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ែលឹមសារសង្ខេប
១. សនទសសន៍ថ្លលទន
ំ ញ
ិ ង្្បើ្ាស់ង្ៅភ្ាំង្េញកាុខខខ្ធ្ាូ ឆ្ាំ២០១៦ ានង្កើនង្ ើខ ០,៤%ង្ធ្ៀបនឹខខខ្មុន ឬ ៣,៩%
ង្ធ្ៀបនឹខ១២ខខ្មុន។ កាុខខខ្ធ្ាូ ឆ្ាំ២០១៦ សនទ សសន៍ថ្លលថ្ន្កុមទំនញ
ិ មចហច្ំនន
ច ានង្កើនង្ ើខឯចរក្់សម្គា ង្់ ធ្ៀបនឹខខខ្ិសច្កា
ិឆ
កនល ខង្ៅ ដ្៊ូច្ជាមហប
ូ អាហារនិខង្ភ្សជកៈមិនខមនជា្ិ្សិឹខ សង្មលៀកបំណក់និខខសែកង្ជើខ ការដ្ឹកជញកូ ន និខង្ោជនីហដ្ឋឋន។
ង្បើង្ធ្ៀបនឹខ១២ខខ្មុន សនទសសន៍ថ្លលថ្ន្កុមទំនញ
ិ ខដ្ ានង្កើនង្ ើខឯចរក្់សម្គា

ម្គ
់ ន អាហារនិខង្ភ្សជកៈមិនខមនជា្ិ្ស

ិឹខ និខង្ភ្សជកៈម្គនជា្ិ្សិឹខនិខនាជ
ំ ក់។
អ្ិផ្សរណាមធ្យម្បចំឆ្ាំ២០១៦ម្គនអ្ា ៣,០% ខ្ពស់ជាខឆ្ាំ២០១៥ខដ្ ម្គនអ្ា ១,២%។ ការង្កើនអ្ា
អ្ិផ្សរណាង្នេះ ឯឺង្ដ្ឋហសារកំង្ិើនថ្លលមប
ហូ អាហារ ជាេិង្សសថ្លលសាច្់ង្ោ សាច្់ម្គន់ សាច្់្ជូកនិខ្្ី្សស់្សបង្េ នឹខ
ម្គនការង្កើនង្ ើខថ្លលអាហារសក ,កំង្ិើនថ្លលង្ភ្សជកៈម្គនជា្ិ្សិឹខនិខនាជ
ំ ក់បន្នទប់េីការខកស្មួ អ្ាេនធអាករេិង្ស
សង្ ម
ើ ុខ្ទំនញ
ិ ង្នេះ, និខកំង្ិើនថ្លលសង្មលៀកបំណក់និខខសែកង្ជើខង្ដ្ឋហសារកំង្ិើនថ្លលិ្ថុធា្ុង្ដ្ើមផ្ស ្
ិ ង្មលៀកបំណក់។
២. ឯិ្្្ឹមខខ្ធ្ាូ ឆ្នាំ២០១៦ រូបិយវត្ថុទទូ ៅM2មាន ៥៧.៦១៧បលា
៊ី នទរៀល ានង្កើនង្ ើខ ១៨,០%ង្ធ្ៀបនឹខច្ុខ
ឆ្ាំ២០១៥កនល ខង្ៅ កាុខង្ន្នេះសម្គម្គ្្្ាក់ង្រៀ ម្គន ១៦,៨%ថ្នរ៊ូបហ
ិ ិ្ថុទ៊ូង្ៅM2។ ទំិំផ្សា្់ផ្សាខ់រ៊ូបហ
ិ ិ្ថុទង្៊ូ ៅM2បនត
ម្គនកំង្ិើនខ្ពស់កាុខរហៈង្េ

៥ឆ្ាំច្ុខង្្កាហង្នេះ ង្ដ្ឋហានង្កើនជាមធ្យម្បម្គិ ២០%កាុខមចហឆ្ាំ្សបង្េ ខដ្

ស នការមចហច្ំនន
ម្គន ិ
ំ រ៊ូ ច្៊ូ ខ្ពសន
់ ិ៊ូ ម៊ូ ធ្នេីបរង្ទស។ កាុខឆ្ាំ ២០១៦ ធ្ន្នោរជា្ិានដ្ឋក់ង្ច្ញិធា
ច ង្ដ្ើមែីង្ ក
ើ ទឹកច្ិ្ត
ការង្្បើ្ាស់្ាក់ង្រៀ

ដ្៊ូច្ជាការដ្ឋក់ឱ្យដ្ំង្ិើរការ្បេយនធទ៊ូទា្់្ាក់ង្រៀ ”Fast System” ការអនុិ្ត្ប្ិប្តកា
ិ រផ្សត

សនទនហ
ី ោេង្ដ្ឋហម្គនការធាន្ន(LPCO)

់

និខការ្្មូិឱ្យ្ឯឹេះសាថនង្្កាមអាណាេាា ម្គនឥិទានជារ៊ូបហ
ិ ិ្ថុជា្ិ

គ៉ាខ្ិច្ ១០%ថ្នឥិទានសរុបឯិ្្្ឹមច្ុខឆ្ាំ២០១៩ខាខមុខ្ជាង្ដ្ើម។
ឯិ្្្ឹមច្ុខឆ្ាំ២០១៦ កាុខ ិសសហ
យ ធ្ន្នោរកមពុជាម្គន ៣៦ធ្ន្នោរណិិជក ១៤ធ្ន្នោរកកង្ទស និខ ៦៦្ឯឹេះសាថន
មី្កូិិរញវិ្ថុ (កាុខង្ន្នេះទទច ្ាក់បង្ញវម្គ
ើ ន ០៧្ឯឹេះសាថន)។ កាុខរហៈង្េ ៥ឆ្ាំ ២០១១-២០១៥ ឥិទានផ្សត ង្់ ដ្ឋហ
ធ្ន្នោរណិិជកម្គនកំង្ិើនជាមធ្យម ២៩,៥%កាុខមចហឆ្ាំ ប៉ាុខនត កំង្ិើនង្នេះានលហច្ុេះមក្្ឹម ១៩%កាុខឆ្ាំ២០១៦។
ឯិ្្្ឹមខខ្ធ្ាូ ឆ្ាំ២០១៦ ឥណទានដែលផ្តលទ់ ោយធនាគារពាណិជ្ជម្គន្បម្គិ ៥៧.០៣៥បលា
៊ី នង្រៀ
ថ្នឥណទានផ្សត

ែ
់ ល់គ្រឹះស្ថថនមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុម្គន ៨២,១% ឥិទានផ្សត

ដ្

និខង្ផ្សសខៗម្គន ១៦,២%។

់រ៊ូបិ័នតបុឯា

់ដ្ ្់ ឯឹេះសាថនិិរញវិ្ថុម្គន ១,៧%និខឥិទាន

ឯិៈកមការម៊ូ ប្្កមពុជាាននិខកំេុខង្រៀបច្ំដ្ឋក់ង្ច្ញង្សច្កតី្បកាសកំិ្់អេ
ំ ី
នី្ិ ិសធ្ីនិខការអនុញ្ញវ្ណក់េន
យ ធនឹខការង្ាេះផ្សាហ

កាុខង្ន្នេះច្ំខិក

កេខ្ិឌ ហនតការ ខបបបទ

ក់ម៊ូ ប្្បំិុ ជាសាធារិៈ និខការទទច សាា ោ
់ ា ក់ងារវាហ្ថ្មល

ទធោេសខ ង្ិើហនឹខជចហជំរញ
ុ សកមោេិិរញវបែទានង្ៅង្ ទ
ើ ីម៊ូ ប្្ង្នេះបខនថ មង្ទៀ្។ ឧបករិ៍ិិរញវិ្ថុ លីង្នេះ
នឹខជចហជំរញ
ុ ្បសិទោ
ធ េទីផ្សារិិរញវិ្ថុបខនថ មង្ទៀ្កាុខការង្កៀរឯរម៊ូ និធ្ិេីមហាជន និខផ្សត ជា
់ ិិរញវបែទានង្ដ្ឋហផ្ទទ
ដ្ ់្កុមិន
ុ ខដ្ ខ្វេះខា្ម៊ូ និធ្ិង្ដ្ើមែីង្ធ្វើ្ប្ិប្តកា
ិ រអាជីិកម
ន់ៗថ្នង្សដ្ឋកច្
ិ ចកមពុជាន្នង្េ អន្នឯ្។
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ជាេិង្សសច្ំង្ណេះសាជីិកមថ្និសសហ
យ សកកាតនុេ សំខា

់

៣. កាុខឆ្ាំ២០១៦ ទំិំណិិជកកមរបស់កមពុជាម្គនការលមលហកំង្ិើន ការន្នំ ច្៊ូ សរុបជាទឹក្ាក់ម្គន ១២.២៤២
លានដ្ុលាល រ ានង្កើនង្ ើខ ៥,៣% (២០១៥ង្កើន ១២,៨%) និខការន្នំ ង្ច្ញសរុបម្គន ១០.១៨៤

លានដ្ុលាល រ ានង្កើនង្ ើខ

១០% (២០១៥ង្កើន ១៤,២%)។ កមពុជាម្គន្បជាជន្ិច្ជាង្សដ្ឋកិច្ច្៊ូច្និខកំេុខអភ្ិិឌ្ឍ ម្គនការអា្សយហង្ ណ
ើ ិិជកកមអនត រ
ជា្ិកាុខការអ៊ូសទាញកំង្ិើនង្សដ្ឋកច្
ិ ចទាំខម៊ូ ។
ស្ម្គប់ឆ្ាំ២០១៥ មុខ្ទំនិញន្នំង្ច្ញសំខាន់ៗ ម្គនផ្ស ិ្ផ្ស កា្់ង្ដ្រនិខខសែកង្ជើខ (្បម្គិ ៧៣%ថ្នការន្នំ ង្ច្ញ
សរុប) ន្នំ ង្ច្ញង្ៅកាន់្ំបន់អុឺរុប (៤៣%) សិរដ្ឋអាង្មរសច្ (២៩,៤%) ជប៉ាុន (៧,៦%) និខ្ំបន់ង្ផ្សសខៗង្ទៀ្ (២០%),
ផ្ស ិ្ផ្ស អខករន្នំ ង្ច្ញង្ៅ្បង្ទសារំខនិខម៉ាណា
៊ូ ក៊ូ (១៧,៩%) ច្ិន (១៤,៦%) ម្គ៉ា ង្ សុី (១៣,០%) ប៉ា៊ូ ូញនិខិ៊ូ ខ់ដ្៍
(១៥,៦%) ្បង្ទសសិឯមន៍អុឺរុបង្ផ្សសខៗ (១៩%) និខ្ំបន់ង្ផ្សសខៗង្ទៀ្ (១៩,៩%), ផ្ស ិ្ផ្ស ង្ៅសន្ន
៊ូ ំង្ច្ញង្ៅ្បង្ទសច្ិន
(២៩,៦%) ង្ិៀ្ណាម (១៩,៨%) ិុខកុខនិខអាង្មរសច្ (២១,៨%) ម្គ៉ា ង្ សុន
ី ិខជប៉ាុន(១៥,១%) និខ្ំបន់ង្ផ្សសខៗង្ទៀ្
(១៣,៧%)។ ទីផ្សារខដ្ ជាង្ោ ង្ៅន្នំង្ច្ញង្ៅម្គន កេិៈ្បម៊ូ ផ្សតង្ុំ ៅ្ំបន់អុឺរុប និខសិរដ្ឋអាង្មរសកង្ៅង្ ហ
ើ ង្ទាេះបីជា
ម្គនេិេិធ្កម និខឈានង្ៅកាន់ទផ្ស
ី ារលីៗបខនថ មង្ទៀ្កាុខរហៈង្េ ប៉ាន្ន
ុ នឆ្ាំច្ុខង្្កាហង្នេះកតី។
៤. រហៈង្េ ១២ខខ្ ឆ្ាំ២០១៦ ច្ំិ៊ូ កាុខ្សុកស្ម្គប់រដ្ឋា នាក់ជា្ិអនុិ្តានច្ំនន
ច ១៤.២០២ បលា
៊ី នង្រៀ
(្បម្គិ ១៧,៦%ថ្នផ្សសស និខខ្ពសជា
់ ខច្ាប់ិិរញវិ្ថុ្បចំឆ្ាំ្បម្គិ ៤,៩%) ានង្កើនង្ ើខ ១៤,៨% ង្បើង្ធ្ៀបនឹខរហៈ
ង្េ ដ្៊ូច្ោាឆ្ាំ២០១៥ កាុខង្ន្នេះច្ំិ៊ូ េីអឯាន្នហកដ្ឋឋនេនធដ្ឋរានង្កើនង្ ើខ ១៨,០១% និខអឯាន្នហកដ្ឋឋនឯហនិខរដ្ឋឋករ
កមពុជាានង្កើនង្ ើខ ១៤,០១%។ ឯុិោេថ្នការ្បម៊ូ ច្ំិ៊ូ ានបញ្ញកក់េី្បសិទោ
ធ េ និខសយកស
តិ ិទោ
ិធ េ ថ្នការងារខក
ទ្មខ់ិរិ ញវិ្ថុសាធារិៈ ជាេិង្សសឯឺការអនុិ្តនិ៊ូ ហុទសា
ធ ស្រសត ង្ឯៀរឯរច្ំិ៊ូ រហៈង្េ មធ្យម ឆ្ាំ២០១៤-២០១៨ ង្ដ្ឋហ
ង្ផ្ទត្សំខាន់ង្ កា
ើ របស្រញ្ញកបិបែធ្ម៏បខ់េនធ

េ្ខឹខការផ្សត ង្់ សវាសាធារិៈជ៊ូនអាកបខ់េនធ

បច្ចុបែនាោេេយ្ម្គ
៌ នសិ្ោស េ្ខឹខការង្ធ្វសា
ើ ិនកមសិ្ោសង្

េ្ខឹខការច្ុេះបញក េ
ី នធដ្ឋរនិខង្ធ្វើ

ើិសសហ
យ សំខាន់ៗ ការេ្ខឹខការ្បម៊ូ េនធ ្ឯប់្បង្ភ្ទ

ស នការទប់សាក្់និខបស្រងាកបការង្ឯច្េនធ និខទំង្នើបកម
ជាេិង្សសេនធង្ អ
ើ ច្ ន្ទេយនិខគនជំនេះិ ្ឯប់្បង្ភ្ទ ការអនុិ្ត ិធា
រដ្ឋា សារង្េើេនធនខ
ិ រដ្ឋា ឯហ។
ង្ៅឆ្ាំ២០១៦ ច្ំណាហសរុបង្ៅនាក់ជា្ិអនុិ្តានច្ំនន
ច ១៣.៧៧៥បលា
៊ី នង្រៀ

(្បម្គិ ១៧%ថ្នផ្សសស និខទាប

ជាខច្ាប់ិិរញវិ្ថុ្បចំឆ្ាំ ១៨,៧%) ានលហច្ុេះ ៣,៧%ង្ធ្ៀបនឹខឆ្ាំមន
ុ កាុខង្ន្នេះច្ំណាហច្រនត ៩.៩៩០បលា
៊ី នង្រៀ

(ង្សើ

ស ្បចំឆ្ាំ ១០,៥%) ង្កើនង្ ើខ ១០,២%ង្ធ្ៀបនឹខឆ្ាំមន
ឹ របស់អាក
១២,៤%ថ្នផ្សសស និខទាបជាខច្ាប់លិកា
ុ ង្ដ្ឋហសារការហ ដ្
់ ខ
ឹ េីការេ្ខឹខ្បសិទោ
ស ។
អនុិ្តនិខោេ្បង្សើរង្ ើខថ្នការខក មអន្
ី ិ ិសធ្ីច្ណា
ំ ហ និខការហ ដ្
់ ខ
ិធ េច្ំណាហលិកា
ស សង្្មច្ានន៊ូិអ្ិង្រកច្រនតសាច្់្ាក់ច្ន
ឯិ្្្ឹមខខ្ធ្ាូ ឆ្ាំ២០១៦ ការអនុិ្តលិកា
ំ ន
ច ៣.៩៧៤បលា
៊ី នង្រៀ

ខដ្ អាច្រចម

ស ង្ិ គឯនិខបង្ខកន
ច្ំខិកផ្សត ិ
់ ិរញវបែទានដ្ កា
់ រិន
ើ ្ាក់សនស។ំ ច្ំណាហម៊ូ ធ្នសរុបម្គន្បម្គិ ៣.៧៨៥បលា
៊ី នង្រៀ

ខដ្

ង្ធ្វើឲ្យលិសកាសាច្់្ាក់សរុបម្គនអ្ិង្រក ៣០១,៩៥ បលា
៊ី នង្រៀ ។
ស ង្ិ គឯអនុញ្ញវ្ង្ដ្ឋហ្កុម្បឹកាអភ្ិិឌ្ឍន៍កមពុជាសរុបម្គន ១២១ឯង្្ម្គខ ាន
៥. កាុខឆ្ាំ២០១៦ង្នេះ ច្ំនន
ច ឯង្្ម្គខិន
លហច្ុេះ៣ឯង្្ម្គខង្ធ្ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោាឆ្ាំមន
ុ , អាច្បង្ខកើ្ការងារ្បម្គិ ១២៦ណន់ន្នក់ ានលហច្ុេះ ១១,៨%, ឯិ្ជាទុន
ស ិង្គឯខាា្ធ្ំមហ
ិសនិង្គឯសរុប ៣.២៤៩លានដ្ុលាលរ ានលហច្ុេះ ១៧,១%។ ្ចង្ ខ្ង្នេះទាបជាខឆ្ាំកនល ខង្ៅម្គនឯង្្ម្គខិន
ច
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ច្ំនចនកាុខខផ្សាកកសិ-ឧសាិកម និខង្សវាកម។ ប៉ាុខនត ង្ទាេះជាការិសនិង្គឯសរុបានលហច្ុេះង្ធ្ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោាឆ្ាំមន
ុ កតី ក៏
ម្គនកំង្ិើនខាលំខង្

ស ិង្គឯង្ទសច្រិ៍ (ង្កើនង្ ខ
ើ ិន
ើ ១៣ ដ្ខ កាុខង្ន្នេះម្គនឯង្្ម្គខិសនង្ិ គឯធ្ំៗង្

ើមជឈមិឌ ង្ទសច្រិ៍

អភ្ិិឌ្ឍន៍្ំបន់ង្ទសច្រិ៍ធ្មជា្ិ និខសណា
ឋ ោរផ្ទកហ្ាំ) និខិសនិង្គឯឧសាិកម (ង្កើនង្ ើខ ៦១,៩%)។
៦. កាខ
ុ ខខ្ធ្ាូ ឆ្ាំ២០១៦ ច្ំនន
ច ង្ភ្ញៀិអនត រជា្ិម្គន ៦១២ណន់ន្នក់ ានង្កើនង្ ើខ ២៨%ង្ធ្ៀបនឹខខខ្មុន កាុខង្ន្នេះង្ភ្ញៀិ
មកដ្ ា
់ មផ្សលូិអាកាសម្គន ៤៩,៧% និខាមផ្សលូិង្ោកនិខទឹកម្គន ៥០,៣%។ ាម កេិៈរដ្៊ូិកា

ច្ំនន
ច ង្ភ្ញៀិអនត រជា្ិ

នឹខបនត ង្កើនង្ ើខជាបនត បន្នទប់ដ្ ខ់ ខ្កុមភៈ ង្ិើហនឹខលហច្ុេះបនតច្
ិ មតខៗចប់េីខខ្មីន្នខាខមុខ្ បន្នទប់េីរដ្៊ូិ ិសសសមកា ន្ន
្ំបន់អាសុោ
ី ឯឦសាន និខ្ំបន់អឺរុបានបញច ប់។
ឆ្ាំ២០១៦ង្នេះ ច្ំនន
ច ង្ភ្ញៀិអនត រជា្ិសរុបម្គន ៥.០១២ណន់ន្នក់ កាុខង្ន្នេះង្ភ្ញៀិមកេី្ំបន់អាសាន ម្គន ៤២,៣%
អាសុឦ
ី សាន ២៩,៩% អុឺរុបនិខអាង្មរសក ២២,៣% និខ្ំបន់ដ្ថ្ទង្ទៀ្ម្គន ៥,៥%។ ង្បើង្ធ្ៀបនឹខឆ្ាំ២០១៥ ច្ំនន
ច ង្ភ្ញៀិ
អនត រជា្ិានង្កើនង្ ើខ ៥% កាុខង្ន្នេះង្ភ្ញៀិមកេី្ំបន់អឺរុបនិខអាង្មរសកម្គនការង្កើនង្ ើខង្្ច្ើន រីកង្ភ្ញៀិេី្បង្ទសឥិឌូង្នសុី
ថ្ល ឥណា
ឌ និខអ៊ូស្រសាត ក
ី ា
៏ នង្កើនង្ ើខផ្សខខដ្រ។
៧. រហៈង្េ ១២ខខ្ ឆ្ាំ២០១៦ង្នេះ សំង្ិើសាខសខ់សរុបម្គន ២.៦៣៦ឯង្្ម្គខ ានង្កើនង្ ើខ ៥៦៦ឯង្្ម្គខង្ធ្ៀប
នឹខឆ្ាំ២០១៥, ឯិ្ជាទឹក្ាក់ ៨.៥៣៤លានដ្ុលាលរ ានង្កើនង្ ើខ ១៥៥,៩%ង្ធ្ៀបនឹខឆ្ាំមន
ុ , ឯិ្ជាថ្ផ្សទសាខសខ់សរុប
១៤,៦លានខម៉ា្្កាង្រ ានង្កើនង្ ើខ ៨៨,៣%ង្ធ្ៀបនឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្ោាឆ្ាំមន
ុ
កាុខង្ន្នេះម្គនកំង្ិើនឯចរក្់សម្គា

ច្
់ ង្ំ ណេះ

សំិខ់្បង្ភ្ទណិិជកកម (ង្កើន ៤ដ្ខ) សំិខ់្បង្ភ្ទ ង្ំ ៅសាថន (ង្កើន ៤៥,៧%) ្បង្ភ្ទសំិខ់ង្ទសច្រិ៍ (ង្កើន
២៧,៥%) និខសំិខ់ឧសាិកម (ង្កើន ១៨,២%)។
៨. ថ្លលង្្បខង្ៅ កាុខខខ្មករ ឆ្ាំ២០១៧ ជារចមថ្លលង្្បខង្ៅកាុខកិច្ចសនា
ង្ ើខបនត ិច្ង្ធ្ៀបនឹខខខ្កនល ខង្ៅ បន្នទប់េា
ី នង្កើនង្ ើខឯចរឱ្យក្់សម្គា

ក់កាុខ១ខខ្ខាខមុខ្ជាមធ្យមានង្កើន

ក
់ ាុខខខ្ធ្ាូកនល ខមក។ ជាមធ្យមង្្បខ (Brent) ថ្លល

៥៤,៨៩ដ្ុលាល រ/ធ្ុខ ានង្កើនង្ ើខ ១,៥%, ង្្បខ WITថ្លល ៥២,៥១ដ្ុលាលរ/ធ្ុខ ានង្កើន ១,០% និខង្្បខ Dubaiថ្លល
៥៣,៣៧ដ្ុលាលរ/ធ្ុខ ានង្កើនង្ ើខ ៣,១%។ និន្នាការកំង្ិើនថ្លលង្្បខង្ៅង្នេះចប់ម្គនង្ ើខេីច្ុខខខ្ិសច្កា
ិឆ
ឆ្ាំ២០១៦
ង្ដ្ឋហានិក់ង្ ើខខាលំខកាុខខខ្ធ្ាូ បន្នទប់េម្គ
ី នកិច្ច្បជុំថ្នសម្គជិក OPEC និខ្បង្ទសមិនខមន OPEC ខដ្ ដ្ឹកន្នំ ង្ដ្ឋហ
្បង្ទសរុសសុី សង្្មច្ានការ្េមង្្េៀខកា្់បនថហផ្ស ្
ិ កមង្្បខរហៈង្េ

៦ខខ្ ង្ដ្ឋហអនុិ្តេខី ខ្មករ ឆ្ាំ២០១៧

ប៉ាុខនត ផ្ស ្
ិ កមង្្បខង្ៅសិរដ្ឋអាង្មរសកានបនត ង្កើនង្ ើខ ខដ្ ង្ធ្វើឱ្យថ្លលង្្បខង្កើនង្ ើខកាុខអ្ាទាប។

ថ្លលអខករ ង្ៅខខ្មករ ឆ្ាំ២០១៧ (១)អខករកមពុជា អខករន្នំ ង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្ ៥%)ថ្លល ៤១៥ដ្ុលាលរ/ង្ាន ានលហច្ុេះ
២,៤%ង្ធ្ៀបនឹខខខ្មុន និខានធាលក់ច្ុេះ ១,២%ង្ធ្ៀបនឹខ១២ខខ្មុន ង្ដ្ឋហសារជារដ្៊ូិ្បម៊ូ ផ្ស ្សូិ។ (២)អខករថ្ល ង្ៅ
ទី្កុខាខកកអខករន្នំង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្ ៥%)ថ្លល ៣៦៩ដ្ុលាលរ/ង្ាន ានង្កើនង្ ើខ ១,១%ង្ធ្ៀបនឹខខខ្មុន និខានង្កើនង្ ើខ
២,២%ង្ធ្ៀបនឹខ១២ខខ្មុន។ (៣)អខករង្ិៀ្ណាម អខករន្នំ ង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្ ៥%)ថ្លល ៣៣៧ដ្ុលាល រ/ង្ាន ានលហច្ុេះ ១,៣%
ង្ធ្ៀបនឹខខខ្មុន ឬានលហច្ុេះ ៧,៨%ង្ធ្ៀបនឹខ១២ខខ្មុន។

ថ្លលង្ៅស៊ូ កាុខខខ្ធ្ាូ ឆ្ាំ២០១៦ ង្ៅស៊ូង្ៅសត ខ់ដ្ឋរTSR20ថ្លល ២.១៦២ដ្ុលាលរ/ង្ាន ានង្កើនង្ ើខ ១២,២%ទធៀប
នឹខខខ្មុន ឬានង្កើនង្ ើខ ៩៩,៧%ង្ធ្ៀបនឹខ១២ខខ្មុន។ ង្ៅស៊ូ (SGP/MYS)ថ្លល ២.៥៥៨ដ្ុលាលរ/ង្ាន ានង្កើនង្ ខ
ើ
១៤,៩%ទធៀបនឹខខខ្មុន ឬង្កើនង្ ើខ ១០៧,៩%ង្ធ្ៀបនឹខ១២ខខ្មុន។ កំង្ិើនថ្លលង្ៅស៊ូង្នេះឯឺង្ដ្ឋហសារការផ្សា្ផ្ស
់ ាខ់េី
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្បង្ទសផ្ស ្
ិ ង្ៅស្
៊ូ ំបន់អាសានានលហច្ុេះ ង្ដ្ឋហសារឯិ្ចប់េីខខ្ធ្ាូកនល ខមក ្បង្ទសផ្ស ្
ិ ង្ៅសស
៊ូ ំខាន់ៗកាុខ្ំបន់
អាសាននិខ្បង្ទសច្ិនានឈានច្៊ូ រដ្៊ូិកា ផ្ទអកការ្បម៊ូ ផ្ស

និខសកមោេផ្ស ្
ិ កមកខ់ឡានង្ៅ្បង្ទសច្ិនបនត

ស ង្ទៀ្និន្នាការកំង្ិើនង្ ើខថ្នថ្លលង្្បខង្ៅអនតរជា្ិកម្គ
សថ ិ្ង្ៅកាុខក្មិ្ខ្ពសន
់ ិខម្គនកំង្ិើន្្មូិការង្ៅស៊ូ។ មចហ ិញ
៏ ន
ឥទធិេ

អ៊ូសទាញថ្លលង្ៅសផ្ស
៊ូ ខខដ្រ។
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៣. ឧបសមព័ន្ធ
សូចនាករនាាំមុែ (Leading Indicators)
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អតិផរណាន្ិខទុន្បាំរុខបរង្ទស (Inflation and Foreign Reserves)
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អត្រាបតូរត្រាក់ (Exchange Rate)
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ិសស័ររូបិរិតុ ន្ិខធ្នាារ (Money and Banking)
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ការអន្ុិតតថ ិសការ (Budget)
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ិសន្ិង្គឯកកនន្ ន្ិខ ការបង្ខើតតការារ (Investment and Employment)
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ិសស័រពាណិនក
ជ មម (Trades)

********
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ង្រៀបចាំង្ោរ
អឯគ នារកោាន្ង្ាលន្ង្គារង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញិតុសាធារណៈ
ត្រកសួខង្សដ្ាកច
ិ ច ន្ិខ ហិរញ្ញិតុ

េយ្ម្គ
៌ នង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាក់ទខ
ទ៊ូរសយេទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៧៧ ៧០៣ ៤៣៦
ង្ម្គ៉ា ខង្ធ្វកា
ើ រ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០ ្េឹក និខ ២:០០ ដ្ ់ ៥:០០ រង្សៀ
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