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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.  ិ សសយហិិរញវិ ្ថុ/Finance ៤ 

 ១.៣.  ិ សសយហណិិជកមមម/Trade ៦ 

 ១.៤. ការអន្ុិ្តល សិកា/Budget execution ៧ 

 ១.៥.  ិ សសយហ សិន្ិង្គឯកមជន្/Private investment ៧ 

 ១.៦.  ិ សសយហង្ទសច្រិ៍/Tourism ៨ 

 ១.៧.  ិ សសយហសំិខ់/Construction ៨ 

២. ន្និ្នា ការថ្លលទនំ្ញិសខំាន្់ៗ ង្ ើទផី្សារអន្តរជា្/ិInternational commodity prices ៩ 

 ២.១. ថ្លលង្្បខង្ៅ (Crude oil price: Brent, WTI, Dubai) ៩ 

 ២.២. ថ្លលអខករ (Rice price: 5%, 25%, 100% broken) ៩ 

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

៣. ឧបសមពយន្ធ ១១ 
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ខ្លមឹសារសង្ខេប / Executive summary 

១. សន្ទសសន្ថ៍្លលទំន្ញិង្្បើ្ាស់ង្ៅរាជធាន្ភី្ាំង្េញង្ៅខខ្ធ្ា ូ ាន្លហចុ្ុះ ០,៥% ង្ធ្ៀបន្ខឹខខ្មុន្ ប ុខន្តង្មើន្ង្ ើខ 

១,៦% ង្បើង្ធ្ៀបន្ខឹខខ្ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្។ សាថ ន្ភាេអ្ផិ្សរណាមាុខឆ្ា ំ២០១៨ង្ន្ុះ ង្ៅខ្បន្តសថ ិ្មាខុម្មិ្  អ្បង្សើរ មាខុង្ន្នុះ 

អ្ាអ្ផិ្សរណាមធ្យម្បចំឆ្ា មំាន្្បមាិ ២,៥% ង្ណ ឯ ឺ ទាបជាខឆ្ា ំ២០១៧ ខដ្ មាន្អ្ា ២,៩% ង្ោហសារការ

លមលហមងំ្ ើិន្ថ្ន្សន្ទសសន្ថ៍្លល្មមុទនំ្ញិមហបូអាហារ ន្ខិសន្ទសសន្ថ៍្លល្មមុទនំ្ញិដ្មឹជញកូន្ ខដ្ មាន្ង្មឯុិ ្បមាិជាខ

ណមម់ណាា   (៥៧ភាឯរហ) ថ្ន្ទំិ មំន្តន្តមទនំ្ញិសរបុ ។ 

២. ឯិ្្្ឹមខខ្ សិច្ឆិកា ឆ្ា ំ២០១៨ ការផ្សា ់ឥិទាន្ង្ោហធ្ន្នគ្នរណិិជកសរុបមាន្ចំ្ន្ួន្ ៨២.២៨៩ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  

ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១,៨% ង្ធ្ៀបន្ខឹខខ្មុន្ ន្ិខាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២៣,៣% ង្ធ្ៀបន្ឹខ១ឆ្ា ំមុន្ មាុខង្ន្នុះឥិទាន្ដ្ ់ សិសយហង្សវាមមម

មាន្សមាមា្្ ៥៣,៣% ថ្ន្ឥិទាន្សរុប, ឥិទាន្ សិសយហមសិមមម ឧសាិ៍មមម ន្ខិសំិខ់ ២៤%, ឥិទាន្រ៊ូបិន័្ត

បុឯគ ន្ខិឥិទាន្ង្ផ្សសខៗ ១៩,៣%, ន្ខិឥិទាន្ដ្ ់្ ឯុឹះសាថ ន្ិិរញវិ ្ថមុាន្សមាមា្្ ៣,៥% ថ្ន្ឥិទាន្សរុបផ្សត ់

ង្ោហធ្ន្នគ្នរណិិជក។  រឯក អ្ាការ្ាម់ធ្ន្នគ្នរណិិជកចំ្ង្ណុះមមចីជា្ាម់ង្រៀ មាន្អ្ា ១១,៤% ន្ខិជា្ាម់ដុ្លាល រ

មាន្អ្ាការ្ាម ់១១,១%។ 

រ៊ូបិហិ្ថុទ៊ូង្ៅ M2 មាន្ចំ្ន្នួ្្បមាិ ៨៧,៥ ្ទីលាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ០,៦% ង្ធ្ៀបន្ខឹខខ្មុន្ ន្ខិាន្ង្មើន្

ង្ ើខ ២៣,៥% ង្ធ្ៀបន្ឹខឆ្ា ំមុន្។ មាខុរហៈង្េ ្ាំបីឆ្ា ំចុ្ខង្្កាហង្ន្ុះ រ៊ូបិហិ្ថុទ៊ូង្ៅ M2 មាន្មំង្ ើិន្មធ្យម្បមាិ 

២១% មាុខមួហឆ្ា ំ មាុខង្ន្នុះ្ាម់បង្ញវើជារ៊ូបិហបយ ណិអន្តរជា្ិង្មើន្ង្ ើខ្បមាិ ២២,៣%។ 

៣. មាុខឆ្ា ំ២០១៨ ្ថ្មលជញួដ្៊ូរង្ ើទីផ្សារម៊ូ ប្្មមពុជា (CSX) មាន្ចំ្ន្នួ្ ២៤,៩ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខមាុខ

មំង្ ើិន្ខ្ពស់ង្ធ្ៀបន្ឹខឆ្ា ំមុន្ៗ មាុខង្ន្នុះ ឆ្ា ំ២០១៧ ្ថ្មលជួញដ្៊ូរមាន្ចំ្ន្នួ្ ១២,៦ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ន្ិខ្ថ្មលជញួដ្៊ូរមាុខឆ្ា ំ២០១៦ 

មាន្ចំ្ន្នួ្  ១០ ប ៊ីលាន្ង្រៀ ។ 

៤. សាថ ន្ភាេណិិជកមមមមាខុរហៈង្េ  ១២ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៨ ង្ៅខ្មាន្ភាេរខឹមា ំមាខុង្ន្នុះការនំ្នង្ច្ញសរបុមាន្ទំិ ំ

ទមឹ្ាម់្ បមាិ ១២.៧៣៩ លាន្ដ្លុាល រ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១៤,៣% ង្ធ្ៀបន្ខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមនុ្។ ការង្មើន្ង្ ើខង្ន្ុះឯឺ

ង្ោហសារមំង្ ើិន្ថ្ន្ការនំ្នង្ច្ញផ្ស ិ្ផ្ស កា្់ង្ដ្រន្ិខខសែមង្ជើខ ង្្ឯឿខបខគុំរលហន្ត ង្ ើខមថ្ច្ាន្ិខកាា របន្ទុះ ន្ខិផ្ស ិ្ផ្ស 

ង្ន្សាទន្ខិផ្ស ិ្ ផ្ស មសិមមមង្ផ្សសខៗង្ទៀ្។ ចំ្ខិមក ការនំ្នច្៊ូ សរបុមាខុរហៈង្េ  ១២ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៨ មាន្ទំិ ទំមឹ្ាម ់

១៦.៨៧៦ លាន្ដ្លុាល រ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២៤,០% ។ ការង្មើន្ង្ ើខង្ន្ុះ ឯងឺ្ោហសារមងំ្ ើិន្ថ្ន្ការនំ្នច្៊ូ បរសកាេ រសំិខ ់៥៣,៥% 

វាហន្ភ្យិ ឌ  ២១,៦% ង្្ឯឿខហន្ត ២៥,៤% ន្ខិ ង្្បខឥន្ធន្ៈ ២៦,៨%។ 

៥. ឯិ្ ្្ឹមរហៈង្េ  ១២ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៨ រដ្ឋា ថ្នា ម់ជា្អិន្ុិ្តចំ្ ៊ិូ សរុបបានចំ្ន្នួ្ ១៩.៧៤៣,១៣ ប ៊ីលាន្

ង្រៀ  ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១៥,៤០% ង្បើង្ធ្ៀបន្ខឹរយៈសេលដូចគ្នា មាខុឆ្ា ំ២០១៧ ខដ្ កាងុសន្នោះ េន្ធ្បង្គ  េន្ធេណីិិជកមមម

សរៅ្បង្ទស ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២៣,០៥%, ន្ខិ ១៩,៩១% ង្រៀខគ្នា  ្សបង្េ ខដ្ ចំ្ ៊ិូ មិន្ខមន្សារង្េើេន្ធង្មើន្ង្ ើខ 

៣,៤៣%។  រឯក អន្ុិ្តចំណាយាន្ចំ្ន្នួ្ ២០.៣៦៩,២៧ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ខដ្ មាុខង្ន្នុះ ចំ្ណាហច្រន្តអន្ុិ្តាន្ចំ្ន្នួ្ 

១៤.២៦៧,០១ ប ៊ីលាន្ង្រៀ  ង្សម ើន្ខឹ ៩៣,៧៥% ថ្ន្ច្ាប់្បចំឆ្ា ំ  ឬាន្ង្មើន្ង្ ើខ ៧,១% ង្បើង្ធ្ៀបន្ឹខ១២ខខ្ឆ្ា ំ២០១៧។ 
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៦. មាខុរហៈង្េ  ១២ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៨ ឯង្្មាខ សិន្ិង្គឯកមជន្សរុបខដ្ ទទួ ាន្ការអន្ញុ្ញវ ្ង្ោហ្មុម្បឹមា

អភ្ិិឌ្ឍន្៍មមពុជាមាន្ចំ្ន្នួ្ ១៤៨ ឯង្្មាខ មាន្ទុន្ សិន្ិង្គឯ្បមាិ ៥.៨០៤ លាន្ដុ្លាល រអាង្មរសម មាុខង្ន្នុះ ទុន្ សិន្ិង្គឯ

្បមាិ ៤៩% ង្ៅង្ ើខផ្សាមង្សវាមមម ខផ្សាមង្ទសច្រិ៍មាន្ ២៦% ខផ្សាមឧសាិមមមមាន្ ១៦,៩% ន្ខិខផ្សាមមសិមមមមាន្ 

៧,៧%។  

៧. រហៈង្េ  ១២ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៨ សំង្ ើិសំុសាខសខ់សរុបមាន្ ៣.២៩៤ ឯង្្មាខ (ភាឯង្្ច្ើន្ជា្បង្ភ្ទសំិខ់

 ំង្ៅោឋ ន្ ន្ខិណិិជកមមម) ាន្លហចុ្ុះ ១២៤ ឯង្្មាខ ង្ធ្ៀបន្ខឹរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្។ មាុខង្ន្នុះ សំិខ់្បង្ភ្ទ ំង្ៅោឋ ន្

មាន្ចំ្ន្នួ្ ២.៧៥៦ ឯង្្មាខ, សំិខ់្បង្ភ្ទណិិជកមមមមាន្ ៣០៤ ឯង្្មាខ សំិខ់្ បង្ភ្ទង្ទសច្រិ៍មាន្ ១១៥ ឯង្្មាខ 

សំិខ់្បង្ភ្ទឧសាិមមមមាន្ ៧៤ ឯង្្មាខ សំិខ់្បង្ភ្ទសាធារិៈមាន្ ៣៧ ឯង្្មាខ ន្ិខសំិខ់្បង្ភ្ទ សិន្ិង្គឯ

មាន្ ៨ ឯង្្មាខ។ 

៨. មាខុរហៈង្េ  ១១ខខ្ ឆ្ា ំ២០១៨ ចំ្ន្ួន្មមដ្ ថ់្ន្ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រអន្តរជា្ិសរុបមាន្ចំ្ន្នួ្្បមាិ ៥លាន្ ៤ខសន្

ន្នម់ ង្មើន្ង្ ើខ្បមាិ ១១,១% ង្ធ្ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្។ មាុខង្ន្នុះ ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រជន្ជា្ិចិ្ន្ង្ៅខ្បន្តនំ្នមុខ្ង្ឯ 

មាន្ចំ្ន្ួន្្បមាិជាខ ១លាន្ ៨ខសន្ន្នម់ ឬង្សម ើន្ខឹ ៣៣,៥% ង្ធ្ៀបន្ឹខចំ្ន្នួ្ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រសរុប (ង្មើន្ង្ ើខ ៦៩,៣% ង្ធ្ៀប

ន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំមុន្), ទីេីរ ឯឺង្ភ្ញៀិង្ទសច្រង្ិៀ្ណាម ១២,៩% ន្ខិបន្តបន្នទ ប់ រួមមាន្ ឡាិ ថ្ល ម៊ូង្រ៉េ ន្ខិជប នុ្។ 

៩. មាខុខខ្ធ្ាូ ឆ្ា ំ២០១៨ ង្្បខង្ៅ (Brent) ថ្លល ៥៣,៩ដុ្លាល រ/ាខរ៉េ  ធាល មថ់្លល ៥,៦ដុ្លាល រ/ាខរ៉េ  ង្ធ្ៀបន្ខឹខខ្មុន្។ 

ង្ទាុះបីជាថ្លលមាន្ការធាល ម់ចុ្ុះគ ខណាមតី ម៏សង្ខក្ង្ ើញថ្ន ថ្លលមធ្យម្បចំឆ្ា ំ២០១៨ ង្ៅខ្ខ្ពស់ង្ៅង្ ើហង្ធ្ៀបន្ខឹរហៈង្េ 

ដ្៊ូច្គ្នា ឆ្ា ំ២០១៧  ង្ណ ឯ ឺខ្ពស់ជាខ ២៧,៩% (៧១,៩ដុ្លាល រ/ាខរ៉េ  មាុខឆ្ា ំ២០១៨  ន្ិខ ៥៥,៧ដុ្លាល រ/ាខរ៉េ  មាុខឆ្ា ំ២០១៧)។ 

កាងុខខ្ធ្ាូ ឆ្ា ំ២០១៨ អខករនំ្នង្ច្ញរបស់មមពុជា (ង្ខ្ទច្ ៥%) ង្ៅរមាថ្លលាន្ ៤៨០ ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ចប់ាំខេីខខ្មញ្ញវ មម 

ង្ធ្វើឱ្យថ្លលឯិ្ ជាមធ្យមឆ្ា ំ២០១៨ង្ន្ុះ មាន្ការង្មើន្ង្ ើខង្ធ្ៀបថ្លលមធ្យមឆ្ា ំ២០១៧មន្លខង្ៅ (៤៨២,៩ ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ង្ៅឆ្ា ំ២០១៨ 

ន្ិខ ៤២៦ ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ង្ៅឆ្ា ំ២០១៧)។ រឯក ថ្លលអខករសថ្លជាមធ្យមឆ្ា ំង្ន្ុះ ថ្លល៤២៣ ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ាន្ង្មើន្ ៥,២% 

ង្ធ្ៀបន្ឹខឆ្ា ំ២០១៧ ង្ោហសារការបញ្ញក ទិញាន្ង្មើន្ង្ ើខជាបន្តបន្នទ ប់ ង្្កាមការចុ្ុះអន្សុសរិៈរវាខសិ្ឯនិ្ថ្ល ន្ខិថ្ដ្ឯ៊ូ

នំ្នច្៊ូ ន្នន្ន ជាេិង្សស ិវ ីេីនី្ ន្ខិការបញ្ញក ទិញអខករស ៧០ ណន្់ង្ាន្ ន្ខិអខករ្មអ៊ូប (Hom Mali) ៥ ណន្់ង្ាន្ ន្ខិ

ចិ្ន្បញ្ញក ទិញ ៤ណន្ង់្ាន្ ជាអខករ្មអ៊ូប។ អខករនំ្នង្ច្ញរបស់ង្ិៀ្ណាម (ង្ខ្ទច្ ៥%) ថ្លល ៣៨០ ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ាន្ធាល ម់ចុ្ុះ ២៥ 

ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ង្ធ្ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ប ុខន្តថ្លលអខករសជាមធ្យមឆ្ា ំង្ន្ុះ ថ្លល ៤១៩ ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ាន្ង្មើន្ ១០%ង្ធ្ៀបន្ឹខឆ្ា ំ

២០១៧ មន្លខង្ៅ។ 

មាុខខខ្ធ្ាូ ឆ្ា ំ២០១៨ ង្ៅស ៊ូង្ៅសតខោ់រ TSR20 ង្ ើទីផ្សារអាសីុ ថ្លល ១.៣២០ ដុ្លាល រ/ង្ាន្ ាន្ធាល មថ់្លល ៧,៣% 

ង្ធ្ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ង្ោហសាររខឥទធិេ េីសន្តរគ មណិិជកមមមរវាខមហាអំណាច្ង្សដ្ឋមិច្ចចិ្ន្ ន្ិខអាង្មរសមង្ៅខ្បន្ត ខដ្    

បណាត  ឱ្យការបញ្ញក ទិញង្ៅស ៊ូង្ៅទីផ្សារចិ្ន្ ន្ខិជប នុ្ ស្មាប់ផ្សគ្ផ់្សគខ់មាខុសរវ មផ់្ស ិ្ មមមឧសាិមមមមាន្ការលមលហជា

បន្តបន្នទ ប់។
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៣.វឧបេមព័នធ 

េូច្ន្នករន្នាំមុែវ(Leading Indicators) 
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អតិផរណាវរូបិយិតថុវនិង្ទុនបម្មុង្បរសទេវ(Inflation, M2 and Foreign Reserve) 
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អម្ាបតូរម្ាកវ់(Exchange Rate) 
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ធ្ន្នគារនិង្ទីផារមូលបម្ត (Banking and Securities Market) 
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ការអនុិតតថិច្កាវ(Budget) 
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វិ ច្និសគឯកកននវនិង្វការបសង្ើតតការររវ(Investment and Employment) 
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វិ ច្េ័យណិិនកកម វ(Trades) 
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កាំិត់េមាគ ល់ 

ង្ៅស ៊ូ៖ 

 សៅេ ូ TSR20: ឬង្ៅថ្នង្ៅស ៊ូសតខ់ោរង្ ខ្២០ រួមមាន្ង្ៅស ៊ូ SIR20, SMR20 ន្ិខSTR20 ឯសឺំង្ៅង្ ើង្ៅស ៊ូធ្មមជា្ិខដ្ 

មាន្សារធា្ុង្ផ្សសខៗង្ទៀ្២០%។ ង្ៅស ៊ូធ្មមជា្ិមាន្ង្្ច្ើន្្បង្ភ្ទ មាុខង្ន្នុះង្ៅស ៊ូខដ្ មាន្្្មូិការង្្បើ្ាស់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ

ឯឺង្ៅស ៊ូសតខ់ោរ (ង្ៅស ៊ូដំុ្) ន្ិខង្ៅស ៊ូបន្ទុះ។ ង្ៅស ៊ូ TSR20 ជាប្រសេទសៅេ ូដដលបានដកច្ចាមាុខម្មិ្ខ្ពស់ សរបើរបាេេ់រាប់ 

ផលតិមមមកខ់ឡាន្ បំេខ់ទីបជយរ ម្មា ជយរ ខសែមង្ជើខន្ខិអាិង្ភ្លៀជាង្ដ្ើម។ ង្ៅស ៊ូ បង្ភ្ទង្ន្ុះមាន្ម្មិ្សអ ិ្ទាប ង្ ើិហរហ

លាហបញកូ ជាមួហសារធា្ុដ្ថ្ទ ខដ្ ង្ធ្វើឱ្យផ្ស ិ្ផ្ស ផ្ស ិ្ង្ច្ញេីង្ៅស ៊ូង្ន្ុះមាន្ភាេរឹខមា ំធ្ន្ន់្ិខមិន្រហសឹមរសច្រស ។ 

្បង្ទសសំខាន្់ៗខដ្ ផ្ស ិ្ង្ៅស ៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្ុះឯមឺា ង្ សុី ថ្ល ឥ ឌិូ ង្ិសុី ង្ិៀ្ណាមន្ិខចិ្ន្។ 

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

ន្ិខង្ិច្ខ្ចប់ជាបន្ទុះ។ ង្ៅស ៊ូ្បង្ភ្ទ RSS3 ង្្ច្ើន្ផ្ស ិ្ង្ៅ្បង្ទសថ្ល ឥណាឌ  ន្ិខឥ ឌិូ ង្ិសុី សរបើរបាេ់ជាិ ថ្ុធា្ុ 

េរាប់ផលិតសំបមកងរ់ថយនត្ បំេងទី់បជរ័ នងិដេែកសជើង។ ង្ៅស ៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្ុះសរបើរបាេក់ាុងឧេាិកម្្ម្ផលិតេបំកកង់ 

រថយន្ត ន្ិខខដ្ ជាធា្ុផ្សសងំ្ ើស 50% ថ្ន្ផ្ស ិ្ផ្ស ។ 

ង្្បខសៅ៖ 

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

ជាថ្លលម៊ូ ោឋ ន្មាុខការទិញ ម់កិច្ចេនាអន្នគត (Future Contract)។ សរបងសៅង្ ើទីផារអន្តរជាតាិនលកខ្ណៈខុេគ្នា  

សៅតាម្ប្រសេទដូចជា៖ ប្រសេទសរបងBrentង្្ច្ើន្ផ្ស ិ្ង្ៅ្ំបន្ស់មុ្ទអា ល្ខ់ទិច្ខាខង្ជើខ, ប្រសេទសរបងរបេ់អាសម្ររិក WTI 

(West Texas Intermediate) នងិប្រសេទសរបងរបេ់អារ៉ាប់ប ៊ីាអ ូឌតី Dubai។ ប្រសេទសរបងសៅទងំបីានលក្ខណៈ 

ខុេគ្នា សៅតាម្ករមិ្តភាេរាល ស ើយប្រសេទសរបងសៅដដលានភាេរាលជាងសគអាចចរាញ់ជាសរបងឥនធ្នៈបានសរចើន។ 

API Gravity រតូវបានសគសរបើរបាេវ់ាេដ់វងភាេរាលច្នប្រសេទសរបងសៅនមួី្យៗ។ ប្រសេទសរបងដដលានករមិ្ត API 

Gravity កានដ់តខ្េេគ់ជឺាប្រសេទសរបងដដលកានដ់តរាល នងិអាចចរាញ់ជាសរបងឥនធ្នៈបានសរចើន។ 

 WTI 40o API 

 Brent 38o API 

 Dubai 32o API 
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សរៀបច្ាំសោយ 

ន្នយកោឋ នេថិតិនងិ្ិច្ភាឯសេដ្ឋកិច្ច 

អឯគន្នយកោឋ នសគាលនសគាយ 

ម្កេួង្សេដ្ឋកិច្ចវនងិ្ហិរញ្ញិតថុ 

 

 

េយ្ម៌ាន្ង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាម់ទខ្មមុការររ 

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

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

 

មំិ្់សមាគ  ់៖ 

ចំ្ង្ណុះម្ិខដ្ ាន្បរហ ញមាខុរាហការិ៍ង្ន្ុះឯជឺាការហ ់ង្ ើញរបស់្មមុការររថ្ន្អឯគន្នហមោឋ ន្។ 

ការផ្សសេវផ្សាហង្ន្ុះមនិ្ខសាខេកីារហ ់ង្ ើញរបស់្មសួខង្សដ្ឋមិច្ចន្ខិិិរញវិ ្ថុ ឬរាជរោឋ ភ្ាិ មមពុជាង្ន្នុះង្ទ។ 

 


