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ខ្លម
ឹ សារសង្ខេប / Executive summary
១. សន្ទសសន្៍ថ្លលទំន្ិញង្្បើ្ាស់ង្ៅរាជធាន្ីភ្ាំង្េញមាុខខខ្មមរា ឆ្ាំ២០១៨ ាន្ង្មើន្ង្ ើខមាុខអ្ា ០,១% ង្ ៀប
ន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខង្មើន្ង្ ើខ ២,០%ង្បើង្ ៀបន្ឹខ១២ខខ្មុន្។ មាុខខខ្មមរាង្ន្េះ សន្ទសសន្៍ថ្លលអាហារន្ិខង្ភ្សជកៈមិន្ខមន្ជាត្ិ
្សិឹខាន្ង្មើន្ង្ ើខមាុខអ្ា្ត្ឹមខត្ ១,៥% ទាបជាខមំង្ិើន្ជាម យមមាុខរយៈង្េ

២ឆ្ាំច្ុខង្្កាយ (២០១៦-២០១៧)

ខដ្ មាន្អ្ា ៤,៥% ខដ្ ការលមលយមំង្ិើន្ង្ន្េះ មួយខផ្សាមឯឺបណ្ដ
ា
មមេីការលមលយមំង្ិើន្ថ្ន្ ថ្លលសាច្់្សស់, ្ត្ី្សស់, បខន្ល ន្ិខខផ្សលង្

ើជាង្ដ្ើម។

២. ឥិទាន្៖ ឯិត្្ត្ឹមខខ្មុមភៈ ឆ្ាំ២០១៨ ឥិទាន្ផ្សត ់ង្ោយ ន្នគារណិិជកមាន្ច្ំន្ួន្ ៦៩.៣៥៧ប៊ីលាន្ង្រៀ
ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១,៤%ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខង្មើន្ង្ ើខ ១៩,១%ង្ ៀបន្ឹខ១ឆ្ាំមុន្។ ង្ៅមាុខខខ្ ាូ ឆ្ាំ២០១៧

ន្នគារជាត្ិាន្

ោម់ឱ្យអន្ុិត្ត្បកាសសត ីេីច្ំណ្ដត្់ថ្នាម់ហាន្ិភ្័យឥិទាន្ ន្ិខសំ ិសធាន្ ន្ង្ អ
ើ ុីមខភ្រមិន្ មាុខង្គា បំិខេ្ខឹខបខន្ថមង្ទៀត្
អំេីការវាស់ខិខ ការង្ វើសំ ិសធាន្ ន្ ន្ិខការរាយការិ៍ច្ំង្ណេះហាវសុី ី ខី ដ្ មាន្អុីមខភ្រមិន្ របស់្ឯឹេះសាថន្ង្្កាមឱ្វាទ។
អ្ាការ្ាម់៖ ៖ ឯិត្្ត្ឹមខខ្មុមភៈ ឆ្ាំ២០១៨ អ្ាការ្ាម់ ន្នគារណិិជកច្ំង្ណេះមមចីជា្ាម់ង្រៀ

ន្ិខ

ដ្ុលាលរង្សម ើន្ឹខ ១២,២៤% ន្ិខ ១១,៦៥% ាន្លយច្ុេះបន្តិច្ង្ ៀបង្ៅន្ឹខច្ុខឆ្ាំ២០១៧មន្លខង្ៅ។ អ្ាការ្ាម់មមចីជា
ង្រៀ

ង្ៅខត្ខ្ព ស់ជាខ្ាម់ដ្ុលាលរ ខដ្

មួយខផ្សាមង្ោយសារ

មេិៈមមចី្ាម់ង្រៀ

ភាឯង្្ច្ើន្ជា្បង្ភ្ទមមចីខាាត្ត្៊ូច្ ន្ិខ

ស្មាប់អត្ិលិជន្ជាមសិមរឬង្ៅទីជន្បទ ន្ិខ្បត្ិបត្តិការជា្ាម់ង្រៀ មាន្ទំហំត្៊ូច្ ខដ្ ន្នំឱ្យមាន្ច្ំណ្ដយ្បត្ិបត្តិការខ្ពស់
មាុខន្័យង្សដ្ឋមិច្ចមា្ត្ោឋន្។
ការផ្សតត្ផ្ស
់ ខ
គ រ់ ប
៊ូ យ
ិ ិត្ថ៖
ុ ឯិត្្ត្ឹមខខ្មុមភៈ ឆ្ាំ២០១៨ រូបិយវត្ថុទូសៅ M2 ាន្ង្មើន្ដ្ ់ ៧៣.១៧៥ប៊ីលាន្សរៀល ាន្
ង្មើន្ង្ ើខ ១,៣% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ (ង្មើន្ង្ ើខ ២២,៨% ង្ ៀបន្ឹខ១ឆ្ាំមុន្), មាុខង្ន្នេះ្ាម់បង្ញ្ញើជារ៊ូបិយប័ិណបរង្ទសមាន្
ច្ំន្ួន្ ៦០.៩៣៨ប៊ីលាន្ង្រៀ

ាន្ង្មើន្ង្ ខ
ើ ១,៤% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្។

មាុខខខ្មីន្ន ឆ្ាំ២០១៨ ត្ថ្មលជួញដ្៊ូរង្ ើទីផ្សារម៊ូ ប្ត្មមពុជា (CSX) មាន្ច្ំន្ន្
ួ ៣២២លាន្ង្រៀ

ាន្លយច្ុេះ

៣៦%ង្ ៀបង្ៅន្ឹខខខ្មុមភៈមន្លខង្ៅ ខដ្ មាន្ត្ថ្មលជួញដ្៊ូរ ៥០៤លាន្ង្រៀ ។
៣. មាខ
ុ ឆ្ាំ២០១៧ ទំហំទឹម្ាម់ថ្ន្ការន្នំច្៊ូ មាន្ច្ំន្ន្
ួ ១៣.៦១៥លាន្ដ្ុលាលរ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១១,២%ង្ ៀបន្ឹខ
រយៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមុន្ មាុខង្ន្នេះការន្នំច្៊ូ ង្្ឯឿខយន្តង្មើន្ង្ ើខ ១២,៧%, ទំន្ិញវាយន្ភ្័ិឌង្មើន្ង្ ើខ ៥,៧% ន្ិខបរសកាេរ
សំិខ់ង្មើន្ង្ ើខ ១២,៨%។ រឯកទំហំទឹម្ាម់ន្នំង្ច្ញមាន្ច្ំន្ួន្ ១១.១៤២លាន្ដ្ុលាលរ ាន្ង្មើន្ង្ ខ
ើ ៩,៤% ង្ ៀបន្ឹខ
រយៈង្េ

ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមុន្, មាុ ខង្ន្នេះការន្នំ ង្ច្ញផ្ស

ិត្ផ្ស

វាយន្ភ្័ិឌ ន្ិខខសែមង្ជើខង្មើន្ ង្ ើខ ៧,៧% ន្ិខការន្នំ ង្ច្ញ

ផ្ស ិត្ផ្ស ង្ៅស៊ូង្មើន្ង្ ើខ ៥៣,៨%។
៤. ង្ៅរយៈសេល ២ខែ ស ើម្ឆ្ាំ២០១៨ សនេះ រដ្ឋា ថ្នាម់ជាត្ិអន្ុិត្តច្ំិ៊ូ សរុបខដ្ ច្ំិ៊ូ ទាំខអស់ជា្បង្ភ្ទ
ច្ំិ៊ូ

ច្រន្ត បានច្ំន្ួន្ ២.៥៧៥,៦០ ប៊ីលាន្ង្រៀ

ឯឺង្សម ើនឹង ១៤,៦% ង្ ៀបច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ្បចំ ឆ្ាំ ឬាន្សកើនស ើង

៣,៣% ង្បើង្ ៀបន្ឹខរយៈសេល ូចគ្នា ឆ្ាំ២០១៧ កាុងសន្នេះ ច្ំិ៊ូ

េន្ធ ប្បសោលបានសកើនស ើង ៥,៩% ចំណូ លេនធ េី

ពាណិជ្ជកម្មសប្ៅប្បសទេ ១៥,៧% ន្ិខច្ំិ៊ូ មិន្ខមន្សារង្េើេន្ធ ៦៣,៧%។
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ាមទិន្ាន្័យបឋមេីរត្ន្នគារជាត្ិ សៅរយៈសេល ២ខែ ស ម្
ើ ឆ្ាំ២០១៨សនេះ ច្ំណ្ដយសរុបង្ៅរដ្ឋា ថ្នាម់ជាត្ិអន្ុិត្ត
ាន្ច្ំន្ួន្ ១.៩៨៣,២៩ បលា
៊ី ន្ង្រៀ
ច្ំន្ួន្ ១.៧៣២,៧០ ប៊ីលាន្ង្រៀ

ឯឺង្សម ើន្ឹខ ៨,៧% ង្ ៀបច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ្បចំឆ្ាំ មាុខង្ន្នេះ ច្ំណ្ដយច្រន្តអន្ុិត្តាន្

ឯឺង្សម ើន្ឹខ ១១,៣% ង្ ៀបន្ឹខច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ្បចំឆ្ាំ ឬាន្ង្មើន្ង្ ខ
ើ ៣៤,២% ង្ ៀបន្ឹខ

រយៈសេល ូចគ្នាឆ្ាំ២០១៧ សពាលគឺការអនុវត្តមានលកខណៈលអប្បសេើរជាងឆ្ាំកនលង សៅសោយសារកំខណទប្ម្ង់សលើនិត្ិវិធីចំណាយ
ិ ន្ន
និងអាកអនុវត្តកាន់ខត្យល់ប្ជ្ួត្ប្ជាបេីនិត្ិ វធ
ី ន្ន។
៥. រយៈង្េ

២ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៨ង្ន្េះ ឯង្្មាខិសន្ិង្គឯកមជន្សរុបខដ្

ទទួ

ាន្ការអន្ុញ្ញញត្ង្ោយ្មុម

្បឹមាអភ្ិិឌ្ឍន្៍មមពុជាមាន្ច្ំន្ួន្ ១៨ឯង្្មាខ ន្ិខមាន្ទុន្ ិសន្ិង្គឯច្ំន្ួន្ ១៧៧លាន្ដ្ុលាលរអាង្មរសម ង្មើន្ង្ ើខ្បមាិ
៥១%ង្ ៀបន្ឹខរយៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំ២០១៧ ន្ិខអាច្បង្ខកើត្ការងារាន្្បមាិ ១៥ណន្់មខន្លខ។
៦. ខខ្មមរាង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៨ ច្ំន្ួន្មមដ្ ់ថ្ន្ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រអន្តរជាត្ិសរុបមាន្្បមាិ ៥៩៦ណន្់ន្នម់ ាន្ង្មើន្
ង្ ើខ ១២%ង្ ៀបន្ឹខខខ្ដ្៊ូច្ គាាឆ្ាំមុន្ មាុខង្ន្នេះ ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រភាឯង្្ច្ើ ន្ ឯឺជន្ជាត្ិច្ិ ន្ , ង្ិៀត្ណ្ដម, ម៊ូង្រ៉េ , ឡាិ, ថ្ល ន្ិខ
សហរដ្ឋអាង្មរសច្។
៧. រយៈង្េ

២ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ ២០១៨ សំង្ិើសុំសាខសខ់សរុបមាន្ ៥៨៦ឯង្្មាខ មាន្ការង្មើន្ ង្ ើខឯួរឱ្យមត្់

សមាគ ់ង្ ៀបន្ឹខរយៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមុន្ (ង្មើន្ង្ ើខ ៤៥ឯង្្មាខ) ខដ្ ភាឯង្្ច្ើន្ឯឺង្មើន្ង្ ើខង្ ើ្បង្ភ្ទសំិខ់ ំង្ៅោឋន្
ន្ិខណិិជកមមម។
៨. មាុខខខ្មុមភៈ ឆ្ាំ២០១៨ ង្្បខង្ៅ (Brent) ថ្លល ៦៥,៧៨ដ្ុលាលរ/ាខរ៉េ
(Dubai) ថ្លល ៦៣,២ដ្ុលាលរ/ាខរ៉េ
៣,២៩ដ្ុលាលរ/ាខរ៉េ

ធាលម់ថ្លល ២,៦ដ្ុលាលរ/ាខរ៉េ

ធាលម់ថ្លល ៣,២៧ដ្ុលាលរ/ាខរ៉េ , ង្្បខង្ៅ

ន្ិខង្្បខង្ៅ (WTI) ថ្លល ៦១,៤៤ដ្ុលាលរ/ាខរ៉េ

ធាលម់ថ្លល

ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្។

មាុខខខ្មុមភៈ ឆ្ាំ២០១៨ អខករន្នំង្ច្ញរបស់មមពុជា (ង្ខ្ទច្ ៥%) ថ្លល ៤៨០ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ធាលម់ច្េះុ ៥ដ្ុលាលរ/ង្ាន្
ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្។ ង្្លើយត្បន្ឹខភាេជាថ្ដ្ឯ៊ូរវាខរាជរោឋភ្ិា

មមពុជា ន្ិខរាជរោឋភ្ិា

ច្ិន្ មាុខការង្ ើមទឹមច្ិត្តឱ្យមាន្ការ

េ្ខីម ិសស័យណិិជកមមមឱ្យកាន្់ខត្ ំខលមង្ទៀត្ង្ន្នេះ មមពុជាអាច្ន្នំង្ច្ញអខករង្ៅ្បង្ទសច្ិន្្បមាិ ៣០០ណន្់ង្ាន្មាុខឆ្ាំ
២០១៨ង្ន្េះ ង្គខាម Freshnewsasia.com។ អខករន្នំង្ច្ញរបស់ថ្ល (ង្ខ្ទច្ ៥%) ថ្លល ៤១៤ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ធាលម់ច្ុេះ ៤៧
ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ង្ ៀបខខ្មុន្ ង្ោយសារភាេ្បមួត្្បខជខថ្ន្ការន្នំង្ច្ញអខករមាន្ការង្មើន្ង្ ើខខាលំខទាំខទីផ្សារត្ំបន្់ ន្ិខអន្តរជាត្ិ។
ង្ទាេះបីជា អខករន្នំង្ច្ញរបស់មមពុជា ន្ិខថ្ល (ង្ខ្ទច្ ៥%) ាន្ធាលម់ថ្លលម៏េិត្ខមន្ បុខន្តអខករន្នំង្ច្ញរបស់ង្ិៀត្ណ្ដម (ង្ខ្ទច្
៥%) ថ្លល ៤៤០ ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ាន្ង្មើន្ ២៥ ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ង្ ៀបខខ្មុន្។ ស៊ូមឯ៊ូសបញ្ញកម់ថ្ន ្បង្ទសង្ិៀត្ណ្ដមាន្ច្ុេះ
អន្ុសសរិៈមិច្ច្េមង្្េៀខណិិជកមមមន្នំង្ច្ញអខករង្ៅ្បង្ទសបខ់កាលង្ដ្ស មាុខបរសមាិ ១លាន្ង្ាន្/ឆ្ាំ រហ៊ូត្ដ្ ់ឆ្ាំ
២០២២។
មាុខខខ្មុមភៈ ឆ្ាំ២០១៨ ង្ៅស៊ូង្ៅសត ខ់ោរ TSR20 ង្ ើទីផ្សារអាសុី ថ្លល ១.៤៩០ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ាន្ធាលម់ច្ុេះ ១០
ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ង្ ៀបខខ្មុន្។ ការធាលម់ច្ុេះង្ន្េះ ង្ោយសារការផ្សគត្់ផ្សគខ់ង្ៅស៊ូ មមជាត្ិង្ ើសេីត្្មូិង្ ើទីផ្សារេិភ្េង្លាម ង្ណ
ឯឺផ្ស ិត្មមមង្ៅស៊ូឆ្ាំ២០១៧ សង្្មច្ាន្ ១២,៩០ណន្់លាន្ង្ាន្ ខ្ិៈត្្មូិការមាន្ ១២,៨២ណន្់លាន្ង្ាន្។
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៣. ឧបសមព័ន្ធ
សូចនាករនាាំមុែ (Leading Indicators)
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អតិផរណា រូបិយវតថុ ន្ិងទុន្បាំរុងបរទទស (Inflation, M2 and Foreign Reserve)
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អត្រាបតូ រត្រាក់ (Exchange Rate)

-6-

ធនាគារន្ិងទីផារមូលបត្រត (Banking and Securities Market)

-7-

ការអន្ុវតត ថ វិកា (Budget)
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វិន្ិទគឯកកនន្ ន្ិង ការបទងើតតការារ (Investment and Employment)

-9-

វិស័យណិិនក
ក មម (Trades)
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កាំិត់សមាាល់
ង្ៅស៖
៊ូ
•

សៅេT
ូ SR20: ឬង្ៅថ្នង្ៅសស
៊ូ ត ខ់ោរង្ ខ្២០ រួមមាន្ង្ៅសS
៊ូ IR20, SMR20 ន្ិខSTR20 ឯឺសំង្ៅង្ ើង្ៅស៊ូ មមជាត្ិខដ្
មាន្សារធាត្ុង្ផ្សសខៗង្ទៀត្២០%។ ង្ៅស៊ូ មមជាត្ិមាន្ង្្ច្ើន្្បង្ភ្ទ មាុខង្ន្នេះង្ៅស៊ូខដ្ មាន្ត្្មូិការង្្បើ្ាស់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ
ឯឺង្ៅស៊ូសតខ់ោរ(ង្ៅស៊ូដ្ុំ) ន្ិខង្ៅស៊ូបន្ទេះ។ ង្ៅសT
៊ូ SR20ជាប្បសេទសៅេខូ លបានខកច្ចាមាុខម្មិត្ខ្ពស់ សប្បើប្បាេ់េប្មាប់
ផលិត្មមមកខ់ឡាន្ បំេខ់ទីបជ័រ ម្មា ជ័រ ខសែមង្ជើខន្ិខអាិង្ភ្លៀជាង្ដ្ើម។ ង្ៅស៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្េះមាន្ម្មិត្សអ ត្
ិ ទាប ង្ហើយងាយ
លាយបញ្កូ

ជាមួយសារធាត្ុដ្ថ្ទ ខដ្ ង្ វើឱ្យផ្ស ត្
ិ ផ្ស ផ្ស ត្
ិ ង្ច្ញេីង្ៅស៊ូង្ន្េះមាន្ភាេរឹខមា ំ ន្់ន្ិខមិន្ងាយសឹម រសច្ រស ។

្បង្ទសសំខាន្់ៗខដ្ ផ្ស ត្
ិ ង្ៅស្៊ូ បង្ភ្ទង្ន្េះឯឺមាង្ សុី ថ្ល ឥិូឌ ង្ិសុី ង្ិៀត្ណ្ដមន្ិខច្ិន្។
•

ង្ៅសR
៊ូ SS (Ribbed Smoked Sheets)ខបខខច្មជា៦្បង្ភ្ទឯឺ ្បង្ភ្ទង្ ខ្1, 2, 3, 4, 5 ន្ិខ្បង្ភ្ទេិង្សស មាន្េ៌ិ
ង្ ឿខន្ិខង្ិច្ខ្ចប់ជាបន្ទេះ។ ង្ៅស្៊ូ បង្ភ្ទRSS3 ង្្ច្ើន្ផ្ស ត្
ិ ង្ៅ្បង្ទសថ្ល ឥណ្ដ
ឌ ន្ិខឥិឌូង្ិសុី សប្បើប្បាេ់ជាិត្ថុធាត្ុ
េប្មាប់ផលិត្សំបមកង់រថយនត បំេង់ទីបជ្័រ និងខេែកសជ្ើង។ ង្ៅស្៊ូ បង្ភ្ទង្ន្េះសប្បើប្បាេ់កាុងឧេាហកម្មផលិត្េំបកកង់
រថយន្ត ន្ិខខដ្ ជាធាត្ុផ្សសង្ំ ស
ើ 50%ថ្ន្ផ្ស ត្
ិ ផ្ស ។

ង្្បខសៅ៖
សប្បងសៅBrent, WTI ន្ិខDubai ជាប្បសេទសប្បងសៅធុនប្សាល(Light Crude Oil)ខដ្ មាន្ការទិញលក់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ ន្ិខ
ជាថ្លលម៊ូ ោឋន្មាខ
ុ ការទិញ ម់កច
ិ ចេនាអន្នគត្ (Future Contract)។ សប្បងសៅង្ ទ
ើ ីផារអនតរជាត្ិមានលកខណៈែុេគ្នា
សៅតាម្ប្បសេទ ូចជា៖ ប្បសេទសប្បងBrentង្្ច្ើន្ផ្ស ត្
ិ ង្ៅត្ំបន្់សមុ្ទអាត្លខ់ទិច្ខាខង្ជើខ, ប្បសេទសប្បងរបេ់អាសម្រិកWTI
(West

Texas

Intermediate)

និងប្បសេទសប្បងរបេ់អារ៉ា ប់បសា
៊ី អឌ
ូ ត្
ី Dubai។

ប្បសេទសប្បងសៅទំងបីមានលកខណៈ

ែុេគ្នាសៅតាម្កប្ម្ិត្ភាេប្សាល សហើយប្បសេទសប្បងសៅខ លមានភាេប្សាលជាងសគអាចចប្មាញ់ជាសប្បងឥនធនៈបានសប្ចើន។
API Gravity ប្ត្ូវបានសគសប្បើប្បាេ់វាេ់ខវងភាេប្សាលច្នប្បសេទសប្បងសៅនីម្ួយៗ។ ប្បសេទសប្បងខ លមានកប្ម្ិត្ API
Gravity កាន់ខត្ែពេ់គឺជាប្បសេទសប្បងខ លកាន់ខត្ប្សាល និងអាចចប្មាញ់ជាសប្បងឥនធនៈបានសប្ចើន។
•

WTI 40o API

•

Brent 38o API

•

Dubai 32o API
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ទរៀបចាំទោយ
នាយកោាន្សថិតិន្ិង វិភាឯទសដ្ាកិចច
អឯា នាយកោាន្ទគាលន្ទគាយ
ត្រកសួងទសដ្ាកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ

ុ ការងារ
េ័ត្៌មាន្ង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាម់ទខ្មម
ទ៊ូរស័េទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៧៧ ៨៨ ៩៩ ៩២
ង្មាខង្ វើការ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០្េឹម ន្ិខ ២:០០ ដ្ ់ ៥:០០រង្សៀ

មំិត្់សមាគ ៖
់
ុ ការងារថ្ន្អឯគន្នយមោឋន្។
ច្ំង្ណេះមត្ិខដ្ ាន្បងាាញមាុខរាយការិ៍ង្ន្េះឯឺជាការយ ់ង្ ើញរបស់្មម
ការផ្សសេវផ្សាយង្ន្េះមិន្ខសា ខេីការយ ់ង្ ើញរបស់្មសួខង្សដ្ឋមិច្ចន្ិខហិរញ្ញិត្ថុ ឬរាជរោឋភ្ិា មមពុជាង្ន្នេះង្ទ។
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