្ជា្ិ្សិឹខន្ខិថ្ា ជំមា់ន្ង្មើន្ង្ ើខ 

៦,៤% (្សា ន្ិខថ្ា ជំម់) សន្ទសសន្ថ៍្លលង្ោជន្ហីដ្ឋឋ ន្ ៥,៨% ន្ិខសង្មលៀមបំណមន់្ិខខសែមង្ជើខ ២,៥%។ ចំ្ខិមក សន្ទសសន្៍

ថ្លលការដ្មឹជញកូន្ាន្ធាល ម់ចុ្េះ ៥,៧% មាខុង្ន្នេះ សន្ទសសន្ថ៍្លលង្្បខសាខំ មមតា ន្ខិសន្ទសសន្ថ៍្លលង្្បខមា ស ៊្ូ ធាល ម់ចុ្េះ ១៨,៦% 

ន្ខិ ១២,៩% ង្រៀខគ្នា ។ 

២.  ន្នគ្នរ៖ ឯិ្្្ឹមខខ្មមរា ឆ្ា ំ២០១៩ ្ទេយសមមម ន្នគ្នរ្ាម់បង្ញវើសរុបចំ្ន្នួ្ ១៤៤,៤្ទីលាន្ង្រៀ  ាន្

ង្មើន្ង្ ើខ ១,៥% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ខិាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២០% ង្ ៀបន្ឹខឆ្ា ំមុន្ ន្ខិមាន្មំង្ ើិន្ម យម្បមាិ ២៣,៥% 

មាុខ១ឆ្ា ំស្មាប់រហៈង្េ ៨ឆ្ា ំចុ្ខង្្កាហង្ន្េះ។ អ្តាការ្ាម់៖ ឥិទាន្ ន្នគ្នរណិិជកមាន្អ្តាការ្ាម់  ១៣,២% 

ចំ្ង្ណេះ្ាម់ង្រៀ  ន្ខិ ១១,៦%ចំ្ង្ណេះ្ាម់ដុ្លាល រ ាន្លហចុ្េះបន្តិច្ង្ ៀបន្ខឹខខ្ ាមូន្លខង្ៅ ប ុខន្តាន្ង្មើន្ង្ ើខង្បើង្ ៀបង្ៅ

ន្ខឹបណ្តត ខខ្មុន្ៗមាខុឆ្ា ំ២០១៨មន្លខង្ៅ។ មាុខរហៈង្េ ប នុ្នម ន្ឆ្ា ំចុ្ខង្្កាហង្ន្េះ ឯមាល ្រវាខអ្តាការ្ាមឥ់ិទាន្្ាម់ង្រៀ 

ន្ខិឥិទាន្្ាម់ដុ្លាល រមាន្ន្និ្នា ការលហចុ្េះ ន្ខិាន្ជួហង្ ើមមមពស់ទំន្ុមចិ្្តសាធារិៈចំ្ង្ណេះរ៊ូបិហិ្ថុជា្ផិ្សខខដ្រ។ 

ការផ្សគ្់ផ្សគខ់រ៊ូបិហិ្ថុ៖ រ៊ូបិហិ្ថុទ៊ូង្ៅ M2 មាន្ចំ្ន្នួ្ ៩០,៤្ទីលាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២,២% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខាន្

ង្មើន្ង្ ើខ ២៥,១% ង្ ៀបន្ឹខ១ឆ្ា ំមុន្។ មំង្ ើិន្រ៊ូបិហិ្ថុទ៊ូង្ៅមាន្ន្និ្នា ការ្សបង្ៅន្ឹខមំង្ ើិន្្ាម់ចំ្ ៊ិូ ្បជាជន្ ខ្ិៈ

ខដ្ ង្សដ្ឋមិច្ចបន្តមាន្មំង្ ើិន្ខ្ពស់ ន្ិខអ្ិផ្សរណ្តមាុខ្សុមរមាាន្ម្មិ្ ទាបមាខុរខវខអ់្តា ២,៧%មាុខរហៈង្េ ៨ឆ្ា ំ

ង្ន្េះ។ 

៣. រហៈង្េ ២ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៩ង្ន្េះ ្ថ្មលជញួដ្៊ូរមាន្ចំ្ន្នួ្សរុប  ៥,៨៥ប ៊ីលាន្ង្រៀ   ាន្ង្មើន្ង្ ើខជាខបីដ្ខង្ ៀប

ង្ៅន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្មាុខ២០១៨។ មាខុខខ្មមរា ឆ្ា ំ២០១៩ រាជរដ្ឋឋ ភ្ិា ាន្ដ្ឋម់ង្ច្ញន្៊ូិអន្ុ្មឹ្យសត ីេកីារង្ ើមទឹមចិ្្ត

េន្ធដ្ឋរមាុខ សិសយហម៊ូ ប្្ មាខុង្គ្ន បំិខង្ ើមសទួហការអភ្ិិឌ្ឍបខន្ថមង្ទៀ្មាុខ ិ សសយហម៊ូ ប្្ង្ៅមមពុជា។ 

៤. មាខុរហៈង្េ  ២ខខ្ ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៩ង្ន្េះ ការនំ្នង្ច្ញមាន្ទំិ ទំមឹ្ាមស់របុ ២ ០៦៥ លាន្ដ្លុាល រ ង្មើន្ង្ ើខ 

១៣,៧% ង្បើង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្។ ចំ្ខិមក ការនំ្នច្៊ូ មាន្ទំិំទឹម្ាម់សរុបចំ្ន្ួន្្បមាិ ២ ៩៥៥ 

លាន្ដុ្លាល រ ាន្លហចុ្េះ ១៦,៦% ង្ ៀបន្ឹខខខ្ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្។ ង្បើេនិ្ិ្ យង្មើ ទំិ ទំមឹ្ាមនំ់្នច្៊ូ បរសកាេ សំិខ ់ង្្បខឥន្ធន្ៈ 

ន្ខិង្្ឯឿខហន្តមាន្ង្មើន្ង្ ើខឯរួម្ស់មាគ   ់ង្ណ ឯ ឺង្មើន្មាខុអ្តា ៦០,២% ៩២,១% ន្ខិ ៤៣,០% ង្រៀខគ្នា ។ 

៥. តាមទិន្ាន្យហផ្សលូិការបឋមេរី្ន្នគ្នរជា្ិ ង្ៅខខ្មុមភៈ ឆ្ា ាំ២០១៩ រដ្ឋា ថ្ា ម់ជា្អិន្ុិ ្តចំ្ ៊ិូ មាុខ្សុមសរុប

បានចំ្ន្នួ្ ១.៣៧៨,៦១  ប ៊ីលាន្ង្រៀ  បានសកើនស ើង ៣,៩៤% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុមភៈ ឆ្ា ាំ២០១៨ ខដ្ មាុខង្ន្នេះ ចំ្ ៊ិូ សារង្េើ

េន្ធរួមចំ្ខិម ៩៤,៥៦% ន្ខិចំ្ ៊ិូ មិន្ខមន្សារង្េើេន្ធ ៥,២០%។ ឯិ្មមដ្ ់ខខ្មុមភៈឆ្ា ំ២០១៩ រដ្ឋា ថ្ា មជ់ា្ិ

្បម៊ូ ចំ្ ៊ិូ មាខុ្សុមសរុបបានចំ្ន្នួ្ ២.៨៩៤,៤៣  ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ាន្សកើនស ើង ១២,៥៨% ង្បើង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្

គ្នា មាុខឆ្ា ាំ២០១៨។ មំង្ ើិន្ង្ន្េះ ្្ូិាន្ឆលុេះបញ្ច ខំតាមរហៈមំង្ ើិន្ថ្ន្្បង្ភ្ទចំ្ ៊ិូ េន្ធមួហចំ្ន្នួ្ដ្៊ូច្ជា េន្ធផ្ទទ   ់

(១១,១៣%) េន្ធ្បង្គ  (១៨,៤១%) ន្ខិេន្ធណិជិកមមមង្្ៅ្បង្ទស (២៩,១២%)។  មាុខខខ្មុមភៈង្ន្េះ រដ្ឋា ថ្ា ម់
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ជា្ិាន្អន្ុិ្តច្ំណ្តហសរុបចាំនួន ១.០៦៦,៤៣ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  បានធាល ម់ចុ្េះ ១០,៩៤% ស ើស ៀ នឹងខខ្មុមភៈ ឆ្ា ាំ

២០១៨។ ឯិ្មមដ្ ់ខខ្មុមភៈឆ្ា ំ២០១៩ រដ្ឋា ថ្ា ម់ជា្ិអន្ុិ្តចំ្ណ្តហសរុបាន្ចំ្ន្ួន្ ២.៣២៤,៥៦ ប ៊ីលាន្ង្រៀ 

ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១២,២៤% ង្បើង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា មាុខឆ្ា ំ២០១៨។ ជា ទធផ្ស  ឯិ្ ្្ឹមខខ្មុមភៈឆ្ា ំ២០១៩ ្ុ យោេ

ល សិកាច្រន្តមាន្អ្ិង្រមសាច់្្ាម់ចំ្ន្ួន្ ១.០២៧,៤២ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ន្ខិ្ ុយោេល សិកាសរុបមាន្អ្ិង្រមសាច់្្ាមចំ់្ន្នួ្ 

៥៦៩,៨៧ ប ៊ីលាន្ង្រៀ ។  

៦. មាខុខខ្មុមភៈ ឆ្ា ំ២០១៩ ឯង្្មាខ សិន្ិង្គឯកមជន្សរុបខដ្ ទទួ ាន្ការអន្ញុ្វ ្ង្ដ្ឋហ្មុម្បឹមាអភ្ិិឌ្ឍន្៍មមពុ

ជាមាន្ចំ្ន្នួ្ ៣២ ឯង្្មាខ ន្ខិមាន្ទុន្ សិន្ិង្គឯ្បមា  ិ១ ៧៨៩ លាន្ដុ្លាល រអាង្មរសម។ តាមរហៈទិន្ាន្យហ សង្ខក្ង្ ើញថ្ មាខុ

ខខ្មុមភៈឯង្្មាខ សិន្ិង្គឯ ំៗចំ្ន្នួ្ ២ ខដ្ ង្ទើបទទួ ាន្ការអន្ញុ្វ ្ មាុខង្ន្នេះរួមមាន្ ឯង្្មាខ សិន្ិង្គឯង្ ើមជឈម ឌិ  

ង្ទសច្រិ៍ ន្ិខឯង្្មាខ សិន្ិង្គឯង្ ើ ទី្មុខង្ទសច្រិ៍។ ស្មាប់ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៩ង្ន្េះ ឯង្្មាខ សិន្ិង្គឯង្ ើ សិសយហង្ទសច្រិ៍ 

មាន្ការង្មើន្ង្ ើខជាខ សិសយហង្ផ្សសខៗ។ ការ សិន្ិង្គឯង្ន្េះ ាន្ឆលុេះបញ្ច ខំេីមមាល ខំមំង្ ើិន្ន្នឆ្ា ំ២០១៩ ន្ខិឆ្ា ំបន្តបន្នទ ប់។ 

៧. មាខុរហៈង្េ  ២ខខ្ ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៩ង្ន្េះ សំង្ ើិសំុសាខសខ់សរុបមាន្ ៥៦០ ឯង្្មាខ មាុខង្ន្នេះ សំិខ់្បង្ភ្ទ

 ំង្ៅដ្ឋឋ ន្មាន្ចំ្ន្នួ្ ៤៨១ ឯង្្មាខ សំិខ់្បង្ភ្ទណិិជកមមមមាន្ ៣៣ ឯង្្មាខ សំិខ់្បង្ភ្ទឧសាិមមមមាន្ ១៨ 

ឯង្្មាខ សំិខ់្ បង្ភ្ទ សិន្ិង្គឯមាន្ ១១ ឯង្្មាខ សំិខ់្បង្ភ្ទង្ទសច្រិ៍មាន្ ១០ ឯង្្មាខ ន្ខិសំិខ់្ បង្ភ្ទសាធារិៈ 

(មិន្ខមន្ល សិការដ្ឋ) មាន្ ៧ ឯង្្មាខ។ សំិខ់ ំង្ៅដ្ឋឋ ន្ង្ៅខ្បន្តង្មើន្ង្ ើខ ខដ្ ង្ន្េះបញ្ក ម់េីមំង្ ើិន្្្មូិការរបស់

្បជាជន្។ 

៨. មាខុរហៈង្េ  ២ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៩ង្ន្េះ មមពុជាទទួ ាន្ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រអន្តរជា្ិសរុប្បមាិ ១ លាន្ ២ ខសន្ន្នម ់

ង្មើន្ង្ ើខ្បមាិ ៩,៣% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំ២០១៨ ខដ្ មាុខង្ន្នេះ ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រចិ្ន្មាន្ចំ្ន្នួ្្បមាិជាខ ៤១

មឺុន្ន្នម ់ឬង្សម ើន្ឹខ ៣៣,៦% ង្ ៀបន្ខឹចំ្ន្នួ្ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រសរុប (ង្មើន្ង្ ើខ ៣១,៧% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្) ង្ភ្ញៀិ

ង្ទសច្រង្ិៀ្ណ្តម ៩,៩% ន្ិខបន្តបន្នទ ប់ រួមមាន្ ឡាិ ថ្ល ម៊ូង្រ៉េ ន្ខិជប ុន្។ ចំ្ន្នួ្ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រិ៍អន្តរជា្និ្ខឹបន្តង្មើន្ង្ ើខង្ៅ

ឆ្ា ំ២០១៩ង្ន្េះ ង្ដ្ឋហសារខ្មតាា មួហចំ្ន្នួ្ រមួមាន្ (១). សថ រិោេន្ង្គាហន្ខិង្សដ្ឋមិច្ច (២). មំង្ ើិន្្ាម់ចំ្ ៊ិូ ្បជាជន្ 

ន្ខិ (៣). ការ សិន្ិង្គឯង្ ើង្ិដ្ឋឋ រច្ន្នសមពយន្ធ ន្ខិបន្តមំខិ មអ្ំបន្់ង្ទសច្រិ៍ឱ្យកាន្់ខ្្បង្សើរ។ 

៩. មាខុខខ្មុមភៈ ឆ្ា ំ២០១៩ ង្្បខង្ៅ (Brent) ថ្លល ៦៦,០៣ដុ្លាល រ/ាខរ៉េ  ង្មើន្ថ្លល ៥,១៩ដុ្លាល រ/ាខរ៉េ  ង្ ៀបន្ឹខ

ខខ្មុន្ ង្ដ្ឋហសារអខគការរបស់្បង្ទសនំ្នង្ច្ញង្្បខ (OPEC) ាន្កា្់បន្ថហការផ្ស ិ្ ង្្បខ ង្ដ្ើមែីឱ្យទីផ្សារង្្បខង្ៅមាន្

្ ុយោេង្ ើខ សិញ ្សបគ្នា ន្ខឹសាថ ន្ោេថ្ន្សង្គ្រគ មណិិជកមមមរវាខមហាអំណ្តច្ង្សដ្ឋមចិ្ចទាខំេីរ មាន្ោេ្បង្សើរង្ ើខ។

អខករនំ្នង្ច្ញរបស់មមពុជា (ង្ខ្ទច្ ៥%) ង្ៅខ្រមាថ្លលាន្ ៤៦៥ ដុ្លាល រ/ង្តាន្ ដ្៊ូច្ង្ៅន្ខឹខខ្មមរាមន្លខង្ៅ។ ង្ដ្ើមែីបន្ាខំ្លួន្

ង្ ើការ្បមួ្្បខជខអខករនំ្នង្ច្ញង្ ើទីផ្សារមាុខ្ំបន្ ់ ន្ិខការ្បឈមង្ ើការបខ់េន្ធអខករនំ្នច្៊ូ ង្ៅទីផ្សារអឺរ៉េុប ន្ខិជហួ

ជំរុញអន្ុ សិសយហ្សូិ-អខករមមពុជា រាជរដ្ឋឋ ភ្ាិ  ាន្េាគមសវេះខសវខរមទផី្សារបខន្ថមជ៊ូន្្បជាមសិមរ តាមរហៈការច្េុះមចិ្ច

្េមង្្េៀខរវាខរដ្ឋន្ខិរដ្ឋ ខដ្ មាន្ទំិ ណំិិជកមមមសរបុ្បមា  ិ៧០ មុនឺ្ង្តាន្ មាខុង្ន្នេះ ច្និ្ន្ខឹបញ្ក ទញិ ៤០ មុនឺ្ង្តាន្ ន្ខិ

ង្ិៀ្ណ្តម ៣០ មុនឺ្ង្តាន្។ ចំ្ខិមក អខករនំ្នង្ច្ញរបស់ថ្ល (ង្ខ្ទច្ ៥%) ថ្លល ៤០២ ដុ្លាល រ/ង្តាន្ ធាល មថ់្លល ៨ ដុ្លាល រ/ង្តាន្  ន្ខិ

អខករនំ្នង្ច្ញរបស់ង្ិៀ្ណ្តម (ង្ខ្ទច្ ៥%) ថ្លល ៣៤៣ ដុ្លាល រ/ង្តាន្ ដ្៊ូច្គ្នា ន្ខឹខខ្មុន្។ ការធាល មថ់្លល ន្ខិរមា្ថ្មលង្លរង្ន្េះ ឯឺ

ង្ដ្ឋហសារមាន្ការ្បមួ្ ្បខជខខាល ំខង្ ើទផី្សារនំ្នង្ច្ញមាខុ្បំន្ ់ ជាេងិ្សស ជាមហួ្បង្ទសឥណ្តឌ ។ ង្ៅស ៊ូង្ៅសតខ់ដ្ឋរ 
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TSR20 ង្ ើទីផ្សារអាសីុ ថ្លល ១ ៥០០ ដុ្លាល រ/ង្តាន្ ាន្ង្មើន្ ៨០ ដុ្លាល រ/ង្តាន្ ង្ ៀបខខ្មុន្ បន្នទ ប់េីការលមលហមលំាខំថ្ន្ឥទធិ

េ សង្គ្រគ មណិិជកមមម រវាខ្បង្ទសមហាអណំ្តច្ង្សដ្ឋមិច្ច រួមផ្សសនំ្ខឹ ្្មូិការង្ៅស ៊ូស្មាប់  ឆ្ា ំ២០១៩ រំេឹខថ្ ន្ខឹង្មើន្

ដ្ ់ ១៤,៦ លាន្ង្តាន្ មាុខអ្តាមំង្ ើិន្ ៤,២% ង្ ៀបន្ខឹឆ្ា ំមុន្។ 
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៣. ឧបេមព័នធ 

េូច្ន្នករន្នាំមុែ (Leading Indicators) 
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អតិផរណា រូបិយវតថុ និង្ទុនបម្មុង្បរសទេ (Inflation, M2 and Foreign Reserve) 
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អម្ាបតូរម្ាក់ (Exchange Rate) 
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ធន្នគារនិង្ទីផារមូលបម្ត (Banking and Securities Market) 
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ការអនុវតតថវកិា (Budget) 
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 វិនិសគឯកកនន និង្ ការបសង្ើតតការររ (Investment and Employment) 
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 វិេ័យណិិនកកម  (Trades) 
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កាំិត់េមាគ ល់ 

ង្ៅស ៊ូ៖ 

 សៅេ ៊ូ TSR20: ឬង្ៅថ្ង្ៅស ៊ូសតខ់ដ្ឋរង្ ខ្២០ រួមមាន្ង្ៅស ៊ូ SIR20, SMR20 ន្ិខSTR20 ឯសឺំង្ៅង្ ើង្ៅស ៊ូ មមជា្ិខដ្ 

មាន្សារធា្ុង្ផ្សសខៗង្ទៀ្២០%។ ង្ៅស ៊ូ មមជា្ិមាន្ង្្ច្ើន្្បង្ភ្ទ មាុខង្ន្នេះង្ៅស ៊ូខដ្ មាន្្្មូិការង្្បើ្ាស់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ

ឯឺង្ៅស ៊ូសតខ់ដ្ឋរ (ង្ៅស ៊ូដំុ្) ន្ិខង្ៅស ៊ូបន្ទេះ។ ង្ៅស ៊ូ TSR20 ជា ្រសេទសៅេ ៊ូដែលបានដកច្ចាមាុខម្មិ្ខ្ពស់ ស្ ើ្បាេេ់្ា ់ 

ផលតិមមមកខ់ឡាន្ បំេខ់ទីបជយរ ម្មា ជយរ ខសែមង្ជើខន្ខិអាិង្ភ្លៀជាង្ដ្ើម។ ង្ៅស ៊ូ បង្ភ្ទង្ន្េះមាន្ម្មិ្សអ ិ្ទាប ង្ ើិហរហ

លាហបញកូ ជាមួហសារធា្ុដ្ថ្ទ ខដ្ ង្ វើឱ្យផ្ស ិ្ផ្ស ផ្ស ិ្ង្ច្ញេីង្ៅស ៊ូង្ន្េះមាន្ោេរឹខមា ំ ន្ន់្ិខមិន្រហសឹមរសច្រស ។ 

្បង្ទសសំខាន្់ៗខដ្ ផ្ស ិ្ង្ៅស ៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្េះឯមឺា ង្ សុី ថ្ល ឥ ឌិូ ង្ិសុី ង្ិៀ្ណ្តមន្ិខចិ្ន្។ 

 ង្ៅស ៊ូRSS (Ribbed Smoked Sheets) ខបខខច្មជា៦្បង្ភ្ទឯឺ ្បង្ភ្ទង្ ខ្ 1, 2, 3, 4, 5 ន្ិខ្បង្ភ្ទេិង្សស មាន្េ៌ិង្ ឿខ

ន្ិខង្ិច្ខ្ចប់ជាបន្ទេះ។ ង្ៅស ៊ូ្បង្ភ្ទ RSS3 ង្្ច្ើន្ផ្ស ិ្ង្ៅ្បង្ទសថ្ល ឥណ្តឌ  ន្ិខឥ ឌិូ ង្ិសុី ស្ ើ្បាេ់ជាិ ថ្ុធា្ុ 

េ្ា ់ផលិតសំបមកងរ់ថយនត្  ាំពងទី់ ជរ័ នងិដេែកសជើង។ ង្ៅស ៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្េះស្ ើ្បាេក់ាុងឧេាិកម្្ម្ផលិតេាំ កកង់ 

រថយន្ត ន្ិខខដ្ ជាធា្ុផ្សសងំ្ ើស 50% ថ្ន្ផ្ស ិ្ផ្ស ។ 

ង្្បខសៅ៖ 

ស្ ងសៅ Brent, WTI ន្ិខ Dubai ជា ្រសេទស្ ងសៅ នុ្ាល (Light Crude Oil) ខដ្ មាន្ការទិញលក់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ ន្ិខ

ជាថ្លលម៊ូ ដ្ឋឋ ន្មាុខការទិញ ម់កិច្ចេនាអន្នគត (Future Contract)។ ស្ ងសៅង្ ើទីផារអន្តរជាតាិនលកខ្ណៈខុេគ្នា  

សៅតាម្ ្រសេទែ៊ូចជា៖  ្រសេទស្ ងBrentង្្ច្ើន្ផ្ស ិ្ង្ៅ្ំបន្ស់មុ្ទអា ល្ខ់ទិច្ខាខង្ជើខ,  ្រសេទស្ ងរ េ់អាសម្ររិក WTI 

(West Texas Intermediate) នងិ ្រសេទស្ ងរ េ់អារ៉ា ់  ៊ីាអ ៊ូឌតី Dubai។  ្រសេទស្ ងសៅទាំង ីានលក្ខណៈ 

ខុេគ្នា សៅតាម្ក្មិ្តភាព្ាល ស ើយ ្រសេទស្ ងសៅដែលានភាព្ាលជាងសគអាចច្ាញ់ជាស្ ងឥន ្នៈបានស្ចើន។ 

API Gravity ្តូវបានសគស្ ើ្បាេវ់ាេដ់វងភាព្ាលច្ន ្រសេទស្ ងសៅនមួី្យៗ។  ្រសេទស្ ងដែលានក្មិ្ត API 

Gravity កានដ់តខ្ពេគ់ជឺា ្រសេទស្ ងដែលកានដ់ត្ាល នងិអាចច្ាញ់ជាស្ ងឥន ្នៈបានស្ចើន។ 

 WTI 40o API 

 Brent 38o API 

 Dubai 32o API 
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សរៀបច្ាំសោយ 

ន្នយកោឋ នេថិតិនងិ្វភិាឯសេដ្ឋកិច្ច 

អឯគន្នយកោឋ នសគាលនសគាយ 

ម្កេួង្សេដ្ឋកិច្ច នងិ្ហិរញ្ញវតថុ 

 

 

េយ្ម៌ាន្ង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាម់ទខ្មមុការររ 

ទ៊ូរសយេទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៧៧  ៨៨ ៩៩ ៩២ / ០៧៧ ៥៩ ៩៩ ០៣ 

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

 

មំិ្់សមាគ  ់៖ 

ចំ្ង្ណេះម្ិខដ្ ាន្បរា ញមាខុរាហការិ៍ង្ន្េះឯជឺាការហ ់ង្ ើញរបស់្មមុការររថ្ន្អឯគន្នហមដ្ឋឋ ន្។ 

ការផ្សសេវផ្សាហង្ន្េះមនិ្ខសាខេកីារហ ់ង្ ើញរបស់្មសួខង្សដ្ឋមិច្ចន្ខិិិរញវិ ្ថុ ឬរាជរដ្ឋឋ ភ្ាិ មមពុជាង្ន្នេះង្ទ។ 

 


