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មាតិកា 

 ទាំព័រ 

ខ្លមឹសារសង្ខេប/Executive summary ១ 

១. ននិ្នា ការសេដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជា/Cambodia economic trends ៣ 

 ១.១. សន្ទសសន្៍ថ្លលទំន្ញិង្្បើ្ាស/់Consumer price index ៣ 

 ១.២.  ិ សសយហ ិរញ្ញិ ត្ថុ/Finance ៤ 

 ១.៣.  ិ សសយហណិិជកមមម/Trade ៥ 

 ១.៤. ការអន្ុិត្តល សិកា/Budget execution ៦ 

 ១.៥.  ិ សសយហ សិន្ិង្គឯកមជន្/Private investment ៧ 

 ១.៦.  ិ សសយហង្ទសច្រិ៍/Tourism ៧ 

 ១.៧.  ិ សសយហសំិខ់/Construction ៨ 

២. ន្និ្នា ការថ្លលទនំ្ញិសខំាន្់ៗ ង្ ើទផី្សារអន្តរជាត្/ិInternational commodity prices ៨ 

 ២.១. ថ្លលង្្បខង្ៅ (Crude oil price: Brent, WTI, Dubai) ៨ 

 ២.២. ថ្លលអខករ (Rice price: 5%, 25%, 100% broken) ៨ 

 ២.៣. ថ្លលង្ៅស ៊ូ (Rubber price: TSR20, SGP/MYS) ៩ 

៣. ឧបសមពយន្ធ ១០ 
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ខ្លមឹសារសង្ខេប / Executive summary 

១. សន្ទសសន្ថ៍្លលទំន្ញិង្្បើ្ាស់ង្ៅរាជធាន្ភី្ាំង្េញមាខុខខ្សីហា មាន្ការង្មើន្ង្ ើខ ០,៧% ង្ ៀបន្ខឹខខ្មុន្ ន្ិខ 

២,៦% ង្បើង្ ៀបន្ខឹខខ្ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្។ សន្ទសសន្ថ៍្លល្មុមទំន្ញិភាឯង្្ច្ើន្មម៏ាន្ការង្មើន្ង្ ើខង្បើង្ ៀបន្ឹខខខ្ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្ មាុខង្ន្នោះ 

សន្ទសសន្ថ៍្លល្មមុអាហារន្ខិង្ភ្សជកៈមិន្ខមន្ជាត្ិ្ សិឹខង្មើន្ ២,៧% (២,៣% មាុខខខ្មមកដា), ង្ភ្សជកៈមាន្ជាត្ិ្សិឹខន្ិខ

ថ្ា ជំម់ង្មើន្ ១,៥% (១,០% មាុខខខ្មមកដា), សង្មលៀមបំណម់ន្ិខខសែមង្ជើខង្មើន្ ៣,៣% (១,៦% មាុខខខ្មមកដា), ការដឹ្ម

ជញ្កូន្ង្មើន្ ២,៥% (៣,៧% មាុខខខ្មមកដា) ន្ខិង្ភាជន្ហីដាឋ ន្ង្មើន្ ៥,៤% (៥,៦% មាខុខខ្មមកដា) ។  

២. ឯតិ្្ត្ឹមខខ្មិលុន្ន ឆ្ា ំ ២០១៨ ឥណទានផ្សត ង់្ដាហធន្នគារពាណិជកមាន្ចំ្ន្ួន្ ៧៤.២៨៤ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្

ង្ ើខ ២,១% ង្ ៀបន្ខឹខខ្មុន្ ន្ិខង្មើន្ង្ ើខ ១៨,៣% ង្ ៀបន្ខឹឆ្ា ំមុន្។ មាុខង្ន្នោះ ឥិទាន្ផ្សដ ់ដ្ ់្ ឯឹោះសាថ ន្មិន្បង្្មើ

ង្សវា ិរញ្ញិ ត្ថមុាន្ ៧៧,៨%, ត្្មូិការផ្ទទ  ់ខ្លួន្មាន្ ១៧,៣%, ្ឯឹោះសាថ ន្ ិរញ្ញិ ត្ថ ុ៣,៦% ន្ខិឥិទាន្ង្ផ្សសខៗមាន្ ១,៣% 

ថ្ន្ឥិទាន្សរុប។  រឯកអ្ាការ្ាម់ ន្នគ្នរណិិជកចំ្ង្ណោះមមចីជា្ាម់ង្រៀ  ន្ិខដុ្លាល រមាន្អ្ា ១១,៣៩% ន្ិខ

១១,៣២% ាន្លហចុ្ោះបន្តិច្ង្ ៀបង្ៅន្ខឹខខ្ឧសភាមន្លខង្ៅ។  

ចំ្ខិមក រូបិយវត្ថុទូសៅ M2 ាន្ង្មើន្ដ្ ់ ៧៩.៣៤៨ ប ៊ីលាន្សរៀល ង្មើន្ង្ ើខ ១,៦% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ (ង្មើន្

ង្ ើខ ២១,៦% ង្ ៀបន្ឹខឆ្ា ំមុន្)។  

៣. មាខុខខ្សីហា ឆ្ា ំ២០១៨ ត្ថ្មលជញួដ្៊ូរង្ ើទីផ្សារម៊ូ ប្ត្មមពុជា (CSX) មាន្ចំ្ន្នួ្ ៣៩៥ លាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្

ង្ ើខ្បមាិ ១០% ង្ ៀបង្ៅន្ឹខខខ្មមកដាមន្លខង្ៅ ខដ្ មាន្ត្ថ្មលជញួដ្៊ូរ ៣៥៩ លាន្ង្រៀ ។ 

៤. ទំ ំទឹម្ាមនំ់្នង្ច្ញសរុបមាុខរហៈង្េ  ៨ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៨ មាន្្បមាិ ៨.៤១៥ លាន្ដុ្លាល រ ឬាន្ង្មើន្ង្ ើខ 

១៦,៥% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្ ង្ដាហសារមំង្ ើិន្ខ្ពស់ថ្ន្ការនំ្នង្ច្ញផ្ស ិត្ផ្ស កាត់្ង្ដ្រ។ ចំ្ខិមកទំ ំទឹម

្ាម់នំ្នច្៊ូ សរុបមាន្្បមាិ ១១.២៦៦ លាន្ដុ្លាល រ ខ្ពស់ជាខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្្បមាិ ២៧,៦%។ ាមរហៈ

ទិន្ាន្យហខដ្ ទទួ ាន្ បរសមាិនំ្នច្៊ូ ្មណាត្់ស្មាប់ ិ សសយហកាត្់ង្ដ្រង្ៅខត្បន្តមាន្មំង្ ើិន្ឯិត្្ត្ឹមខខ្សីហា ឆ្ា ំ២០១៨ 

ខដ្ បរសមាិនំ្នច្៊ូ ង្ៅរហៈង្េ  ៨ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៨ មាន្ចំ្ន្នួ្ ៤៧៦ ណន្់ង្ាន្ ឬាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៣៦,៩% ង្ ៀបន្ខឹរហៈ

ង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្។ 

៥. ាមទិន្ាន្យហបង្ណាដ ោះអាសន្ាេីរត្ន្នគ្នរជាត្ិ ឯិត្្ត្ឹមរហៈង្េ  ៧ខខ្ ស ើម្ឆ្ា ំ២០១៨សនេះ រដ្ឋា ថ្ា ម់ជាត្ិអន្ុ

ិត្តចំ្ ៊ិូ សរុបបានចំ្ន្នួ្ ១០.៨៧១,៨៤ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១១,៦% ង្បើង្ ៀបន្ខឹរយៈសេល ូចគាា ឆ្ា ំ២០១៧ 

ខដ្ ចំ្ ៊ិូ េី្ បង្ភ្ទេនធផ្ទា ល់បានសកើនស ើង ១០,៤% េន្ធ្បង្គ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១៨,៥%, ណិិជកមមមសរៅរបង្ទសបាន 

ង្មើន្ង្ ើខ ១៣% ន្ខិចំ្ ៊ិូ មិន្ខមន្សារង្េើេន្ធង្មើន្ង្ ើខ ២០,៩%។ ចំ្ខិមក ការអន្ុិត្តចំ្ណាហរដ្ឋា ថ្ា ម់ជាត្ិអន្ុិត្ត

ាន្ចំ្ន្នួ្ ១០.០០៨,៨៥ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  មាខុង្ន្នោះ ចំ្ណាហច្រន្តអន្ុិត្តាន្ចំ្ន្នួ្ ៧.៤០០,៨៤ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខ 

១៧,៨% ង្ ៀបន្ខឹរយៈសេល ូចគាា ឆ្ា ំមុន្។ 

៦. រហៈង្េ  ៨ខខ្ ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៨ង្ន្ោះ ឯង្្មាខ សិន្ិង្គឯកមជន្សរុបខដ្ ទទួ ាន្ការអន្ញុ្ញញ ត្ង្ដាហ្មុម្បឹមា

អភ្ិិឌ្ឍន្៍មមពុជាមាន្ចំ្ន្នួ្ ៨០ ឯង្្មាខ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៧ ឯង្្មាខ ន្ខិមាន្ទុន្ សិន្ិង្គឯសរុបចំ្ន្នួ្ ៣,៥៩៤ លាន្ដុ្លាល រ
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អាង្មរសម លហចុ្ោះ្បមាិ ២៩,២% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្។ មាុខង្ន្នោះ ទុន្ សិន្ងិ្គឯង្ ើ សិសយហមសិមមមមាន្ចំ្ន្នួ្ 

១០%, ឧសា មមមមាន្ ៩,២%, ង្សវាមមមមាន្ ៧៣,២% ន្ខិង្ទសច្រិ៍មាន្ ៧,៥% ថ្ន្ទុន្ សិន្ិង្គឯសរុប។  

៧. រហៈង្េ  ៨ខខ្ ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៨ សំង្ ើិសំុសាខសខ់សរបុមាន្ ២.២៥០ ឯង្្មាខ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១១ ឯង្្មាខ

ង្ ៀបន្ខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្ មាខុង្ន្នោះភាឯង្្ច្ើន្ឯឺង្មើន្ង្ ើខង្ ើ្បង្ភ្ទសំិខ ់ំង្ៅដាឋ ន្ ន្ខិណិិជកមមម។ សំិខ់

 ំង្ៅដាឋ ន្មាន្ ១.៨៩៥ ឯង្្មាខ, សំិខ់្បង្ភ្ទណិិជកមមមសរុបមាន្ ១៩៥ ឯង្្មាខ, សំិខ់្បង្ភ្ទង្ទសច្រិ៍មាន្ 

៧២ ឯង្្មាខ, សំិខ់្បង្ភ្ទឧសា មមមមាន្ ៥៥ ឯង្្មាខ, សំិខ់្បង្ភ្ទសាធារិៈមាន្ ២៧ ឯង្្មាខ ន្ខិសំិខ់

្បង្ភ្ទ សិន្ិង្គឯមាន្ ៦ ឯង្្មាខ។ 

៨. មាខុរហៈង្េ  ៧ខខ្ ង្ដ្ើមឆ្ា ំ២០១៨ ចំ្ន្នួ្មមដ្ ថ់្ន្ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រអន្តរជាត្ិសរុបមាន្្បមាិ ៣លាន្ ៥ខសន្ន្នម ់

ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១១,១% ង្ ៀបន្ខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្ ខដ្ ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រភាឯភាឯង្្ច្ើន្ឯឺជន្ជាត្ិចិ្ន្ មាន្ចំ្ន្នួ្្បមាិ 

ជាខ ១លាន្ន្នម់ ង្ៅខត្បន្តនំ្នមុខ្ង្ឯ, ចំ្ណាត្ថ់្ា ម់ទីេីរ ឯឺអាមដំ្ង្ ើិរេីង្ិៀត្ណាម ន្ខិបន្តបន្នទ ប់ រួមមាន្ ឡាិ, ម៊ូង្រ៉េ, ថ្ល, 

អាង្មរសម,ជប នុ្, ារាខំ, អខ់ង្ឯលស ន្ិខមា ង្ សីុ។ 

៩. មាុខខខ្សីហា ឆ្ា ំ២០១៨ ង្្បខង្ៅ (Brent) ថ្លល ៧៨,០២ ដុ្លាល រ/ាខរ៉េ  ង្មើន្ថ្លល ៣,៨១ ដុ្លាល រ/ាខរ៉េ  

ង្ ៀបន្ខឹខខ្មុន្ ង្ដាហសារថ្លលង្្បខង្ខើបង្ ើខបន្តិច្ សិញង្ៅង្ ើទីផ្សារអរឺ៉េុប ន្ខិអាង្មរសម ង្ដាហង្ ត្ថុ្អាង្មរសមផ្ទា មទិញង្្បខេី

្បង្ទសអុីរ៉េខ់ចាប់ាំខេីង្ដ្ើមខខ្ង្មសាមន្លខមម។ 

មាុខខខ្សីហា ឆ្ា ំ២០១៨ អខករនំ្នង្ច្ញរបស់មមពុជា (ង្ខ្ទច្ ៥%) ថ្លល ៤៨០ ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ាន្ធាល មថ់្លល ៥ ដុ្លាល រ/ង្ាន្ 

ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ង្ដាហសារខត្មាន្ការ្បមតួ្្បខជខថ្លលអខករនំ្នង្ច្ញខាល ំខទាខំមាុខត្ំបន្់ ន្ខិអន្តរជាត្ិ។ ប ុខន្ត ង្ដាហខ មថ្លល

អខករនំ្នង្ច្ញ (ង្ខ្ទច្ ៥%) របស់ថ្ល ន្ខិង្ិៀត្ណាមមាន្ការង្មើន្ថ្លល ១៣ ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ន្ខិ ២ដុ្លាល រ/ង្ាន្។ ង្គខាម ង្ឯ -

ទំេយរ Thai rice exporters ការង្មើន្ថ្លលអខករនំ្នង្ច្ញរបស់ថ្លង្ន្ោះ ង្ដាហសារមាន្ការបញ្ញក ទិញបខន្ថមរបស់្បង្ទសឥ ឌិូ ង្ន្សីុ 

 វ ីីេនី្, មា ង្ សីុ, អាង្មរសម, កាណាដា, ន្ខិមិុមសិុម។ មួហ សិញង្ទៀត្ ាមរហៈ Vietnams Rice Export ការង្មើន្ថ្លលអខករនំ្នង្ច្ញ

របស់ង្ិៀត្ណាម ឯងឺ្ដាហសារការង្មើន្ង្ ើខជាបន្តបន្នទ ប់ថ្ន្ការបញ្ញក ទិញរបស់្បង្ទសឯហុា, អុរីា៉េម់, ឥ ឌិូ ង្ន្សីុ,  វ ីេីនី្, 

មា ង្ សីុ ន្ិខបខ់កាល ង្ដ្ស។ 

មាុខខខ្សីហា ឆ្ា ំ២០១៨ ង្ៅស ៊ូង្ៅសតខដ់ារ TSR20 ង្ ើទីផ្សារអាសីុ ថ្លល ១.៣៨០ ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ាន្ង្មើន្ថ្លល ៤០

ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ង្ដាហសារត្្មូិការង្្បើ្ាស់ង្ៅស ៊ូ មមជាត្ិង្ ើេិភ្េង្លាមមាន្មងំ្ ើិន្ ៥,២% ខ្ិៈ

ខដ្ ការផ្សគត្ផ់្សគខម់ាន្មំង្ ើិន្្ត្ឹមខត្ ៣,៧% ប ុង្ណាណ ោះ ។ 

http://www.thairiceexporters.or.th/
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៣. ឧបសម្ព័ន្ធ 

សូចនាករនាាំមុ្ែ (Leading Indicators) 
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អតិផរណា រូបិយវតថុ និ្ងទុន្បាំរុងបរទទស (Inflation, M2 and Foreign Reserve) 
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អត្រាបតូរត្រាក់ (Exchange Rate) 
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ធនាគារន្ិងទីផារមូ្លបត្រត (Banking and Securities Market) 
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ការអន្ុវតតថវកិា (Budget) 
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 វិន្ិទគឯកកនន្ ន្ិង ការបទងកតតការររ (Investment and Employment) 
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 វិស័យពាណិនជកម្ម (Trades) 
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កាំណត់សមាា ល់ 

ង្ៅស ៊ូ៖ 

• សៅេ ូ TSR20: ឬង្ៅថ្ង្ៅស ៊ូសតខ់ដារង្ ខ្២០ រួមមាន្ង្ៅស ៊ូ SIR20, SMR20 ន្ិខSTR20 ឯសឺំង្ៅង្ ើង្ៅស ៊ូ មមជាត្ិខដ្ 

មាន្សារធាត្ុង្ផ្សសខៗង្ទៀត្២០%។ ង្ៅស ៊ូ មមជាត្ិមាន្ង្្ច្ើន្្បង្ភ្ទ មាុខង្ន្នោះង្ៅស ៊ូខដ្ មាន្ត្្មូិការង្្បើ្ាស់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ

ឯឺង្ៅស ៊ូសតខ់ដារ (ង្ៅស ៊ូដំុ្) ន្ិខង្ៅស ៊ូបន្ទោះ។ ង្ៅស ៊ូ TSR20 ជារបសេទសៅេ ូដ លបានដកច្ចាមាុខម្មិត្ខ្ពស់ សរបើរបាេ់េរាប់ 

ផលិត្មមមកខ់ឡាន្ បំេខ់ទីបជយរ ម្មា ជយរ ខសែមង្ជើខន្ខិអាិង្ភ្លៀជាង្ដ្ើម។ ង្ៅស ៊ូ បង្ភ្ទង្ន្ោះមាន្ម្មិត្សា ិត្ទាប ង្ ើហងាហ

លាហបញ្កូ ជាមួហសារធាត្ុដ្ថ្ទ ខដ្ ង្ វើឱ្យផ្ស ិត្ផ្ស ផ្ស ិត្ង្ច្ញេីង្ៅស ៊ូង្ន្ោះមាន្ភាេរឹខមា ំ ន្ន់្ិខមិន្ងាហសឹមរសច្រស ។ 

្បង្ទសសំខាន្់ៗខដ្ ផ្ស ិត្ង្ៅស ៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្ោះឯមឺា ង្ សុី ថ្ល ឥ ឌិូ ង្ិសុី ង្ិៀត្ណាមន្ិខចិ្ន្។ 

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

ន្ិខង្ិច្ខ្ចប់ជាបន្ទោះ។ ង្ៅស ៊ូ្បង្ភ្ទ RSS3 ង្្ច្ើន្ផ្ស ិត្ង្ៅ្បង្ទសថ្ល ឥណាឌ  ន្ិខឥ ឌិូ ង្ិសុី សរបើរបាេ់ជាិត្ថុធាត្ុ 

េរាប់ផលិត្សំបមកង់រថយនត បំេង់ទីបជ័រ និងដេែកសជើង។ ង្ៅស ៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្ោះសរបើរបាេ់កាុងឧេា កម្មផលិត្េំបកកង ់

រថយន្ត ន្ិខខដ្ ជាធាត្ុផ្សសងំ្ ើស 50% ថ្ន្ផ្ស ិត្ផ្ស ។ 

ង្្បខសៅ៖ 

សរបងសៅ Brent, WTI ន្ិខ Dubai ជារបសេទសរបងសៅធុនរាល (Light Crude Oil) ខដ្ មាន្ការទិញលក់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ ន្ិខ

ជាថ្លលម៊ូ ដាឋ ន្មាុខការទិញ ម់កិចចេនាអន្នគត្ (Future Contract)។ សរបងសៅង្ ើទីផារអនតរជាត្ិានលកខណៈខុេគាា  

សៅតាម្របសេទ ូចជា៖ របសេទសរបងBrentង្្ច្ើន្ផ្ស ិត្ង្ៅត្ំបន្ស់មុ្ទអាត្លខ់ទិច្ខាខង្ជើខ, របសេទសរបងរបេ់អាសម្រិក WTI 

(West Texas Intermediate) និងរបសេទសរបងរបេ់អារ៉ាប់ប ៊ីាអ ូឌីត្ Dubai។ របសេទសរបងសៅទាងំបីានលកខណៈ 

ខុេគាា សៅតាម្ករមិ្ត្ភាេរាល ស ើយរបសេទសរបងសៅដ លានភាេរាលជាងសគអាចចរាញ់ជាសរបងឥនធនៈបានសរចើន។ 

API Gravity រត្ូវបានសគសរបើរបាេ់វាេ់ដវងភាេរាលច្នរបសេទសរបងសៅនីមួ្យៗ។ របសេទសរបងដ លានករមិ្ត្ API 

Gravity កាន់ដត្ខពេ់គឺជារបសេទសរបងដ លកាន់ដត្រាល និងអាចចរាញជ់ាសរបងឥនធនៈបានសរចើន។ 

• WTI 40o API 

• Brent 38o API 

• Dubai 32o API 

 

 

 

 

 

 

 

 



-11- 

 

 

ទរៀបចាំទដាយ 

នាយកដាា ន្សថិតិន្ងិវភិាឯទសដ្ាកិចច 

អឯានាយកដាា ន្ទគាលន្ទគាយ 

ត្រកសួងទសដ្ាកិចច និ្ងហិរញ្ញវតថុ 

 

 

េយត្ម៌ាន្ង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាម់ទខ្មមុការងារ 

ទ៊ូរសយេទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៧៧  ៨៨ ៩៩ ៩២ 

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

 

មំិត្់សមាគ  ់៖ 

ចំ្ង្ណោះមត្ិខដ្ ាន្បងាា ញមាខុរាហការិ៍ង្ន្ោះឯជឺាការហ ់ង្ ើញរបស់្មមុការងារថ្ន្អឯគន្នហមដាឋ ន្។ 

ការផ្សសេវផ្សាហង្ន្ោះមិន្ខសដខេកីារហ ់ង្ ើញរបស់្មសួខង្សដ្ឋមិច្ចន្ខិ ិរញ្ញិ ត្ថុ ឬរាជរដាឋ ភ្ាិ មមពុជាង្ន្នោះង្ទ។ 

 


