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ខ្លម
ឹ សារសង្ខេប / Executive summary
១. មាខ
ុ ខខ្មមកដា ឆ្ាំ ២០១៨ ង្ន្េះ, សន្ទសសន្៍ថ្លលទំន្ញ
ិ ភាឯង្្ច្ើន្ង្ៅខត្បន្តង្មើន្ង្ ខ
ើ ង្បើង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមន្
ុ
បុខន្ត មាន្ម្មិត្ទាបជាខអ្ាមំង្ិើន្មាុខខខ្មិលុន្នមន្ល ខង្ៅ ង្ដាហសារមំង្ិើន្លមលហថ្ន្សន្ទ សសន្៍ ថ្លល្មុមទំន្ិញអាហារ
ន្ិខង្េសជកៈមិន្ខមន្ជាត្ិ្សិឹខ, ង្េសជកៈមាន្ជាត្ិ្សិឹខន្ិខថ្ាជ
ំ ម់, សង្មលៀមបំណម់ ន្ិខខសែមង្ជើខ, ផ្សទេះសំខបខ ទឹម អឯគិសន្ី
ឧសម យន្ ន្ិខឥន្ធន្ៈដ្ថ្ទង្ទៀត្ ន្ិខការដ្ឹមជញ្កូ ន្។ ាមការសង្ខកត្ សន្ទសសន្៍ថ្លលទំន្ញ
ិ មួហច្ំន្ន្
ួ ខដ្ មាន្ការលមលហមំង្ិើន្
ឯួរឱ្យមត្់សមាគ ់ រួមមាន្ដ្៊ូច្ជា សន្ទសសន្៍ថ្លលសាច្់, ង្្បខសាំខ មមា, មាស៊ូត្, ហាគស ន្ិខសង្មលៀមបំណម់។
២. ឯិត្្ត្ឹមខខ្មិលុន្ន ឆ្ាំ ២០១៨ ឥណទានផ្សត ង្់ ដាហធន្នគារពាណិជកមាន្ច្ំន្ួន្ ៧៤.២៨៤ ប៊ីលាន្ង្រៀ

ាន្ង្មើន្

ង្ ើខ ២,១% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខង្មើន្ង្ ើខ ១៨,៣% ង្ ៀបន្ឹខ១ឆ្ាំមន្
ុ ។ មាខ
ុ ង្ន្នេះ ឥិទាន្ផ្សដ ់ដ្ ្់ ឯឹេះសាថន្មិន្បង្្មើ
ង្សវា ិរញ្ញិត្ថមា
ុ ន្ ៧៧,៨%, ត្្មូិការផ្ទទ

់ខ្ួ ន្
ល មាន្ ១៧,៣%, ្ឯឹេះសាថន្ ិរញ្ញិត្ថុ ៣,៦% ន្ិខឥិទាន្ង្ផ្សសខៗមាន្ ១,៣%

ថ្ន្ឥិទាន្សរុ ប។ រឯកអ្ាការ្ាម់ ន្នគ្នរណិិជក ច្ំង្ណេះមមចី ជា្ាម់ ង្រៀ

ន្ិខ ដ្ុលាល រមាន្អ្ា ១១,៣៩% ន្ិខ

១១,៣២% ាន្លហច្ុេះបន្តិច្ង្ ៀបង្ៅន្ឹខខខ្ឧសភាមន្លខង្ៅ។

ច្ំខិមក រូបិយវត្ថុទូសៅ M2 ាន្ង្មើន្ ដ្ ់ ៧៩.៣៤៨ ប៊ីលាន្សរៀល ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១,៦% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្
(ង្មើន្ង្ ើខ ២១,៦% ង្ ៀបន្ឹខ ១ឆ្ាំមុន្ )។
៣. មាុខខខ្មិលន្ន
ុ ឆ្ាំ២០១៨ ត្ថ្មលជួញដ្៊ូរង្ ើទផ្ស
ី ារម៊ូ ប្ត្មមពុជា (CSX) មាន្ច្ំន្ន្
ួ ១,៦៩៩ លាន្ង្រៀ

ាន្ង្មើន្

ង្ ើខ្បមាិ ៦ ដ្ខង្ ៀបង្ៅន្ឹខខខ្ឧសភាមន្លខង្ៅ ខដ្ មាន្ត្ថ្មលជញ
ួ ដ្៊ូរ ២៣២ លាន្ង្រៀ ។
៤. ទំ ំទឹម្ាម់ន្នំង្ច្ញសរុបង្ៅមាខ
ុ រហៈង្េ

៧ខខ្ ឆ្ាំ ២០១៨ មាន្្បមាិ ៧.០៣០ លាន្ដ្ុលាលរ ឬាន្ង្មើន្

ង្ ើខ ១៣,៣% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមន្
ុ ង្ន្េះង្ដាហសារមំង្ិើន្ខ្ពសថ្់ ន្ការន្នំង្ច្ញផ្ស ត្
ិ ផ្ស កាត្់ង្ដ្រ ន្ិខផ្ស ត្
ិ ផ្ស
មសិមមម។ ច្ំខិមកទំ ំទឹម្ាម់ន្នំច្៊ូ សរុបមាន្្បមាិ ៩.៧៤២ លាន្ដ្ុលាលរ ខ្ពសជា
់ ខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមន្
ុ ្បមាិ
២៦,១% ង្ដាហសារមំង្ិើន្ន្នំច្៊ូ បរសកាេសំិខ់, វាហន្េយិឌ, ង្្ឯឿខហន្ត ន្ិខផ្ស ត្
ិ ផ្ស
ង្គខាមទិន្ាន្ហ
យ បរសមាិន្នំច្៊ូ ្មណាត្់ង្ៅរហៈង្េ

៊ូបច្ុមន្ិខង្្បើ្ាស់ង្ផ្សសខៗ។

៧ខខ្ ឆ្ាំ ២០១៨ មាន្ច្ំន្ួន្ ៤០១ ណន្់ង្ាន្ ឬាន្ង្មើន្ង្ ើខ

៣៨,៧% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមន្
ុ ។ ង្គខាមមំង្ិើន្ខ្ពសថ្់ ន្ការន្នំច្៊ូ ្មណាត្់ង្ន្េះ បង្ហាញថ្ការន្នំង្ច្ញរបស់
ឧសា មមមកាត្់ង្ដ្រ ខដ្ ជាទំន្ញ
ិ ច្មែខស្មាប់ការន្នំង្ច្ញរបស់មមពុជា ន្ឹខមាន្ការង្មើន្ង្ ើខខ្ពស់ជាខមំង្ិើន្ឆ្ាំមន្លខង្ៅ។
៥. ាមទិន្ាន្យហបឋមេីរត្ន្នគ្នរជាត្ិ ង្ៅរហៈង្េ
បានច្ំន្ន្
ួ ៩.៤០០,៨៨ បលា
៊ី ន្ង្រៀ

៦ខខ្ស ើម្ឆ្ាំ២០១៨ សនេះ រដ្ឋា ថ្ាម់ជាត្ិអន្ុិត្តច្ំិ៊ូ សរុប

ឯឺង្សម ន
ើ ង
ឹ ៥៣,៣% ថ្ន្ច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ្បចំឆ្ាំ ឬាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១១,៩% ង្បើង្ ៀបន្ឹខ

រយៈសេល ូចគាាន្នឆ្ាំ២០១៧ កាុងសន្នេះ ច្ំិ៊ូ េន្ធ្បង្គ ង្មើន្ង្ ើខ ២១,៨% េន្ធសលើណិិជកមមមសរៅរបង្ទសង្មើន្ង្ ខ
ើ
១៧% ន្ិខច្ំិ៊ូ មិន្ខមន្សារង្េើេន្ធង្មើន្ង្ ើខ ៨,២%។ ច្ំខិមក ច្ំណាហសរុបង្ៅរដ្ឋា ថ្ាម់ជាត្ិអន្ុិត្តាន្ច្ំន្ន្
ួ
៧.៨១៧,៦៤ ប៊ីលាន្ង្រៀ
៥.៩៥៨,៧១ បលា
៊ី ន្ង្រៀ

ឯឺង្សម ើន្ឹខ ៣៤,២% ថ្ន្ច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ្បចំឆ្ាំ មាុខង្ន្នេះ ច្ំណាហច្រន្ត អន្ុិត្តាន្ច្ំន្ួន្
ឯឺង្សម ើន្ខ
ឹ ៣៨,៨% ថ្ន្ច្ាប់ហរិ ញ្ញវត្ថ្ុ បចំឆ្ាំ ឬាន្ង្មើន្ង្ ខ
ើ ១៨,៧% ង្ ៀបន្ឹខរយៈសេល

ូចគាាឆ្ាំ២០១៧។ ការអនុវត្តច្ំណាហមានលកខណៈលអរបសេើរជាងឆ្ាាំកនលងង្ៅង្ន្េះ ឯឺសោយសារការខមទរម្ង់សលើន្ីត្ិវិធីចាំណាយ
ន្ិខបទដាឋន្ឯត្ិហុទណ
ធ ម់េន្
យ ធន្នន្ន ន្ិខមាន្ការច្៊ូ រួមអន្ុិត្តមខ
ាុ ភាេជាមាចស់ការ។
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ស ិង្គឯកមជន្សរុបខដ្ ទទួ ាន្ការអន្ុញ្ញញត្ង្ដាហ្មុម
៧ ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ ២០១៨ ង្ន្េះ ឯង្្មាខិន្

៦. រហៈង្េ

្បឹមាអេិិឌ្ឍន្៍មមពុជាមាន្ច្ំន្ន្
ួ ៦៩ ឯង្្មាខ មាន្ទុន្ ិសន្ិង្គឯសរុបច្ំន្ន្
ួ ២,៩១២ លាន្ដ្ុលាលរអាង្មរសម លហច្ុេះ្បមាិ
ស ិង្គឯង្ន្េះ ង្ដាហសារមាខ
៤១,៩% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំ ២០១៧។ ការលហច្ុេះថ្ន្ទុន្ ិន្
ុ រហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមន្
ុ មាន្
ស ិង្គឯ ំៗមួហច្ំន្ន្
ស ិង្គឯ ៩៦២
ឯង្្មាខ ិន្
ួ រួមមាន្ ឯង្្មាខសាខសខ់្េលាន្ហន្តង្ហាេះអន្តរជាត្ិង្ខ្ត្តង្សៀមបប (ទុន្ ិន្
លាន្ដ្ុលាលរអាង្មរសម), មជឈមិឌ ង្ទសច្រិ៍ (ទុន្ ិសន្ិង្គឯ ២៣៨ លាន្ដ្ុលាលរអាង្មរសម) ន្ិខមជឈមិឌ ណិិជកមមម
(ទុន្ ិសន្ិង្គឯ ២,២១៩លាន្ដ្ុលាលរអាង្មរសម)។
៧. រហៈង្េ

៧ ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ ២០១៨ សំង្ិើសុំសាខសខ់សរុបមាន្ ១.៩៧៧ ឯង្្មាខ មាន្ការង្មើន្ង្ ខ
ើ ឯួរឱ្យមត្់

សមាគ ់ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមន្
ុ (ង្មើន្ង្ ខ
ើ ៩៨ ឯង្្មាខ)។ មាខ
ុ ង្ន្នេះ សំិខ់ ំង្ៅដាឋន្មាន្ ១.៦៨២ ឯង្្មាខ,
សំិខ់្បង្េទណិិជកមមមសរុបមាន្ ១៦១ ឯង្្មាខ, សំិខ់្បង្េទង្ទសច្រិ៍មាន្ ៦១ ឯង្្មាខ, សំិខ់្បង្េទឧសា មមម
មាន្ ៤៣ ឯង្្មាខ, សំិខ់្បង្េទសាធារិៈមាន្ ២៥ ឯង្្មាខ ន្ិខសំិខ់្បង្េទិសន្ិង្គឯមាន្ ៥ ឯង្្មាខ។
៨. មាុខរហៈង្េ

៦ ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ ២០១៨ ង្ន្េះ ច្ំន្ួន្ មមដ្ ់ថ្ន្ង្េញៀិង្ទសច្រអន្ត រជាត្ិសរុបមាន្្បមាិជាខ ៣

លាន្ន្នម់ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១២,៧% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមន្
ុ ខដ្ ង្េញៀិង្ទសច្រភាឯង្្ច្ើន្ឯឺ ជន្ជាត្ិច្ិន្, ង្ិៀត្ណាម,
ឡាិ, ម៊ូង្រ៉េ, ថ្ល, អាង្មរសច្ ន្ិខអ៊ូស្ត្សាត ។
ី
៩. មាុខខខ្មមកដា ឆ្ាំ ២០១៨ ង្្បខង្ៅ (Brent) ថ្លល ៧៤,២១ ដ្ុលាលរ/ាខរ៉េ

ធាលម់ថ្លល ៥,០២ ដ្ុលាលរ/ាខរ៉េ

ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្។ ង្គខាមសារេយត្៌មាន្ Bloomberg, បន្នទប់េី្បង្ទសអាង្មរសមាន្អន្ុមយត្ផ្ទាមការទិញង្្បខេី្បង្ទស
អុីរ៉េខ់មម (Trump announced the start of the sanctions process) ជាង្ ត្ុង្ ឱ្
វើ យការន្នំង្ច្ញរបស់្បង្ទសង្ន្េះ ាន្លហ
ច្ុេះ្បមាិ ៤៣០ ណន្់ាខរ៉េ /ថ្លៃ ចប់េីខខ្ង្មសាមម ង្ ើហមាខ
ុ ង្ន្នេះខដ្រការន្នំង្ច្ញង្ៅទីផ្សារអឺរុ៉េប ម៏ាន្លហច្ុេះ ២២០
ណន្់ាខរ៉េ

ផ្សខខដ្រ។

មាុខខខ្មមកដា ឆ្ាំ ២០១៨ អខករន្នំង្ច្ញរបស់មមពុជា (ង្ខ្ទច្ ៥%) ាន្ធាលម់ថ្លល ៥ ដ្ុលាលរ/ង្ាន្, អខករន្នំង្ច្ញរបស់ថ្ល
(ង្ខ្ទច្ ៥%) ាន្ធាលម់ថ្លល ១២ ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ន្ិខអខករន្នំង្ច្ញរបស់ង្ិៀត្ណាម (ង្ខ្ទច្ ៥%) ាន្ធាលម់ថ្លល ៥២ ដ្ុលាលរ/ង្ាន្
ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្។ ខដ្ ការធាលម់ច្ុេះថ្លលង្ន្េះ ង្ដាហសារខត្មាន្ការ្បមួត្្បខជខថ្លលអខករន្នំង្ច្ញខាលំខទាំខមាុខត្ំបន្់ ន្ិខអន្តរជាត្ិ
ជាេិង្សស ្បង្ទសថ្លាន្ង្ កា
វើ របញ្ចុ េះថ្លលអខករន្នំង្ច្ញង្ដ្ើមែីទាម់ទាញការបញ្ញកទិញបខន្ថមេីទីផ្សារច្ិន្

ីវ េ
ី ន្
ី ឥិូឌ ង្ន្សុី

មាង្ សុី បខ់កាលង្ដ្ស ន្ិខបណា
ត ្បង្ទសង្ៅអាស្ត្ ម
ិវ ។
មាុខខខ្មមកដា ឆ្ាំ២០១៨ ង្ៅស៊ូង្ៅសត ខ់ដារ TSR20 ង្ ើទីផ្សារអាសុី ថ្លល ១.៣៤០ ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ាន្ធាលម់ថ្លល ៣០
ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ង្ដាហសារសតុ មង្ៅស៊ូង្ៅទីផ្សារ្បទសជបុន្ ន្ិខច្ិន្មំេុខមាន្ការង្មើន្ ង្ ើខខ្ព ស់។
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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 ការបទងកតតការររ (Investment and Employment)
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វិស័យណិិនក
ក ម (Trades)
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កាំិត់សមាាល់
ង្ៅស៊ូ៖
•

សៅេូ TSR20: ឬង្ៅថ្ង្ៅស៊ូសតខ់ដារង្ ខ្២០ រួមមាន្ង្ៅស៊ូ SIR20, SMR20 ន្ិខSTR20 ឯឺសំង្ៅង្ ើង្ៅស៊ូ មម ជាត្ិខដ្
មាន្សារធាត្ុង្ផ្សសខៗង្ទៀត្២០%។ ង្ៅស៊ូ មមជាត្ិមាន្ង្្ច្ើន្្បង្េទ មាុខង្ន្នេះង្ៅស៊ូខដ្ មាន្ត្្មូិការង្្បើ្ាស់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ
ឯឺង្ៅស៊ូសតខ់ដារ (ង្ៅស៊ូដ្ុំ) ន្ិខង្ៅស៊ូបន្ទ េះ។ ង្ៅស៊ូ TSR20 ជារបសេទសៅេូដ លបានដកច្ចាមាុខម្មិត្ខ្ពស់ សរបើរបាេ់េរមាប់
ផលិត្មមមកខ់ឡាន្ បំេខ់ទីបជយរ ម្មា
លាហបញ្កូ

ជាមួហសារធាត្ុដ្ថ្ទ ខដ្ ង្ វើឱ្យផ្ស

្បង្ទសសំខាន្់ៗខដ្ ផ្ស
•

ជយរ ខសែមង្ជើខន្ិខអាិង្េលៀជាង្ដ្ើម។ ង្ៅស៊ូ្បង្េទង្ន្េះមាន្ម្មិត្សា ិត្ទាប ង្ ើហង្ហហ
ិត្ផ្ស ផ្ស

ិត្ង្ច្ញេីង្ៅស៊ូង្ន្េះមាន្ភាេរឹខមា ំ ន្់ន្ិខមិន្ង្ហហសឹម រសច្ រស ។

ិត្ង្ៅស៊ូ្បង្េទង្ន្េះឯឺមាង្ សុី ថ្ល ឥិូឌ ង្ិសុី ង្ិៀត្ណាមន្ិខច្ិន្។

ង្ៅស៊ូRSS (Ribbed Smoked Sheets) ខបខខច្មជា៦្បង្េទឯឺ ្បង្េទង្ ខ្ 1, 2, 3, 4, 5 ន្ិខ្បង្េទេិង្សស មាន្េ៌ិង្ ឿខ
ន្ិខង្ិច្ខ្ចប់ជាបន្ទ េះ។

ង្ៅស៊ូ្បង្េទ

RSS3

ង្្ច្ើន្ផ្ស

ិត្ង្ៅ្បង្ទសថ្ល

ឥណា
ឌ

ន្ិខឥិឌូង្ិសុី

សរបើរបាេ់ជាិត្ថុធាត្ុ

េរមាប់ផលិត្សំបមកង់រថយនត បាំេង់ទីបជ័រ និងដេែកសជើង។ ង្ៅស៊ូ្បង្េទង្ន្េះសរបើរបាេ់កាុងឧេា កម្មផលិត្េាំបកកង់
រថយន្ត ន្ិខខដ្ ជាធាត្ុផ្សសង្ំ ើស 50% ថ្ន្ផ្ស ិត្ផ្ស

។

ង្្បខសៅ៖
សរបងសៅ Brent, WTI ន្ិខ Dubai ជារបសេទសរបងសៅធុនរសាល (Light Crude Oil) ខដ្ មាន្ការទិញលក់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ ន្ិខ
ជាថ្លលម៊ូ ដាឋន្មាុខការទិញ

ម់កិចចេនាអន្នគត្

សៅតាម្របសេទ ូចជា៖ របសេទសរបងBrentង្្ច្ើន្ផ្ស
(West

Texas

Intermediate)

ខុេគាាសៅតាម្ករម្ិត្ភាេរសាល

(Future

Contract)។

សរបងសៅង្ ើទីផារអនត រជាត្ិមានលកខណៈខុេគាា

ិត្ង្ៅត្ំបន្់សមុ្ទអាត្លខ់ទិច្ខាខង្ជើខ, របសេទសរបងរបេ់អាសម្រិក WTI

និងរបសេទសរបងរបេ់អារ៉ា ប់ប៊ីសាអូឌីត្

Dubai។

របសេទសរបងសៅទាាំងបីមានលកខណៈ

សហើយរបសេទសរបងសៅដ លមានភាេរសាលជាងសគអាចចរមាញ់ជាសរបងឥនធ នៈបានសរចើន។

API Gravity រត្ូវបានសគសរបើរបាេ់វាេ់ដវងភាេរសាលច្នរបសេទសរបងសៅនីម្ួយៗ។ របសេទសរបងដ លមានករម្ិត្ API
Gravity កាន់ដត្ខពេ់គឺជារបសេទសរបងដ លកាន់ដត្រសាល និងអាចចរមាញ់ជាសរបងឥនធ នៈបានសរចើន។
•

WTI 40o API

•

Brent 38o API

•

Dubai 32o API
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ទរៀបចាំទដាយ
នាយកដាាន្សថិតិន្ង
ិ វិភាឯទសដ្ាកិចច
អឯា នាយកដាាន្ទគាលន្ទគាយ
ត្រកសួងទសដ្ាកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ

េយត្មា
៌ ន្ង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាម់ទខ្មុមការង្ហរ
ទ៊ូរសយេទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៧៧ ៨៨ ៩៩ ៩២
ង្មាខង្ កា
វើ រ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០្េឹម ន្ិខ ២:០០ ដ្ ់ ៥:០០រង្សៀ

មំិត្់សមាគ ់៖
ច្ំង្ណេះមត្ិខដ្ ាន្បង្ហាញមាខ
ុ រាហការិ៍ង្ន្េះឯឺជាការហ ់ង្ ញ
ើ របស់្មុមការង្ហរថ្ន្អឯគន្នហមដាឋន្។
ការផ្សសេវផ្សាហង្ន្េះមិន្ខសដ ខេីការហ ់ង្ ើញរបស់្មសួខង្សដ្ឋមិច្ចន្ខ
ិ
ិរញ្ញិត្ថុ ឬបជរដាឋេិា មមពុជាង្ន្នេះង្ទ។
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