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បសដ្ឋកិចចសកលឆ្ន ាំ២០២០ រំពងឹថាន្ងឹធាៃ ក់ចុុះកនុងអ្ា ៤,៤%1 បោយសារការរកីរាលោលថ្ន្ជ្ាំងកឺូវដី្-១៩ 

ខដ្លាន្និ្ងកាំពុងរាាំងសទុះដ្ល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម និ្ងវិនិ្បោគ រួម្ទាំងរង្អា ក់ដ្ល់វឌ្ឍន្ភាពថ្ន្ការអភិវឌ្ឍវិស័យ

បសដ្ឋកិចច, សងគម្ ន្ងិហិរញ្ញវតថ ុបៅកនុងតាំរន្់ ន្ងិពិភពបលាក ។ ទន្ទឹម្បន្ុះ, បសដ្ឋកិចចកម្ពុជា កទ៏ទួលរងន្ូវផលរ ុះពាល់

ជាអវិជ្ជមាន្បលើវិស័យគាំ្ទកាំបណើន្បសដ្ឋកិចច មួ្យចាំន្នួ្ផងខដ្រ ។ ជាក់ខសតង, ចាំន្ួន្បភញៀវបទសចរអន្តរជាតិ, ការនាំបចញ

សបម្ៃៀករាំពាក់, សកម្មភាពបៅកនុងវិស័យសាំណង់និ្ងទុន្ វិនិ្បោគពីររបទស ាន្ន្ងិកាំពុងរន្តធាៃ ក់ចុុះ កនងុ្តីមាសទ៣ី 

ឆ្ន ាំ២០២០បន្ុះ ។ បទុះរីជាោ ងបន្ុះកតី, ចាំន្នួ្បភញៀវបទសចរកនងុ្សុក, ការនាំបចញប្ៅពីផលតិផលកាត់បដ្រ ជាពិបសស 

កង់, ប្គឿងរងគុាំបអឡិច្តូនិ្ក, អងករ និងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងផ្ ៀត ាន្រន្តរកាកាំបណើន្លា  ្ សរបពលខដ្លរោឋ ភិាល

ាន្និ្ងកាំពុងអនុ្វតតវិធាន្ការអន្តរាគម្ន៍្កនងុការសាត រ និ្ងជ្ាំរុញកាំបណើន្បសដ្ឋកិចចបឡើងវិញ ។ 

អតិផរណា ន្ិង    

អ្ារតូរ្ាក់ 
(2) 

អតិផរណាម្ធ្យម្្រចាំ្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ ាន្បកើន្បឡើងកនងុអ្ា ២,៨% ែពស់ជាង

រយៈបពលដ្ចូគន ឆ្ន ាំ២០១៩ ខដ្លមាន្អ្ា ២,០% ។ កាំបណើន្បន្ុះ រណាត លម្កពីកាំបណើន្

ែពស់ថ្ន្្កុម្អាហារនិ្ងបភសជ្ជៈមិ្ន្មាន្ជាតិ្ សវឹងកនុងអ្ា ៤,៤ %។ ទន្ទឹម្បន្ុះ អ្ារតូរ្ ាក់

ជាម្ធ្យម្ ៤.០៩៥ បរៀល/ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ាន្បកើន្បឡើង ០,២ % ។ 

សាថ ន្ភាពហរិញ្ញវតថុ  

សាធារណៈ (3) 

បៅ្តីមាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ បន្ុះ ការ្ រមូ្លចាំណូលសរុរ អន្ុវតតាន្ ៤.១៨៩,៩ រ ៊ីលាន្បរៀល 

បសម ើន្ឹង ១៧,៤ % ថ្ន្ចារ់លវិកា្រចាំឆ្ន ាំ  ឬាន្ធាៃ ក់ចុុះ ៣៤,២ % កនងុបនុះ ចាំណូល

ចរន្តសរុរអន្ុវតតាន្ ៤.១៥០ រ ៊ីលាន្បរៀល ឬាន្ធាៃ ក់ចុុះ ៣៤,២ % បធ្ៀរន្ឹង្តមីាសទ៣ី

ឆ្ន ាំ២០១៩។ ការលយចុុះបន្ុះ រណាត លម្កពីការលម្លយខ្ៃ ាំងថ្ន្សកម្មភាពបសដ្ឋកិចច, 

ការរន្ធូររន្ថយកាតពវកិចចពន្ធ និ្ងមិ្ន្ខម្ន្ពន្ធររស់រោឋ ភិាលកនុងអាំឡុងបពលថ្ន្ការរកីរាលោល

ថ្ន្ជ្ាំងកឺូវដី្-១៩ ។ រីឯ ចាំណាយសរុរអន្ុវតតាន្ ៦.៤៨៦,៧ រ ៊ីលាន្បរៀល បសម ើន្ឹង ២១,៦% 

ថ្ន្ចារ់លវិកា្រចាំឆ្ន ាំ  ឬាន្បកើន្បឡើង ២០,៣%  កនុងបនុះចាំណាយចរន្តសរុរអន្ុវតតាន្ 

៣.៧១៩,៦ រ ៊ីលាន្បរៀល ាន្បកើន្បឡើង ២០,៦ % បធ្ៀរន្ឹង្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 

ជារួម្ អតិបរកចរន្ត កនងុ្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ មាន្ចាំន្ួន្ ៤៣០ រ ៊ីលាន្បរៀល ។ 

 
1 ្រភពទិន្នន្័យ៖ អងគការម្ូលន្ិធិ្ររូិយវតថុអន្តរជាតិ (IMF) គិតត្តឹមខែតុលា ឆ្ន ាំ២០២០ 

2 ្រភពទិន្នន្័យ៖ វិទាសាថ ន្ជាតិសថ ិតិ/្កសួងខផន្ការ ន្ិងធ្នគរជាតិ ថ្ន្កម្ពុជា 

3 ្រភពទិន្នន្័យ៖ អគគនយកោឋ ន្បគលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

សសចរតីអធិបាយសសងេប 
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ពាណជិ្ជកម្មប្ៅ 

្របទស (4) 

កនុង្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ ការនាំបចញទាំន្ិញ គតិជាទឹក្ាកម់ាន្ទាំហាំ ៥.៥២៥ លាន្ដុ្លាៃ រ 

ាន្បកើន្បឡើង ៣៦,៧% បធ្ៀរន្ឹងរយៈបពលដូ្ចគន ឆ្ន ាំមុ្ន្ ខដ្លមាន្អ្ា ២០,១ % ។ 

កាំបណើន្បន្ុះ ្ទ្ទង់បោយកាំបណើន្ែពស់ថ្ន្ការនាំបចញកង ់ ប្គឿងរងគុាំបអឡិច្តូនិ្ក និ្ងមាស

បៅកាន្ទ់ីផារអាសា ន្ (សិងហរុរ ីន្ិង ថ្ល) ន្ិងហុងកុង ។ រឯី ការនាំចូលទាំន្ិញ គតិជាទឹក្ាក់

សប្ម្ចាន្ ៤.៣២១   លាន្ដុ្លាៃ រ ាន្ធាៃ ក់ចុុះកនងុអ្ា (-១៥,៣ %) បធ្ៀរន្ឹងរយៈបពល

ដូ្ចគន  ឆ្ន ាំ២០១៩  បោយសារខតការធាៃ ក់ចុុះថ្ន្ការនាំចូលបទច្កោន្យន្ត (-៤៤,៩%), 

ប្រងឥន្ធន្ៈ (-៤៤,៥%), វាយន្ភណឌ  (-៩%) ន្ងិររកិាា រសាំណង់ (-២៦,៣%)។ 

បទសចរណ ៍(5) កនុង្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ កម្ពុជា ាន្ទទលួបភញៀវបទសចរអន្តរជាតិ សរុរ ៦៤.៨៥៤ នក់ 

ាន្ធាៃ ក់ចុុះ ៩៥,៦% បរើបធ្ៀរន្ឹងរយៈបពលដូ្ចគន កាលពីឆ្ន ាំ២០១៩ បោយសារខតឥទធិពល

ថ្ន្ការរីករាលោលថ្ន្ជ្ាំងឺ កូវីដ្-១៩ខដ្លបធ្វើឱ្យការបធ្វើដ្ាំបណើរឆ្ៃង្របទសមាន្ការផ្អា ក  

របណាត ុះអាសន្ន។ កនុងររិការណ៍បន្ុះ,  វិស័យបទសចរណ៍ ក៏ដូ្ចជា វិស័យគាំ្ទពាក់ពន័្ធ នន 

ាន្ន្ងិកាំពុងលយចុុះសកម្មភាព ។ បទុះរីជាោ ងបន្ុះកតី ការធាៃ ក់ចុុះថ្ន្    បភញៀវបទសចរអន្តរជាត ិ

្តូវាន្រ ុះរ ូវបោយការបកើន្បឡើងថ្ន្បភញៀវបទសចរកនុង្សុក ខដ្លភាគប្ចើន្បៅលាំខហកាំសាន្ត

បៅាម្តាំរន្់បឆ្នរ ន្ិងរម្ណីយោឋ ន្ធ្ម្មជាតិ ។ 

ការវនិ្បិោគ 

ឯកជ្ន្ (6) 

ក្នុងត្តីមាស ី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ផ្នេះ ការវិនិ្បោគប្ៅតាំរន្់បសដ្ឋកិចចពិបសសអន្ុម័្តបោយ

្កុម្្រឹកាអភិវឌ្ឍន៍្កម្ពុជា មាន្ចាំន្ួន្ ២១ គប្មាង បានធ្លា ក្់ចុេះ ២៨ គប្មាង រ ុខន្ត ទុន្

 វិនិ្បោគ ចាំន្ួន្ ៣.៦៩៦ លាន្ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ ឬាន្ផ្ក្ើន ២២០,៧ % បធ្ៀរន្ឹង្តមីាស

ដូ្ចគន  ឆ្ន ាំ ២០១៩ ។ ទនុ្វិនិ្បោគាន្បកើន្បឡើងបលើគប្មាងសាងសង់ខផនកសណាឋ គរថាន ក់

ផ្អក យ៥, ម្ជ្ឈម្ណឌ លពាណិជ្ជកម្ម ន្ងិគប្មាងរបងកើតកសិោឋ ន្ចិញ្ច ឹម្សតវ (បគ មាន្ ់ទ) ។   

សាំណង ់(7) ការអន្ុម័្តបលើសាំបណើគប្មាងសាងសងម់ាន្ចាំន្ួន្ ១.២១៧ គប្មាង ាន្ធាៃ ក់ចុុះ   ១៦៩ 

គប្មាង និ្ងមាន្ទុន្វិនិ្បោគ ២.០២៥ លាន្ដុ្លាៃ រអាបម្រិក ាន្ធាៃ ក់ចុុះ ៣៤,៧% 

បធ្ៀរន្ងឹរយៈបពលដូ្ចគន ឆ្ន ាំមុ្ន្។ ការធាៃ ក់ចុុះបន្ុះ បោយសារការពយួរ ឬផ្អា កការសាងសង់

បលើគប្មាងជា្របភទពាណិជ្ជកម្ម, បទសចរណ៍ ន្ិងលាំបៅឋាន្។  

 

 
4 ្រភពទិន្នន្័យ៖ អគគនយកោឋ ន្គយ ន្ិងរោឋ ករកម្ពុជា 
5 ្រភពទិន្នន្័យៈ ្កសងួបទសចរណ៍ 

6 ្រភពទិន្នន្័យៈ ្កុម្្រឹកាអភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា  

7 ្រភពទិន្នន្័យៈ ្កសួងបរៀរចាំខដ្ន្ដ្ ីន្គររូន្ីយកម្ម ន្ិងសាំណង់ 
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ថ្លៃទាំន្ញិសាំខ្ន្់ៗ  

បលើទផីារអន្តរជាត ិ 

ទាំន្ិញបលើទីផារអន្តរជាតិសាំខ្ន្់ៗ បៅកនងុ្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០បន្ុះ ប្រងបៅ (Brent) 

ថ្លៃជាម្ធ្យម្ ៤២,៧ ដុ្លាៃ រ/ាខរ៉ែល  ន្ងិបៅស  ូ(TSR20) ថ្លៃជាម្យម្ ១.២៩៧,៤ ដុ្លាៃ រ/បាន្ 

ាន្ធាៃ ក់ចុុះកនងុអ្ា ៣០,៩% ន្ងិ ៤% បរៀងគន  រ ុខន្ត អងករ (ាក់៥%)ថ្លៃ ៤៩៧,៣ 

ដុ្លាៃ រ/បាន្ ន្ងិមាសថ្លៃ ២.០៩៨,១ ដុ្លាៃ រ/បអាន្ ាន្បកើន្បឡើងកនុងអ្ា ១៧,២%  

ន្ិង ២៩,៧% បរៀងគន បធ្ៀរន្ងឹ្តមីាសដូ្ចគន ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ ចាំខណកឯ  សន្ទសសន្៍ថាម្ពល  

(Energy Commodity) ាន្ធាៃ ក់ចុុះ ២៨,៦ % បធ្ៀរនឹ្ង្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 

ការធាៃ ក់ចុុះខផនកថាម្ពលបន្ុះ ឆ្ៃុុះរញ្ច ាំងពីការលម្លយកនងុខែស្ ចវា៉ែក់ផលិតកម្ម ឧសាហកម្មធ្ាំ  ៗ

បោយសារផលរ ុះពាល់ថ្ន្ការរកីរាលោលថ្ន្ជ្ាំងកឺូវដី្-១៩ បពាលគ ឺសហរដ្ឋអាបម្រកិ ន្ិង

អឺរ៉ែុរ ។ ផទុយបៅវិញ សន្ទសសន៍្ថ្លៃមិ្ន្ខម្ន្ថាម្ពល (Non-Energy Commodity) ាន្បកើន្

កនុងអ្ា ៥,២% និ្ងបលាហៈធាតុមាន្តថ្ម្ៃ (Precious Metals) ាន្បកើន្កនុងអ្ា 

៣១,២% បធ្ៀរន្ឹង្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០១៩ ។  
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១. សូចនាររសសដ្ឋរិចចសាំខាន់ៗ 

ារាង 1៖ ទិន្នន្័យបសដ្ឋកិចចសាំខ្ន្់ៗ 

 ឯកា 

្តមីាសទ៣ី ការខ្រ

្រួល 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

សូចនករម្លូោឋ ន្      
 

អតិផរណា (ម្ធ្យម្្រចាំ្តីមាស) % 2.5% 2.0% 2.8%  

អ្ារតូរ្ាក់ (ម្ធ្យម្្រចាំ្តីមាស) បរៀល/ដ្ុលាៃ រ 4,073 4,086 4,095 0.20% 

ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ        

ចាំណូលចរន្ត រ ៊ីលាន្បរៀល 4,626  6,310  4,150  -34.2% 

ចាំណាយចរន្ត រ ៊ីលាន្បរៀល (3,883) (4,036) (3,720) -7.8% 

តុលយភាពលវិកាចរន្ត រ ៊ីលាន្បរៀល 742  2,274 430 -81.1% 

ពាណជិ្ជកម្មអន្តរជាត ិ        

ទាំហាំនាំបចញ លាន្ដុ្លាៃ រ 3,363  4,040  5,525  36.7% 

ទាំហាំនាំចូល លាន្ដុ្លាៃ រ 4,511  5,100  4,321  -15.3% 

តុលយភាពពាណិជ្ជកម្ម លាន្ដុ្លាៃ រ (1,148) (1,060) 1,203  -213.5% 

 វនិ្ិបោគឯកជ្ន្ (១)         

   គប្មាង ចាំន្ួន្ 29  49  21  -57.1% 

   ទុន្វិន្ិបោគ លាន្ដុ្លាៃ រ 1,059  1,153  3,696  220.7% 

បទសចរណ ៍        

   បភញៀវបទសចរអន្តរជាតិ ពាន្់នក់ 1,374  1,476  64.9 -95.6% 

សាំណង ់        

គប្មាងអន្ុញ្ញ ត ចាំន្ួន្ 898  1,386  1,217  -12.2% 

តថ្ម្ៃសាំណង់ លាន្ដុ្លាៃ រ 2,667  3,102  2,025  -34.7% 

ថ្លៃទាំន្ញិបលើទផីារអន្តរជាត ិ(ម្ធ្យម្្រចាំ្តមីាស)        

អងករ (ាក់៥%) ដុ្លាៃ រ/បាន្ 403  424  497  17.2% 

ប្រងបៅ (Brent)  ដុ្លាៃ រ/ាខរ៉ែល 75  62  43  -30.9% 

បៅស ូ ដុ្លាៃ រ/បាន្ 1,328  1,352  1,297  -4.0% 

មាស ដុ្លាៃ រ/បអាន្ 1,330  1,618  2,098  29.7% 

្រភព៖ ្កសួងបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ,  វិទាសាថ ន្ជាតិសថ ិតិ 

សមាគ ល់ (១)៖ មិ្ន្រួម្រញ្ចូលគប្មាងកនុងតាំរន់្បសដ្ឋកិចចពិបសស 

 

តារាងសថិតិសសដ្ឋរិចច និង ហិរញ្ញវតថុ 
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២. សូចនាររតាម្វិស័យ 

២.១. សន្ទសសន្ថ៍្លៃទាំន្ញិប្រើ្ ាស ់

ារាង 2៖ សន្ទសសន្៍ថ្លៃទាំន្ិញប្រើ្ាស់ (មធ្យមត្រចាំ្តមីាសទី៣)  

សចូនករ 
្តមីាសទ៣ី ការខ្រ្រួល 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

ម្ែុទាំន្ញិ្គរម់្ែុ 174.7 178.1 183.1 2.8% 
  អាហារន្ិងបភសជ្ជៈម្ិន្ខម្ន្ជាតិ្សវឹង 212.7 217.4 227.0 4.4% 

  បភសជ្ជៈមាន្ជាតិ្សវឹង ន្ិងថាន ាំជ្ក់ 162.2 171.9 174.6 1.6% 

  សបម្ៃៀករាំពាក់ ន្ិងខសែកបជ្ើង 148.9 151.9 156.2 2.9% 

  ផទុះសាំខរង ទឹក អគគិសន្ី ឧសម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដ្ថ្ទបទៀត 126.0 127.9 129.4 1.2% 

  ប្គឿងសង្អហ រិម្ សមាា រប្រើ្ាស់ ន្ិងការខលទាំ 150.9 152.6 153.2 0.4% 

  សុខ្ភិាល 135.6 136.8 137.1 0.2% 

  ការដ្ឹកជ្ញ្ជូន្ 116.8 113.9 108.6 -4.6% 

  គម្នគម្ន្ ៍ 67.5 67.0 66.6 -0.5% 

  ការកាំសាន្ត ន្ិងវរែធ្ម្៌ 118.8 119.8 120.4 0.5% 

  ការសិកា 160.4 159.9 165.5 3.5% 

  បភាជ្ន្ីយោឋ ន្ 272.1 288.1 298.6 3.6% 

  ទាំន្ិញ ន្ិងបសវាកម្មបផសងៗ 145.5 148.2 154.6 4.3% 

្រភពៈ  វិទាសាថ ន្ជាតិសថ ិតិ, ្កសួងខផន្ការ (ឆ្ន ាំបគល ២០០៦) 

រូរភាព 1៖ សាថ ន្ភាពអតិផរណា (ម្ធ្យម្្រចាំ្តមីាសទ៣ី)  

្រភពៈ វិទាសាថ ន្ជាតិសថ ិតិ, ្កសួងខផន្ការ 

▲2.0%

▲2.2%

▲6.0%

▲2.0%

▲1.6%

▲1.2%

▲0.9%

▼2.5%

▼0.9%

▲5.9%

▲1.9%

▲2.8%

▲4.4%

▲1.6%

▲2.9%

▲1.2%

▲0.4%

▲0.2%

▼0.5%

▲3.6%

▲4.3%

-7% -2% 3% 8%

មុ្ែទាំន្ិញ្គរ់មុ្ែ (ម្ធ្យម្្រចាំ្តីមាស)

អាហារន្ិងបភសជ្ជៈមិ្ន្ខម្ន្ជាតិ្ សវឹង

បភសជ្ជៈមាន្ជាតិ្ សវឹងន្ងិថាន ាំជ្ក់

សបម្ៃៀករាំពាក់ ន្ិងខសែកបជ្ើង

ផទុះសាំខរង ទឹក អគគិសន្ី ឧសម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដ្ថ្ទបទៀត

ប្គឿងសង្អហ រឹម្ សមាា រប្រើ្ាស ់ន្ិងការខលទាំ

សុខ្ភិាល

ការដឹ្កជ្ញ្ជូន្

គម្នគម្ន្៍

បភាជ្ន្ីយោឋ ន្

ទាំន្ិញ ន្ិងបសវាកម្មបផសងៗ

សាថ ន្ភាពខ្រ្រួលអតផិរណា ្រចាំ្តីមាសទី៣ ២០១៩ ២០២០



្ពឹតតិរ្តសថ ិតិបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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២.២. អ្ារតូរ្ាក ់

 ារាង 3៖ អ្ារតូរ្ាក់បរៀលបធ្ៀរដុ្លាៃ រអាបម្រកិ (ម្ធ្យម្្រចាំ្តមីាស) 

រូរភាព 2៖ សាថ ន្ភាពអតិផរណា ន្ងិអ្ារតូរ្ាក់បរៀលបធ្ៀរនឹ្ងដុ្លាៃ រអាបម្រិក (ម្ធ្យម្្រចាំ្តមីាសទី៣) 

្រភពៈ ធ្នគរជាតិថ្ន្កម្ពុជា 

២.៣. ហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ 

ារាង 4៖ ារាង្រតិរតតិការហិរញ្ញវតថុរដ្ឋ (TOFE) -- ្តមីាសទី៣ 

រ ៊ីលាន្បរៀល 
្តមីាសទ៣ី ការខ្រ្រួល 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

I. ចាំណូលកនងុ្របទស 4,670  6,321  4,190  -33.7% 

១. ចាំណូលចរន្ត 4,626  6,310  4,150  -34.2% 

ក. ចាំណូលសារបពើពន្ធ 4,010  5,416  3,888  -28.2% 

ែ.ចាំណូលមិ្ន្ខម្ន្សារបពើពន្ធ 615  894  262  -70.6% 

២. ចាំណូលមូ្លធ្ន្ 45  55  40  -28.0% 
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2.8%

-0.6%

-0.3%

0.0%

0.3%

0.6%

0.0%

0.9%

1.8%

2.7%

3.6%

្តីមាសទី៣  

២០១៦

្តីមាសទ៣ី  

២០១៧

្តីមាសទី៣  

២០១៨

្តីមាសទី៣  

២០១៩

្តីមាសទី៣  

២០២០

អ្ារតូរ្ាក់បរៀលបធ្ៀរដ្លុាៃ រអាបម្រិក អតិផរណារួម្

អ្ារតូរ្ាក់ចុងខែ ្តមីាសទី១ ្តមីាសទី២ ្តមីាសទ៣ី ្តមីាសទី៤ 

2016 4,023 4,055 4,094 4,042 
2017 4,016 4,047 4,080 4,037 
2018 4,012 4,046 4,073 4,047 
2019 4,006 4,052 4,086 4,063 

2020 4,064  4,087 40,95  

្រភពៈ ធ្នគរជាតិថ្ន្កម្ពុជា 



្ពឹតតិរ្តសថ ិតិបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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រ ៊ីលាន្បរៀល 
្តមីាសទ៣ី ការខ្រ្រួល 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

II. ចាំណាយសរុរ 5,861  5,394  6,487  20.3% 

១. ចាំណាយចរន្ត 3,883  4,036  3,720  -7.8% 

ក. ការពារ ន្ិងសន្តិសុែជាតិ 982  947  1,068  12.8% 

ែ. រដ្ឋាលសុីវិល 2,742  2,915  2,463  -15.5% 

គ. ចាំណាយការ្ាក់ 159  174  189  8.3% 

២. ចាំណាយមូ្លធ្ន្ 1,978  1,358  2,767  103.7% 

ឱ្ន្ភាពចរន្ត (សាច់្ាក់) 742  2,274  430  -81.1% 

ឱ្ន្ភាពទបូៅ (សាច់្ាក់) (1,191) 971  (2,297) -336.5% 

III. ហិរញ្ញរែទន្ 1,191  (971) 2,297  -336.5% 

១. ហិរញ្ញរែទន្ប្ៅ្សុក 413  609  2,437  300.3% 

២. ហិរញ្ញរែទន្កនុង្សុក (36) 12  113  853.6% 

៣. ្រតិរតតិការកាំពុងដ្ាំបណើរការ 814  (1,592) (528) -66.8% 

្រភពៈ អគគនយកោឋ ន្បគលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ

រូរភាព 3៖ស្ថា នភាពហិរញ្ញវតថសុាធារណៈគតិជារ ៊ីលានផ្រៀល 

្រភពៈ អគគនយកោឋ ន្បគលន្បោាយ ្កសួងបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ
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្តីមាសទី៣  

២០១៥

្តីមាសទី៣  

២០១៦

្តីមាសទី៣  

២០១៧

្តីមាសទី៣  

២០១៨

្តីមាសទី៣  

២០១៩

្តីមាសទី៣  

២០២០

ចាំណូលចរន្ត (Upper) ចាំណាយចរន្ត (Lower) តុលយភាពលវិកាចរន្ត (RHS)



្ពឹតតិរ្តសថ ិតិបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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២.៤. សាថ ន្ភាពពាណជិ្ជកម្ម 

ារាង 5៖ ការនាំចូលាម្មុ្ែទាំន្ិញសាំខ្ន្់ៗ (គិតជាលាន្ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) 

ម្ែុទាំន្ញិ  
្តមីាសទ៣ី ការខ្រ្រួល 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

ថាន ាំបពទយ                 59.4                 58.1               58.9  1.3% 

បភសជ្ជៈ ប្គឿង្សវឹង និ្ងារី                156.2                158.6             129.0  -18.7% 

សករស និ្ងរ ៊ីបចង                   9.0                   9.9               11.5  16.3% 

ប្រងឆ្ និ្ងអាហារបផសងៗ                 85.9                117.4             131.2  11.7% 

ររិកាា សាំណង់                282.8                476.4             351.3  -26.3% 

បអឡិច្តូនិ្ក                114.8                148.4             165.1  11.2% 

វាយន្ភណឌ  និ្ងសបម្ៃៀករាំពាក់             1,266.4             1,212.2          1,103.1  -9.0% 

បទច្កោន្យន្ត                341.8                539.1             297.0  -44.9% 

ប្គឿងរងគុាំរលយន្ត                 32.9                 33.2                4.8  -85.5% 

ររិកាា រ្តជាក់                 11.4                 14.7               11.5  -21.8% 

ប្រងឥន្ធន្ៈ                435.2                480.0             266.6  -44.5% 

ជ្ីកសកិម្ម                 58.0                 62.0               64.6  4.2% 

បផសងៗ             1,384.9             1,789.5          1,726.9  -3.5% 

សររុ             4,510.8             5,099.6          4,321.5  -15.3% 
្រភពៈ ទាំនិ្ញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឆ្ៃងាម្មាត់្ចកគយពី អគគនយកោឋ ន្គយ និ្ងរោឋ ករកម្ពុជា ្កសងួបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវតថ ុ

រូរភាព 4៖ ទាំហាំនាំចូលររិកាា រសាំណង់, ប្រងឥន្ធន្ៈ, បទច្កោន្យន្ត ន្ិងវាយន្ភណឌ  (លាន្ដុ្លាៃ រអាបម្រិក)  

្រភពៈ ទាំនិ្ញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឆ្ៃងាម្មាត់្ចកគយពី អគគនយកោឋ ន្គយ និ្ងរោឋ ករកម្ពុជា ្កសួងបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ
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១៨ ១៩ ២០ ១៨ ១៩ ២០ ១៨ ១៩ ២០ ១៨ ១៩ ២០

សាថ ន្ភាពនាំចូលកនុង្តមីាសទី៣

ររិកាា រសាំណង់ ប្រងឥន្ធន្ៈ បទច្កោន្យន្ត វាយន្ភណឌ  ន្ិងសបម្ៃៀករាំពាក់



្ពឹតតិរ្តសថ ិតិបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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ារាង 6៖ មុ្ែទាំន្ិញនាំបចញ (គិតជាលាន្ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) 

ម្ែុទាំន្ញិ 
្តមីាសទ៣ី ការខ្រ្រួល 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

សបម្ៃៀករាំពាក់ 2,116.5  2,242.7  2,084.6  -7.0% 

ខសែកបជ្ើង 243.6  290.6  243.0  -16.4% 

ការូរ 151.6  285.7  233.4  -18.3% 

វាយន្ភណឌ បផសងៗ 43.4  62.0  78.9  27.2% 

ប្គឿងរងគុាំបអឡិច្តូន្ិក 56.6  35.4  43.3  22.4% 

ប្គឿងរងគុាំរលយន្ត 37.8  46.7  35.3  -24.3% 

កង់ 90.3  110.9  138.2  24.6% 

ប ើម្ូល 0.4  1.4  2.1  47.1% 

ប ើខកថ្ចន (Veneer) 0.1  0.2  0.4  77.4% 

កាត រន្ទុះ 24.4  42.1  44.8  6.4% 

ប ើខកថ្ចនបផសងបទៀត 11.5  28.0  47.7  70.1% 

អងករ 99.8  105.6  62.3  -41.0% 

ដ្ាំឡូងមី្ 7.6  7.2  3.1  -57.8% 

បពាត្កហម្ 0.0  0.1  0.1  -2.6% 

សខណត ក 0.4  0.0  0.1  1181.2% 

បចក 5.2  14.9  26.8  79.9% 

សាវ យ 0.3  0.3  0.7  139.1% 

សាវ យចន្ទី 0.5  1.6  0.9  -40.8% 

បៅស ូ 65.6  61.2  82.1  34.3% 

សករ 21.3  15.3  11.7  -23.4% 

ផលិតផលជ្លផល 0.2  0.1  0.1  -7.3% 

កសិផលបផសងបទៀត 2.4  2.8  3.8  35.5% 

ារី 5.2  4.8  1.8  -63.2% 

ខែសបភៃើង ន្ិងរងគុាំខែសបភៃើង 14.4  23.6  38.3  62.5% 

សាំរកកាំរ ុង ន្ិងគ្ម្រកាំរ ុង 0.1  0.5  0.0  -99.7% 

មាស 0.0  148.1  1,630.2  1000.4% 

បផសងៗ 363.1  508.1  710.8  39.9% 

នាំបចញសរុរ 3,362.5  4,040.0  5,524.6  36.7% 
្រភពៈ ទាំនិ្ញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឆ្ៃងាម្មាត់្ចកគយពី អគគនយកោឋ ន្គយ និ្ងរោឋ ករកម្ពុជា ្កសងួបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវតថ ុ



្ពឹតតិរ្តសថ ិតិបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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រូរភាព 5៖ សាថ ន្ភាពម្ុែទាំន្ញិនាំបចញសាំខ្ន្់ៗ (គិតជាលាន្ដុ្លាៃ រអាបម្រិក) 

្រភពៈ ទាំនិ្ញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឆ្ៃងាម្មាត់្ចកគយពី អគគនយកោឋ ន្គយ ន្ងិរោឋ ករកម្ពុជា ្កសងួបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវតថ ុ

រូរភាព 6៖ សាថ ន្ភាពនាំបចញបៅទីផារអន្តរជាតិ (គតិជាលាន្ដុ្លាៃ រអាបម្រកិ)  

្រភពៈ ទាំនិ្ញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឆ្ៃងាម្មាត់្ចកគយពី អគគនយកោឋ ន្គយ និ្ងរោឋ ករកម្ពុជា ្កសងួបសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវតថ ុ  

2,555 
2,881 

2,640 

94 82 79 203 209 192 90 111 138 
419 

757 

2,476 

១៨ ១៩ ២០ ១៨ ១៩ ២០ ១៨ ១៩ ២០ ១៨ ១៩ ២០ ១៨ ១៩ ២០

សាថ ន្ភាពនាំបចញកនុង្តមីាសទី៣

កាត់បដ្រ ប្គឿងរងគុាំ ផលិតផលកសិកម្ម កង់ ផលិតផលឧសាហកម្មបផសងៗ

473.8 

1,390.9 1,420.1 

281.3 331.8 
540.8 

1,864.8 

1,629.5 

1,026.9 

242.7 275.8 

484.9 

▲293.6%

▲17.2%
▼27.7%

▼13.7% ▼16.9%

▼10.3%

២០១៩ ្តីមាសទី៣ ២០២០ ្តីមាសទី៣



្ពឹតតិរ្តសថ ិតិបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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២.៥. ការវនិ្បិោគឯកជ្ន្ 

ារាង 7៖ សថតិិវនិិ្បោគវស័ិយឯកជ្ន្ប្ៅតាំរន់្បសដ្ឋកិចចពិបសស (អនុ្ម័្តបោយ្កមុ្្រឹកាអភិវឌ្ឍន៍្កម្ពុជា) 

ការអន្ញុ្ញ តវនិ្បិោគបោយ (CDC)  ឯកា 
្តមីាសទ៣ី ការខ្រ្រួល 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

គប្មាង  ចាំន្ួន្ 29 49 21  -57.1% 

របងកើតការង្អរ  ការង្អរ 1,059 42,612 3,696  -52.5% 

ទុន្វិន្ិបោគបលើវិស័យ       

    កសិកម្ម លាន្ដុ្លាៃ រ 32  10  32  217.1% 

    ថាម្ពល លាន្ដុ្លាៃ រ 0  0  40  - 

    ឧសាហកម្ម លាន្ដុ្លាៃ រ 408  272  109  -59.8% 

    បសវាកម្ម លាន្ដុ្លាៃ រ 550  199  0  -100.0% 

    បទសចរណ៍ លាន្ដុ្លាៃ រ 68  672  3,515  423.3% 

សរុរ លាន្ដ្លុាៃ រ 1,059  1,153  3,696  220.7% 

    ទុន្វិន្ិបោគកនុង្សុក លាន្ដុ្លាៃ រ 769  332  1,804  443.6% 

    ទុន្វិន្ិបោគររបទស លាន្ដុ្លាៃ រ 290  821  1,892  130.6% 

្រភពៈ ្កុម្្រឹកាអភិវឌ្ឍន៍្កម្ពុជា 

រូរភាព 7៖សាថ ន្ភាព វនិិ្បោគប្ៅតាំរន្់បសដ្ឋកិចចពិបសស 

្រភពៈ ្កុម្្រឹកាអភិវឌ្ឍន៍្កម្ពុជា 
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អ័កសបឆ្វង (ទុន្វិន្ិបោគ --លាន្ដុ្លាៃ រ) អ័កសសាត ាំ (គប្មាង)



្ពឹតតិរ្តសថ ិតិបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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២.៦. សាថ ន្ភាពបទសចរណ ៍

ារាង 8៖ ចាំន្នួ្បភញៀវបទសចរអន្តរជាត ិ

សចូនករ 
្តមីាសទ៣ី ការខ្រ្រួល 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

សរុរ 1,374,373  1,455,193  64,854  -95.6% 
ាម្ផៃូវអាកាស 954,798  976,293  36,325  -96.5% 

ភនាំបពញ 464,217  467,501  29,351  -94.0% 

បសៀម្រារ 425,995  314,748  7  -100.0% 

កងបកង 64,586  194,044  6,967  -97.0% 

ាម្ផៃូវបគក ន្ិងផៃូវទឹក 419,575  435,970  28,529  -93.5% 

ផៃូវបគក 396,481  420,231  28,524  -93.2% 

ផៃូវទឹក 23,094  15,739  5  -100.0% 

្រភពៈ ្កសួងបទសចរណ ៍  

រូរភាព 8៖ សាថ ន្ភាពបភញៀវបទសចរអន្តរជាតិ (គតិជា %)  

 

្រភពៈ ្កសួងបទសចរណ ៍

 

▲4.6% ▲9.8% ▲8.9% ▲9.9% ▲7.4%
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្ពឹតតិរ្តសថ ិតិបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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រូរភាព 9៖ កាំបណើន្បភញៀវបទសចរអន្តរជាតិ (គតិជា %) 

្រភពៈ ្កសួងបទសចរណ ៍

២.៧. សាថ ន្ភាពសាំណង ់

ារាង 9៖ គប្មាងអន្ុញ្ញ តសាងសង ់

គប្មាងសុាំសាងសងា់ម្្របភទសាំណង ់  ឯកាត  
្តមីាសទ៣ី ការខ្រ្រួល 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

សាធារណៈ  ចាំន្ួន្ 6  30  12  -60.0% 

លាំបៅឋាន្ ន្ិងភូមិ្្គឹុះ  ចាំន្ួន្ 744  1,138  727  -36.1% 

ឧសាហកម្ម  ចាំន្ួន្ 24  74  365  393.2% 

សាំណង់ពាណិជ្ជកម្ម  ចាំន្ួន្ 85  95  71  -25.3% 

សាំណង់បទសចរណ៍  ចាំន្ួន្ 34  42  30  -28.6% 

សាំណង់វិន្ិបោគបផសងៗ  ចាំន្ួន្ 5  7  9  28.6% 

សរុរ  ចាំន្នួ្ 898  1,386  1,217  -12.2% 
តថ្ម្ៃសាងសង ់  លាន្ដ្លុាៃ រ 2,667 3,102 2,025 -34.7% 

 ្រភពៈ ្កសងួបរៀរចាំខដ្ន្ដី្ ន្គរូរន្ីយកម្ម ន្ិងសាំណង់ 

▲8.9%

▼8.4%

▼12.5%

▲16.5%

▲13.3%

▼95.1%

▼98.8%

▼97.2%

▼99.1%

▼98.4%
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តាំរន្់អឺរ៉ែុរ

តាំរន្់អាបម្រិក

ពីតាំរន្់អាហ្វហវិក

ពីតាំរន្់ម្ជ្ឈឹម្រូពា៌

សាថ ន្ភាពទីផារបទសចរណ៍ ្រចាំ្តីមាសទី៣

២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០



្ពឹតតិរ្តសថ ិតិបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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រូរភាព 10៖ ក្ាំផ្ ើនផ្សៃត្ក្ឡាសាងសង់ាម្្របភទ (គិតជា %)  

្រភពៈ ្កសងួបរៀរចាំខដ្ន្ដី្ ន្គរូរន្ីយកម្ម ន្ិងសាំណង់ 

 

 

៣. ថ្លៃទាំនិញសាំខាន់ៗ និងអព្តាបតូរព្បារ់សលើទីផ្សារអនតរជាតិ 

ារាង 10៖ ថ្លៃទាំន្ិញប្រើ្ាស់បលើទីផារអន្តរជាតិជាម្ធ្យម្្រចាំ្តមីាស (គិតជាដុ្លាៃ រអាបម្រកិ) 

មុ្ែទាំន្ិញ ឯកា ទីផារ 
្តមីាសទ៣ី ការខ្រ្រួល 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

អងករ ដុ្លាៃ រ/បាន្ ាងកក 403  424  497  17.2% 

ប្រងបៅ Brent ដុ្លាៃ រ/ាខរ៉ែល ្កុងឡុងដ៍្ 75  62  43  -30.9% 

បៅស ូ ដុ្លាៃ រ/បាន្ សិងហរុ រី 1,328  1,352  1,297  -4.0% 

មាស ដុ្លាៃ រ/បអាន្ ្កុងឡុងដ៍្ 1,330  1,618  2,098  29.7% 

បពាត្កហម្ ដុ្លាៃ រ/បាន្ សុីកាបហាគ  158  170  154  -9.4% 

សខណត កបសៀង ដុ្លាៃ រ/បាន្ សុីកាបហាគ  389  365  396  8.7% 

ប្រងដូ្ង ដុ្លាៃ រ/បាន្ រ៉ែុតបធ្ើឌាំ 905  700  967  38.1% 

សករស ដុ្លាៃ រ/បាន្ ្កុងឡុងដ៍្ 380  363  382  5.2% 

្រភពៈ បគហទាំព័រធ្នគរពភិពបលាក 

0.9%

35.0%

19.6%

36.5%

7.9%

សាំណង់សាធារណៈ លាំបៅោឋ ន្ ន្ិងភូម្ិ្គឹុះ

សាំណង់ឧសាហកម្ម សាំណង់ពាណិជ្ជកម្ម

សាំណង់បទសចរណ៍ សាំណង់វិន្ិបោគបផសងៗ

្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០១៩

1.2%
30.8%

26.6%

23.6%

16.9%

សាំណង់សាធារណៈ លាំបៅោឋ ន្ ន្ិងភូម្ិ្គឹុះ

សាំណង់ឧសាហកម្ម សាំណង់ពាណិជ្ជកម្ម

សាំណង់បទសចរណ៍ សាំណង់វិន្ិបោគបផសងៗ

្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០



្ពឹតតិរ្តសថ ិតិបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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ារាង 11៖ សន្ទសសន្៍ថ្លៃទាំន្ញិប្រើ្ាស់បលើទីផារអន្តរជាតិជាម្ធ្យម្្រចាំ្តីមាស (ឆ្ន ាំបគល ២០១០=១០០) 

មុ្ែទាំន្ិញ 
្តមីាសទ៣ី ការខ្រ្រួល 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

ប្រងឥន្ធន្ៈ 73  60  42  -29.6% 

ផលិតផលកសិកម្ម 85  82  87  5.8% 

ម្ហូរអាហារ 88  85  91  6.4% 

ប ើ 86  84  87  4.3% 

ជ្ីគីមី្ 85  81  74  -8.6% 

្រភពៈ បគហទាំព័រធ្នគរពភិពបលាក (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) 

រូរភាព 11៖សន្ទសសន្៍ថ្លៃទាំន្ញិប្រើ្ាស់បលើទីផារអន្តរជាតិ (ត្តឹមក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២០) 

 
្រភពៈ បគហទាំព័រធ្នគរពភិពបលាក (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) 

 

 

 

 

93.6 

87.8 

76.9 

70

80

90

100

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

អាហារ បភសជ្ជៈ វតថុធាតុបដ្ើម្ដ្ុលាៃ រ/បាន្



្ពឹតតិរ្តសថ ិតិបសដ្ឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ ្រចាំ្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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ារាង 12៖ អ្ារតូរ្ាក់បលើទីផារអន្តរជាតិបធ្ៀរនឹ្ងដុ្លាៃ រអាបម្រកិ (ចុង្តមីាស) 

រូរិយរ័ណណ 
្តមីាសទ៣ី ការខ្រ្រួល 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២០ 

ជ្រ ុន្ (បយ ន្)            113.7             107.9             105.6  -2.1% 

ហុងកុង (ដ្ុលាៃ រ)               7.8                7.8                7.7  -1.1% 

សិងហរុរី (ដ្ុលាៃ រ)               1.4                1.4                1.4  -0.8% 

មា បឡសុី (រីងហគីត)               4.1                4.2                4.2  -0.7% 

ហវីលីពីន្ (បរ សូ)              53.9               51.8              48.4  -6.6% 

ថ្ល (ាត)              32.2               30.5              31.6  3.6% 

ឥណឌូ បន្សុី (រពូា)        14,899.0         14,184.5        14,886.9  5.0% 

កូបរ៉ែខ្ងតែូង (វ៉ែូន្)         1,109.3          1,202.0          1,167.9  -2.8% 

ថ្តវា៉ែន្់ (ដុ្លាៃ រ)              30.5               31.0              29.0  -6.5% 

ចិន្ (បរ៉ែន្មី្ន្រ ៊ី)               6.9                7.1                6.8  -4.3% 

ឡាវ (គីរ)         8,502.5          8,703.9          9,015.4  3.6% 

បវៀតណាម្ (ដ្ុង)        23,318.5         23,153.7        23,139.0  -0.1% 

ឥណាឌ  (រូពី)              72.3               70.3              73.7  4.8% 

រុសសុី (រូរ)              65.6               64.6              79.1  22.4% 

អូហ្វសាត លី (ដ្ុលាៃ រ)               1.4                1.5                1.4  -4.8% 

អង់បគៃស (បផ្អន្)               0.8                0.8                0.8  -4.4% 

អឺរ៉ែុរ (អឺរ៉ែូ)               0.9                0.9                0.9  -6.5% 

្រភពៈ OANDA (Internet) 

 


