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ែលឹមសារសង្ខេប
១. សនទសសន៍ថ្លលទន
ំ ញ
ិ ង្្បើ្ាស់ង្ៅភ្ាំង្េញកាខ
ុ ខខ្កញ្ញញ ឆ្ាំ២០១៧ ានង្កើនង្ ើខ ០,៣%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន និខាន
ង្កើនង្ ើខ ២,៧%ង្ ៀបនឹខ១ឆ្ាំមន
ុ ។ សនទសសន៍ថ្លល្កុមទំនញ
ិ ខដ្ ានង្កើនង្ ើខឯួរឱ្យកត្់សម្គា ់ង្ ៀបនឹខខខ្មុនម្គនដ្៊ូច្ជា
អាហារនិខង្ភ្សជកៈមិនម្គនជាត្ិ្សិឹខ សង្មលៀកបំណក់និខខសែកង្ជើខ ឯមន្នឯមន៍

និខ្កុមទំនញ
ិ ង្ផ្សសខៗ, រឯកសនទសសន៍ថ្លល

ឹ ជញ្កូ នានង្កើនង្ ខ
ការកំសានតនខ
ិ ិបែ ម៌ានល ច្ុុះ ០,៤%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន។ ង្បើង្ ៀបនឹខ១ឆ្ាំមុន សនទសសន៍ថ្លលការដ្ក
ើ
៤,៤%, សនទសសន៍ថ្លលង្ោជនី ដ្ឋឋនានង្កើនង្ ើខ ៧,៨%។
តាមរ ៈការង្ វើច្ំង្ោ ឯិត្ដ្ ់្ត្ឹមខខ្ ាូ ឆ្ាំ២០១៧ អត្ិផ្សរោ្បចំឆ្ាំ (year on year) អាច្នឹខម្គនអ្តា
១,៩% ឬអត្ិផ្សរោម យម្បចំឆ្ាំ (year average) អាច្នឹខម្គនអ្តា ២,៩%។
២. ឥិទាន និខអ្តាការ្ាក់៖ ឯិត្្ត្ឹមខខ្កញ្ញញ ឆ្ាំ២០១៧ ឥិទានផ្សត ង្់ ដ្ឋ
៦៤.៩៦១ប៊ីលានង្រៀ

ម្គនកំ ង្ិើន កាុខ ១ខខ្្បម្គិ ១,៥% កាុខ រ ៈង្េ

ន្នគារណិិជកម្គនច្ំនន
ួ

៩ខខ្ង្ដ្ើ មឆ្ាំ ២០១៧ង្នុះ ង្ណ

ឯឺ ្បហាក់

្បខហ នឹខកំង្ិើនកាខ
ុ ឆ្ាំកនលខង្ៅ។ កមពុជាម្គនកំង្ិើនឥិទានខ្ពស់ និខរកាានអ្តាឥិទានមិនដ្ំង្ិើរការកាុខក្មិត្
្បហាក់្បខហ នឹខ្បង្ទសជិត្ខាខកាុខត្ំបន់, អ្តាឥិទានមិនដ្ំង្ិើរការង្ៅកមពុជាង្សើ ២,៤០% ង្ិៀត្ោម ២,៥%
ថ្ល ២,៨៣% និខហវី ី េីន ១,៨៩%។ អ្តាការ្ាក់ង្ៅ ន្នគារណិិ ជកច្ំង្ណុះកមចី ជា្ាក់ ង្រៀ

និខ ដ្ុលាល រង្សើនឹខ

១៤,៤៩% និខ១១,៧៩% ានល ច្ុុះបនតិច្ង្ ៀបង្ៅនឹខង្ដ្ើមឆ្ាំ បុខនតង្ៅខត្ម្គនអ្តាខ្ពស់ង្ៅង្ ើ ។ បន្នទប់េកា
ី រដ្ឋក់ឱ្យ
អនុិត្ត្បកាសសត ីេកា
ី រង្ាុះផ្សា

ក់ម៊ូ ប្ត្បំិុ ជាសាធារិៈរបស់ឯិៈកមការម៊ូ ប្ត្កមពុជា

ង្ច្ញ្បកាសសត ីេី កេខ្ិឌច្ំង្ណុះ្ឯឹុះសាថន ន្នគារនិខហិរញ្ញិត្ថុ

កាខ
ុ ការដ្ឋក់ណកយច្ុុះបញ្ក ី ក់ម៊ូ ប្ត្ង្ ផ្ស
ើ ារម៊ូ ប្ត្

កមពុជា ខដ្ ង្នុះនឹខជួ ជំរុញដ្ ់មង្ ោា ហិរញ្ញបែទានផ្ទទ តា
់ មរ ៈការង្កៀរឯរម៊ូ
ង្ផ្សសខៗ ជាមួ នឹខ ឧបករិ៍ហិ រញ្ញិត្ថុ ខដ្

ម្គន

ន្នគារជាត្ិាន

នេីសាធារិជន និខិសនិង្គឯិន

ំហ៊ូរ ខ្ព ស់ និខអ្តាការ្ាក់ទា បជាខ្បភ្េហិរញ្ញបែទាន្បង្គ

។

កេខ្ិឌទាំខង្នុះម្គនដ្៊ូច្ជា ម៊ូ និ ផ្ទ
ិ ទ ស
់ ុទម្គ
ធ នច្ំនន
ួ គខត្ិច្ ៦០បលា
៊ី នង្រៀ , អនុិត្តានង្េញង្ ញន៊ូិបទបែញ្ញត្តិ
្បុខ្ប យត្ន្ន
ា ន្ន, និខម្គនសាថនោេហិរញ្ញិត្ថន
ុ ខ
ិ អភ្ិា កិច្ច អតាមរ ៈការង្ វើច្ោ
ំ
ត្់ថ្នាក់ង្ដ្ឋ

ន្នគារជាត្ិ្ត្ឹមក្មិត្

សុិត្ថិោេចប់េី ២ឆ្ាំង្ ើខ, និខម្គនការអនុញ្ញញត្េី ន្នគារជាត្ិជាង្ដ្ើម។ កតាតង្នុះក៏នខ
ឹ ជួ េ្ខឹខទំនុកច្ិត្តមហាជនច្ំង្ណុះ
ម៊ូ ប្ត្ថ្ន្ឯឹុះសាថន ន្នគារនិខហិរញ្ញិត្ថុខដ្ ង្ កា
វើ រង្ាុះផ្សា ម៊ូ ប្ត្ផ្សខខដ្រ។

ការផ្សត ត្់ផ្សាខ់រ៊ូបិ ិត្ថុ៖ ឯិត្្ត្ឹមខខ្កញ្ញញ រ៊ូបិ ិត្ថុទ៊ូង្ៅ M2 ានង្កើនដ្ ់ ៦៩.៧៤២ប៊ីលានង្រៀ

ង្ដ្ឋ ម្គន

កំង្ិើនជាម យម្បចំខខ្ ២,១%កាុខរ ៈង្េ ៩ខខ្ឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ (ឆ្ាំ២០១៦ម្គនកំង្ិើនម យម្បចំខខ្ ១,៤%), កាខ
ុ
ង្ន្នុះ្ាក់បង្ញ្ញើជារ៊ូបិ បយិណបរង្ទសម្គនច្ំនន
ួ ៥៨.២៦៣ប៊ីលានង្រៀ

ម្គនកំង្ិើនជាម យម្បចំខខ្ ២,២%។ ដ្ុលាលរ-

រ៊ូបនី កមម្គនឯុិសមែត្តិមួ ច្ំនន
ួ ច្ំង្ណុះង្សដ្ឋកិច្ច ដ្៊ូច្ជាការជួ រកាអត្ិផ្ស រោឱ្យសថ ិត្កាខ
ុ ក្មិត្ទាប រកា ន
ំ ខ
ឹ អ្តា
ស ិង្គឯទុនេីបរង្ទស និខជាកតាតជំរញ
បតូរ្ាក់ ទាក់ទាញិន
ុ ណិិជកកមង្ៅកាន់េភ្
ិ េង្លាកជាង្ដ្ើម, រឯកឯុិ ិសបត្តិសំខាន់ៗ
ម្គនដ្៊ូច្ជាការខាត្បខ់ ច្ំិ៊ូ

កាុខការង្ាុះេុ មព្ាក់ ជាត្ិ ាត្់ បខ់ ្បសិ ទោ
ធ េង្គា

ង្ម្គទនោេនិមិត្តរ៊ូបមួ ថ្នជាត្ិជាង្ដ្ើម។
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នង្គា

រ៊ូ បិ ិត្ថុ និខាត្់ បខ់

៣. ការន្នំច្៊ូ ៖ កាខ
ុ រ ៈង្េ ៩ខខ្ ឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ ការន្នំច្៊ូ ម្គនច្ំនន
ួ ១០.១៩១លានដ្ុលាលរ ានង្កើនង្ ខ
ើ
១១,៣%ង្ ៀបនឹខរ ៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន
ុ កាុខង្ន្នុះការន្នំច្៊ូ មុខ្ទំនញ
ិ វា នភ្យិឌង្កើនង្ ខ
ើ ៦,៣% ការន្នំច្៊ូ បរសកាេរ
សំិខ់ង្កើនង្ ខ
ើ ១២,៧% ង្ដ្ឋ ខ កការន្នំច្៊ូ ង្្បខឥនធនៈានល ច្ុុះ ២៩,៧%។ ការន្នំង្ច្ញ៖ កាុខ ៈង្េ ៩ខខ្
ឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ ការន្នំង្ច្ញម្គនច្ំនន
ួ ៨.២៦១លានដ្ុលាលរ ានង្កើនង្ ើខ ៦,៩%ង្ ៀបនឹខរ ៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន
ុ , កាុខ
ង្ន្នុះការន្នំង្ច្ញផ្ស ត្
ិ ផ្ស វា នភ្យិឌនិខខសែកង្ជើខង្កើនង្ ើខ ៥,៨% និខការន្នំង្ច្ញផ្ស ត្
ិ ផ្ស ង្ៅស៊ូ មជាត្ិង្កើនង្ ខ
ើ
៧៣,៨% (ឯិត្ជាបរសម្គិង្ៅសន្ន
៊ូ ំង្ច្ញ ង្កើនង្ ខ
ើ ២៥,៦%)។
៤. កាខ
ុ រ ៈង្េ ៩ខខ្ ឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ ច្ំិ៊ូ កាុខ្បង្ទសសរុបអនុិត្តានច្ំនន
ួ ១២.២៧៨បលា
៊ី នង្រៀ
ខផ្សនការលិសកា្បចំឆ្ាំ ៣,៥%) ានង្កើនង្ ខ
ើ ១៣,៧%ង្ ៀបនឹខរ ៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន
ុ
អនុិត្តាន ១០.៨១៨បលា
៊ី នង្រៀ

(ង្ ស
ើ

កាុខង្ន្នុះច្ំិ៊ូ សារង្េើេនធ

ានង្កើនង្ ខ
ើ ១៤,២%។ ច្ំោ លិសកាសរុបរដ្ឋា ថ្នាក់ជាត្ិម្គនច្ំនន
ួ ១១.៣៦៧

ប៊ីលានង្រៀ (ទាបជាខច្ាប់ល ិសកា ១៦,៨%) ានង្កើនង្ ខ
ើ ៨,១%ង្ ៀបនឹខរ ៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន
ុ ។ កាខ
ុ រ ៈង្េ ៩ខខ្
ឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ ត្ុ

យោេលិសកាច្រនត ម្គនអត្ិង្រកសាច្់្ាក់ច្ំនួន ៣.៨០៥ប៊ីលានង្រៀ

និខត្ុ

យោេលិសកាសរុបម្គន

អត្ិង្រកសាច្់្ាក់ ៧៩២បលា
៊ី នង្រៀ ។
៥. សរុបកាុខរ ៈង្េ

១០ខខ្ ឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ ច្ំនន
ួ ឯង្្ម្គខិសនិង្គឯខដ្ ានអនុញ្ញញត្ម្គនច្ំនន
ួ ១០៣ឯង្្ម្គខ

អាច្បង្ខកត្
ើ ការងារាន ១២២ណន់ន្នក់, ឯិត្ជាទុន ិសនិង្គឯ ៤.៨៤៣លានដ្ុលាលរ ានង្កើនង្ ើខ ៧៥,១%ង្ ៀបនឹខរ ៈ
ង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន
ុ កាខ
ុ ង្ន្នុះម្គនការង្កើនង្ ខ
ើ ខាលំខង្ កា
ើ រិសនង្ិ គឯកាុខ ិសសយ កសិកម ង្សវាកម និខង្ទសច្រិ៍។
៦. កាខ
ុ ខខ្កញ្ញញ ឆ្ាំ២០១៧ ច្ំនន
ួ មកដ្ ថ្់ នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្ិម្គន្បម្គិ ៣៧៦ណន់ន្នក់ ានល ច្ុុះ ១១,៩%
ង្ ៀបនឹខខខ្សីហាកនលខង្ៅ និខខ្ពស់ជាខខខ្ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន
ុ ៨,៩%។ ច្ំនន
ួ មកដ្ ថ្់ នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្ិម្គនបខ្មប្មួ ជារដ្៊ូិកា
ខដ្ ជាទ៊ូង្ៅម្គនការខ្ប្បួ ត្ិច្ត្ួច្ចប់េីខខ្ង្មសា ដ្ ់ខខ្កញ្ញញ ង្ដ្ឋ សារ កេខ្ិឌអាកាសធាត្ុ និខម្គនកំង្ិើនខ្ពស់
ចប់េីខខ្ត្ុលា ដ្ ់ខខ្កុមភៈថ្នឆ្ាំបន្នទប់។ កាខ
ុ រ ៈង្េ

៩ខខ្ ឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ ច្ំនន
ួ មកដ្ ថ្់ នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្ិសរុបម្គន

៣.៩១៣ណន់ន្នក់ ានង្កើនង្ ើខ ១១,៥%ង្ ៀបនឹខរ ៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន
ុ ។
៧. សរុបរ ៈង្េ ១០ខខ្ ឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ សំង្ិើសាខសខ់សរុបម្គន ២.៨១៦ឯង្្ម្គខ ានង្កើនង្ ើខ ៦២៦ឯង្្ម្គខ
ង្ ៀបង្ៅនឹខរ ៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន
ុ , ឯិត្ជាត្ថ្មលសាខសខ់សរុប ៦.២៦៨លានដ្ុលាលរ ានង្កើនង្ ើខ ២៧,៧%, បុខនតឯិត្ជា
ថ្ផ្សទ្កឡាសាខសខ់សរុបម្គន ១០.៣៦១ណន់ខម្ត្កាង្រ៉េ ានល ច្ុុះ ២,១%។
៨. ថ្លលង្្បខង្ៅ ថ្លលង្្បខង្ៅានបនតង្កើនង្ ើខជាបនតបន្នទប់ឯិត្ចប់េីខខ្កកកដ្ឋមក។ កាខ
ុ ខខ្ត្ុលាង្នុះ ង្្បខង្ៅកាុខ
កិច្ចសនោ ក់១ខខ្ខាខមុខ្ ង្្បខBrentថ្លល ៥៧,៦ដ្ុលាលរ/ ុខ និខង្្បខWTIថ្លល ៥១,៦ដ្ុលាលរ/ ខ
ុ ។ កំង្ិើនង្សដ្ឋកិច្ច
េិភ្េង្លាកស្ម្គប់ឆ្ាំ២០១៧ ្ត្ូិានេោករិ៍ម្គនអ្តា ៣,៧% និខស្ម្គប់ឆ្ាំ២០១៨ ម្គនអ្តា ៣,៧% (កាុខខខ្មុន
កំង្ិើនេោករិ៍ស្ម្គប់ឆ្ាំ២០១៧ និខឆ្ាំ២០១៨ ម្គនអ្តា ៣,៦% និខ៣,៥%)។ ង្គខតាមរា ការិ៍្បចំ ខខ្
ិសច្ិការបស់ OPEC បរសម្គិផ្ស

ិត្កមង្្បខេិភ្េង្លាកកាុខខខ្ត្ុលាង្សើ ៩៦,៧១លាន ុខ/ថ្លៃ ឯឺានង្កើន ង្ ើខ ០,៥៣

លាន ខ
ុ /ថ្លៃង្ ៀបនឹខខខ្មុន, កាុខង្ន្នុះបរសម្គិផ្សាត្ផ្ស
់ ាខ់របស់្បង្ទសមិនខមន OPEC ង្សើ ៦៤,១២លាន ុខ/ថ្លៃ និខ
្បង្ទស OPEC ង្សើ ៣២,៥៩លាន ខ
ុ /ថ្លៃ។ ត្្មូិការង្្បខេិភ្េង្លាកកាុខឆ្ាំ២០១៧ ាន់សានម្គន្បម្គិ ៩៦,៩ ខ
ុ /ថ្លៃ
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ឯឺានង្កើនង្ ើខបនតិច្ង្ដ្ឋ សារង្សដ្ឋកិច្ច្បង្ទសច្ិនកាុខ្ត្ីម្គសទី៣កនលខង្ៅម្គនសាថនោេ អជាខការរំេឹខទុក និខត្្មូិការ
កាុខឆ្ាំ២០១៨រំេខ
ឹ ថ្ននឹខង្កើនង្ ើខដ្ ់ ៩៨,៥លាន ខ
ុ /ថ្លៃ។ ជារួម ការផ្សាត្ផ្ស
់ ាខ់ង្្បខេិភ្េង្លាកម្គនក្មិត្ទាបជាខត្្មូិ
ការកាុខ្ត្ីម្គសទី២និខទី៣ឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ ង្ហើ ឯម្គលត្ង្នុះានរឯក ំកាុខ្ត្ីម្គសទី៣។ កាខ
ុ រ ៈង្េ

៩ខខ្ ឆ្ាំ២០១៧ កមពុជា

ានន្នំច្៊ូ ង្្បខសាំខ ៤០៥ណន់ង្តាន និខង្្បខម្គស៊ូត្ ៩៥៥ណន់ង្តាន ានង្កើនង្ ើខង្រៀខគាា ១០,៣% និខ២,៦% ង្ ៀប
នឹខរ ៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន
ុ ។

ថ្លលអខករ កាុខខខ្ត្ុលា ឆ្ាំ២០១៧ (១)អខករកមពុ ជា អខករន្នំ ង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤៣៥ដ្ុលាលរ/ង្តាន េុំម្គនការ
ខ្ប្បួ ង្ទង្ ៀបង្ៅនឹខខខ្មុន។ កាខ
ុ រ ៈង្េ
ង្ ើខ ៩,០%ង្ ៀបនឹខរ ៈង្េ

៩ខខ្ឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ កមពុជាានន្នំង្ច្ញអខករសរុប ៣៨៥ណន់ង្តាន ានង្កើន

ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំ មុន។ (២)អខករថ្ល អខករន្នំ ង្ច្ញ(ង្ខ្ទ ច្៥%)ថ្លល ៣៩៤ដ្ុលាល រ/ង្តាន ានល ច្ុុះ

៨ដ្ុលាលរ/ង្តានង្ ៀបនឹខខខ្មុន។

ថ្លលអខករន្នំង្ច្ញរបស់ថ្លានល ច្ុុះកាខ
ុ ខខ្ត្ុលាង្នុះង្ដ្ឋ សារម្គនការបនថ បញ្ញកទិញ

ង្ដ្ឋ រខ់ចំអខករខដ្ ង្ទើប្បម៊ូ ផ្ស ច្៊ូ កាខ
ុ ទីផ្សារ បុខនតថ្លលអខករានម្គន

ន
ំ ខ
ឹ មកិសញង្ៅច្ុខខខ្ បន្នទប់េកា
ី របុះណ ង្់ ើ

ការ្បម៊ូ ផ្ស ង្ៅត្ំបន់មួ ច្ំនន
ួ ង្ដ្ឋ សារទឹកជំនន់។ (៣)អខករង្ិៀត្ោម អខករន្នំង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្ ៥%)ថ្លល ៣៧៦ដ្ុលាលរ/ង្តាន
ានល ច្ុុះ្បម្គិ ៦ដ្ុលាលរ/ង្តានង្ ៀបនឹខខខ្មុន។ ថ្លលអខករន្នំ ង្ច្ញរបស់ង្ិៀត្ោម និខថ្ល ានល ច្ុុះកាុខខខ្ត្ុលា
ង្នុះ ខ្ិៈខដ្ ថ្លលអខករន្នំ ង្ច្ញរបស់សហរដ្ឋអាង្មរសកានបនត ង្កើនង្ ើខ។ បរសម្គិផ្សាត្ផ្ស
់ ាខ់អខកររបស់េិភ្េង្លាកស្ម្គប់ឆ្ាំ
២០១៧-២០១៨្ត្ូិានាន់សានម្គនច្ំនួន ៤៨១,២លានង្តាន (ត្ិច្ជាខឆ្ាំមុន ៥,៩លានង្តាន) និខបរសម្គិត្ុ យការ
អខករសតុ ករបស់េិភ្េង្លាកស្ម្គប់ឆ្ាំ២០១៧/១៨្ត្ូិានាន់សានថ្ននឹខង្កើនដ្ ់
ខ្ពស់បំផ្សុត្ឯិត្ចប់េីឆ្ាំ ២០០០/០១

ខដ្ ម្គនច្ំនួន

១៤៦,៧លានង្តាន។

១៣៨,៩លានង្តាន

ឯឺម្គនក្មិត្

បរសម្គិណិិជកកមអខករេិភ្េង្លាកឆ្ាំ

២០១៧្ត្ូិានាន់សានម្គន ៤៤,៦លានង្តាន ង្កើនង្ ើខ ១១%ង្ ៀបង្ៅនឹខឆ្ាំ មុន, គាំ ្ទង្ដ្ឋ កំង្ិើន ការន្នំ ច្៊ូ
អខកររបស់្បង្ទសបខ់កាលខដ្ស ច្ិន អុីរ៉េខ់ ម្គដ្ឋហាកសាក នីង្ហសរឯគ ហវី ីេីន អារ៉េ ប់ប៊ីសាអ៊ូឌីត្ និខ្សី

ងាករ។

ថ្លលង្ៅស៊ូ ង្ទាុះជាថ្លលង្្បខង្ៅម្គនការង្កើនង្ ើខកតី ថ្លលង្ៅស៊ូ មជាត្ិានល ច្ុុះកាុខខខ្ត្ុលាង្នុះ។ កាុខខខ្ត្ុលាង្នុះ
ផ្ស

ិត្កមង្ៅស៊ូ មជាត្ិានង្កើនង្ ើខមកិសញង្ៅ្បង្ទសច្ិន និខ្បង្ទសផ្ស

ិត្ង្ៅស៊ូមួ ច្ំនួនកាុខត្ំបន់អាសានឋិត្កាុខ

រដ្៊ូិកា ្បម៊ូ ផ្ស ខ្ពស់។ ង្គខតាមសម្គឯម្បង្ទសផ្ស ិត្ង្ៅស៊ូ មជាត្ិ ANRPC កាុខរ ៈង្េ ១០ខខ្ឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ
បរសម្គិង្ៅស៊ូ មជាត្ិេិភ្េង្លាកផ្ស ិត្ាន ម្គនច្ំនួន ១០,៤៣លានង្តាន ានង្កើនង្ ខ
ើ ៥,០%ង្ ៀបនឹខរ ៈង្េ ដ្៊ូច្គាា
ឆ្ាំមន
ុ , និខបរសម្គិត្្មូិការង្្បើ្ាស់ម្គនច្ំនន
ួ ១០,៧៣លានង្តាន ានង្កើនង្ ើខ ១,១%។

ស ឯង្សដ្ឋកិច្ច ថ្នអឯាន្ន កដ្ឋឋនង្គា នង្គា
(ច្ំង្ណុះង្សច្កតី មអត្
ិ ថ្នរា ការិ៍ ស៊ូមទាក់ទខន្ន កដ្ឋឋនសថ ិត្ន
ិ ខ
ិ ិោ
្កសួខង្សដ្ឋកិច្ច និខហិរញ្ញិត្ថ)ុ
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៣. ឧបសមព័ន្ធ
សូចនាករនាាំមុែ (Leading Indicators)
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អតិផរណា រូបិយវតថុ ន្ិខទុន្បាំរុខបរង្ទស (Inflation, M2 and Foreign Reserve)

-15-

អត្រាបតូ រត្រាក់ (Exchange Rate)

-16-

ធនាគារន្ិខទីផារមូតបត្រត (Banking and Securities Market)
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ការអន្ុវតតថ វិកា (Budget)
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វិន្ិង្គឯកកនន្ ន្ិខ ការបង្ខើតតការររ (Investment and Employment)
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វិស័យណិិនក
ក ម (Trades)
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ង្រៀបចាំង្ោយ នាយកោាន្សថិតិន្ិខ វិភាឯង្សដ្ាកិចច
អឯគ នាយកោាន្ង្គាតន្ង្គាយ
ត្រកសួខង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ាវតថុ

េយត្ម្គ
៌ នង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាក់ទខ
ទ៊ូរសយេទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧៩១៣, ០៧៧ ៧០៣៤៣៦
ង្ម្គខង្ កា
វើ រ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០ ្េឹក និខ ២:០០ ដ្ ់ ៥:០០ រង្សៀ
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