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ែលឹម្សារសង្ខេប
១. សនទសសន៍ថ្លលទំនញ
ិ ង្្បើ្ាស់ង្ៅរាជធានីភ្ាំង្េញកាខ
ុ ខខ្កុមភៈ ឆ្ាំ២០១៧ ានង្កើនង្ ខ
ើ ០,១%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន
និខានង្កើនង្ ខ
ើ ៤,០%ង្បើង្ ៀបនឹខ១២ខខ្មុន។ សនទសសន៍ថ្លលថ្ន្កុមទំនញ
ិ មួយច្ំនន
ួ ានលយច្ុុះ មានដ្៊ូច្ជាមហប
ូ អាហារ
ឹ , ផ្សទុះសំខបខ ទឹក អឯគិសនី ឧស័ននិខឥនធនៈង្ផ្សសខៗ, ង្្ឯងខស្ហ រឹម សមាភរៈង្្បើ្ាស់នខ
និខង្ភ្សជកៈមិនមានជាត្ិ្សិខ
ិ ការ
ខលទំផ្សទុះជា្បចំ និខសនទសសន៍ថ្លលការកំសានតនខ
ិ ិបប ម៌ជាង្ដ្ើម។ ង្ ៀបនឹខ១២ខខ្មុន សនទសសន៍ថ្លលទន
ំ ញ
ិ មួយច្ំនន
ួ ាន
ង្កើនង្ ើខឯួរកត្់សមាគ ់ ដ្៊ូច្ជាអាហារនិខង្ភ្សជកៈមិនមានជាត្ិ្សិឹខ, សង្មលៀកបំណក់នខ
ិ ខសបកង្ជើខ និខការដ្ឹកជញ្កូ ន។
២. ការផ្សតត្ផ្ស
់ គខ់រ៊ូបិយិត្ថ៖
ុ ឯិត្្ត្ឹមខខ្កុមភៈ ឆ្នាំ២០១៧ រូបិយវត្ថុទូទៅM2មាន ៥៩.៥៧២ប៊ីលានទរៀល ានង្កើន
ង្ ើខ ១,២%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន និខានង្កើនង្ ខ
ើ ១៩,១%ង្ ៀបនឹខ១២ខខ្មុន កាខ
ុ ង្ន្នុះ្ាក់ង្រៀ មានសមាមា្ត្ ១៦,៦%
ថ្នរ៊ូបិយិត្ថុទ៊ូង្ៅM2 ានលយច្ុុះបនតិច្ង្ ៀបនឹខខខ្មករានិខខខ្ ាូកនលខង្ៅ បុខនត ជារួមខ្ពសជា
់ ខកាុខឆ្ាំ២០១៦ ខដ្ ជាម យម
មានអ្ាសមាមា្ត្ ១៦,២%។ សមាមា្ត្ង្នុះានលយច្ុុះជា ដា
ំ ប់ចប់េឆ្
ី ា ំ២០១៣មក ង្ដាយសារកំង្ិើនខ្ពស់ថ្ន
្ាក់បង្ញ្ញើជារ៊ូបយ
ិ បិណ ខ្ិៈមាន ំហ៊ូរច្៊ូ ខ្ពសន
់ ៊ូិម៊ូ ទុនេីបរង្ទស។
្បង្ទសង្ិៀត្ណាមាននិខកំេុខង្ វើបដ្ិដ្លា
ុ ល ររ៊ូបនីយកមបខនថមង្ទៀត្ង្ដ្ើមបីេ្ខឹខការង្្បើ្ាស់រ៊ូបិយិត្ថុជាត្ិ។ កាុខ
ខខ្ ាូ

ឆ្ាំ២០១៥

ន្នគាររដ្ឋង្ិៀត្ណាមានង្ច្ញង្សច្កតីសង្្មច្អនុិត្តអ្ាការ្ាក់សន
៊ូ យគរឯរយច្ំង្ណុះ្ាក់បង្ញ្ញើជា

ដ្ុលាលរអាង្មរសកស្មាប់រ៊ូបិ័នតបុឯគ និខនីត្ិបុឯគ (ង្ ើកខ ខច្ំង្ណុះ្ឯឹុះសាថនហិរញ្ញិត្ថុ)

និខ្ាក់បង្ញ្ញើជាដ្ុខ(VND)រយៈ

កា ខ្លី(៦-១២ខខ្)មានអ្ាការ្ាក់ ៥,៤%-៦,៥% និខរយៈកា ម យមនិខខិខមានអ្ាការ្ាក់ ៦,៤-៧,២%។

ឥិទន៖ ឯិត្្ត្ឹមខខ្កុមភៈ ឆ្ាំ២០១៧ ឥណទានផ្តលទ់ ោយធនាគារពាណិជ្ជមានច្ំនន
ួ ៥៨.២៤៣បលា
៊ី នង្រៀ
មិនមានការង្កើនង្ ខ
ើ ឯួរកត្់សមាគ ់ង្ទង្ ៀបនឹខខខ្មុន និខានង្កើនង្ ើខ ១៥,៤%ង្ ៀបនឹខ១២ខខ្មុន កាខ
ុ ង្ន្នុះច្ំខិកថ្ន
ឥណទានផ្សត ់ដល់គ្រឹះស្ថានមថនមិនហមនញិរវត្វត្ថមា
ុ ន ៨១,៤% ឥិទនដ្ ់្ឯឹុះសាថនហិរញ្ញិត្ថមា
ុ ន ១,៦% និខឥិទន
ដ្ ់រ៊ូបិ័នតបុឯគ និខង្ផ្សសខៗមាន ១៦,៩%។ ង្ទុះជាឥិទនសរុបមិនមានកំង្ិើនង្ ើខឯួរកត្់សមាគ ់ បុខនតឥិទនដ្ ់
រ៊ូបិ័នតបុឯគ និខង្ផ្សសខៗានង្កើនង្ ខ
ើ ខ្ពស់កខ
ាុ ខខ្កុមភៈ ឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ។
ង្គខាមរាយការិ៍្បចំឆ្ាំ២០១៦ថ្ន ន្នគារជាត្ិ ច្ំនន
ួ ្ឯឹុះសាថន ន្នគារទំខអស់មានច្ំនន
ួ ៥២ កាុខង្ន្នុះ
ន្នគារណិិជកមាន ៣៧, ្ឯឹុះសាថនមី្កូហិរញ្ញិត្ថមា
ុ ន ២៤១ កាុខង្ន្នុះ្បត្ិបត្តក
ិ រមី្កូហិរញ្ញិត្ថមា
ុ ន ១៧០, ្ឯឹុះសាថន
ង្្កាមច្ំិុះុ ង្ផ្សសខៗមាន ២៨, និខច្ំនន
ួ អាជីិករបតូរ្ាក់សរុបមាន ២.២៤៧។ កាខ
ុ ឆ្ាំ២០១៦ ច្ំខិកទីផ្សារថ្ន្ឯឹុះសាថន
ន្នគារបរង្ទសានង្កើនង្ ើខឯួរកត្់សមាគ ់ង្ ៀបនឹខឆ្ាំ២០១៥។

ទីផ្សារម៊ូ ប្ត្៖ បច្ចុបបនាមាន្កុមហន
ុ ច្ុុះបញ្ក ីច្ន
ំ ន
ួ ០៤ ង្ ផ្ស
ើ ារម៊ូ ប្ត្កមពុជា(CSX)។ ង្ៅកាុខ្ត្ីមាសទី១ ឆ្ាំ
២០១៧ង្នុះ ត្ថ្មលជញ
ួ ដ្៊ូរង្ ទ
ើ ីផ្សារង្នុះ ានលយច្ុុះឯួរកត្់សមាគ ់បន្នទប់េា
ី នង្កើនង្ ើខជាបនតបន្នទប់កាុខ្ត្ីមាសមុនៗកាុខ
ឆ្ាំ២០១៦កនលខង្ៅ។ កំេខ់ខផ្សសវ យ័ត្្កុខ្េុះសីហនុានង្រៀបច្ំង្ វើការង្ាុះផ្សាយម៊ូ ប្ត្សធារិៈជាង្ ក
ើ ដ្ំប៊ូខ ង្ហើយ
នឹខង្ វើបក
ុ ង្បៀ ឌីខ(Book building)ង្ៅច្ុខខខ្ង្មសាខាខមុខ្ង្នុះ មុននឹខដាក់ទិញ ក់ង្ ើទផ្ស
ី ារCSX។
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៣. ការន្នំ ច្៊ូ

៖ កាុខខខ្កុមភៈ ឆ្ាំ ២០១៧ ការន្នំ ច្៊ូ ឯិត្ជាទឹក្ាក់មាន ៩៤៨លានដ្ុលាលរ ានលយច្ុុះ ១៣%

ង្ ៀបនឹខខខ្មករាកនល ខង្ៅ
ការន្នំ ច្៊ូ

កាុខង្ន្នុះបរសកាេរសំិខ់ន្នំច្៊ូ

ានលយច្ុុះ បនតិច្បន្នទប់េីានង្កើនង្ ើខខ្ព ស់ង្ៅកាុខខខ្មុន,

វាយនភ្័ិឌានលយច្ុុះខាលំខកាុខខខ្កុមភៈង្នុះ ឯិត្ជាទឹក្ាក់ ១៨៤លានដ្ុលាលរ ខដ្

២០១៦មាន្បមាិ ៣០០លានដ្ុលាលរកាុខ ១ខខ្, រីកការន្នំ ច្៊ូ

ជាម យម្បចំ ខខ្កាុខឆ្ាំ

ង្្ឯងខយនត ានបនត ង្កើនង្ ើខ និខមានក្មិត្ខ្ព ស់ជាខកាុខ

បណា
ត ខខ្មុន ៗ, ការន្នំ ច្៊ូ

ង្្បខឥនធ នៈានលយច្ុុះបនតិច្ង្ ៀបនឹខខខ្មុន បុខនត រកាសមាមា្ត្ង្សើ្បមាិ ១០%ថ្នការ

ន្នំ ច្៊ូ

ទំនិញង្ផ្សសខៗង្ទៀត្េុំមានការខ្ប្បួ

សរុប, រីក ការន្នំ ច្៊ូ

ឯួរកត្់សមាគ

់ង្ទ។

ការន្នំង្ច្ញ៖ កាខ
ុ ខខ្កុមភៈ ឆ្ាំ២០១៧ ការន្នំង្ច្ញឯិត្ជាទឹក្ាក់មានច្ំនន
ួ ៨៣១លានដ្ុលាលរ ានង្កើនង្ ខ
ើ
៣%ង្ ៀបនឹខខខ្កនលខង្ៅ កាខ
ុ ង្ន្នុះការន្នំង្ច្ញផ្ស ត្
ិ ផ្ស កាត្់ង្ដ្រនិខខសបកង្ជើខ និខផ្ស ត្
ិ ផ្ស ង្ៅស៊ូានលយច្ុុះ រីកការ
ន្នំង្ច្ញអខករនិខផ្ស ត្
ិ ផ្ស ង្ផ្សសខៗង្ទៀត្មានការង្កើនង្ ើខ។ កាុខរយៈង្េ

២ខខ្ឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ សមាមា្ត្ថ្នការន្នំង្ច្ញ

អខករនិខង្ៅស៊ូមាន្បមាិ ៦,៣%ថ្នការន្នំង្ច្ញសរុប ឯឺានង្កើនង្ ើខឯួរកត្់សមាគ ,់ កាខ
ុ រយៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំកនលខង្ៅ
សមាមា្ត្ថ្នការន្នំង្ច្ញអខករនិខង្ៅសមា
៊ូ ន្ត្ឹម្បមាិ ៤,៨%បុង្ណាណុះថ្នការន្នំង្ច្ញសរុប។
៤. កាុខខខ្កុមភៈ ឆ្ាំ២០១៧ ច្ំិ៊ូ កាុខ្សុកថ្នរដ្ឋា ថ្នាក់ជាត្ិសុប ១.៤២៣ប៊ីលានង្រៀ

ានង្កើន ៣៥,២%

ង្ ៀបនឹខខខ្មុន គាំ្ទង្ដាយកំង្ិើនច្ំិ៊ូ េនធផ្ទទ ន
់ ខ
ិ េនធ្បង្គ មួយច្ំនន
ួ ដ្៊ូច្ជា េនធង្ ្ើ ាក់ង្បៀិត្ស េនធង្ ើ្ាក់
ច្ំង្ិញ េនធេីផ្ស ទុនដ្ី ន
លី ខ
ិ ផ្សទុះសំខបខ អាករង្ ើត្ថ្មលបខនថម និខអាករេិង្សស។ ច្ំណាយរដ្ឋា ថ្នាក់ជាត្ិសុរប ១.១០៦ប៊ី
លានង្រៀ

ានង្កើនង្ ើខ ៧៦,៩%។ ត្ុ យគរេលិសកាថ្នខខ្កុមភៈង្នុះ មានអត្ិង្រកសាច្់្ាក់ច្ន
ំ ន
ួ ៥៧៧បលា
៊ី នង្រៀ

និខត្ុ យគរេ

លិសកាមានអត្ិង្រក ៣១៧ប៊ីលានង្រៀ ។
កាុខរយៈង្េ ២ខខ្ឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ ច្ំិ៊ូ កាខ
ុ ្បង្ទសសរុប ២.៤៧៥ប៊ីលានង្រៀ
ប៊ីលានង្រៀ , ជា ទធផ្ស ត្ុ យគរេលិសកាច្រនតមានអត្ិង្រកសាច្់្ាក់ ១.១១៣ប៊ីលានង្រៀ

និខច្ំណាយកាុខ្បង្ទសសរុប ១.៧៣២
និខត្ុ យគរេលិសកាសរុបមានអត្ិង្រក

សាច្់្ាក់ច្ន
ំ ន
ួ ៦៧២ប៊ីលានង្រៀ ។
ស ិង្គឯអនុញ្ញញត្ង្ដាយ្កុម្បឹកាអភ្ិិឌឍន៍កមពុជាមាន ១១ឯង្្មាខ ាន
៥. កាុខខខ្កុមភៈ ឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ ច្ំនន
ួ ឯង្្មាខិន
ង្កើនង្ ើខ ៤ឯង្្មាខង្ ៀបនឹខខខ្មករាកនលខង្ៅ, អាច្បង្ខកើត្ការ្រ្បមាិ ២៣ណន់ន្នក់, មានទុនិសនិង្គឯសរុប ៨៧លាន
ដ្ុលាលរ។ កាុខរយៈង្េ េីរខខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ ច្ំនន
ួ ឯង្្មាខិសនិង្គឯអនុញ្ញញត្សរុបមាន ១៨ឯង្្មាខ ឯិត្ជាទុនិសនិង្គឯ
១១៧លានដ្ុលាលរ កាុខង្ន្នុះិសនង្ិ គឯទុនកមពុជាមាន ២០,៥% និខិសនិង្គឯទុនេីបណា
ត ្បង្ទសសំខាន់ៗមានដ្៊ូច្ជា អខ់ង្ឯលស
៣០,៣% ច្ិន ២៤,១% ក៊ូង្រ៉េខាខត្បូខ ១៣,៣% និខ្បង្ទសង្ផ្សសខៗង្ទៀត្ ១១,៨%។
៦. កាុខខខ្មករា ឆ្ាំ២០១៧ ច្ំនន
ួ មកដ្ ថ្់ នង្ភ្ញៀិអនតរជាត្ិមាន ៥៣២ណន់ន្នក់ ានលយច្ុុះ ១៣,០%ង្ ៀបនឹខ
ខខ្ ាូកនលខង្ៅ បុខនតង្បើង្ ៀបនឹខខខ្ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន
ុ ានង្កើនង្ ខ
ើ ១៤,២%, កាខ
ុ ង្ន្នុះង្ភ្ញៀិមកេីត្ំបន់អាសានមាន ៣១,៩%
អាសុីឦសាន ៣១,៩% អុឺរប
៉េុ និខអាង្មរសក ៣០,១% និខត្ំបន់ដ្ថ្ទង្ទៀត្មាន ៦,១%។ ជាទ៊ូង្ៅច្ំនន
ួ មកដ្ ថ្់ នង្ភ្ញៀិអនតរ
ជាត្ិមានបខ្មប្មួ

កេិៈជារដ្៊ូិកា

ង្ដាយមានកំង្ិើនង្ ខ
ើ ជាបនតបន្នទប់ចប់េីខខ្ត្ុលាដ្ ់ខខ្មករា លយច្ុុះមក

ិសញេីខខ្កុមភៈដ្ ់ខខ្ង្មសា និខមានការខ្ប្បួ ត្ិច្ត្ួច្េីខខ្ឧសគរដ្ ់ខខ្កញ្ញញ។

-3-

ស ិង្គឯ ានង្កើនង្ ើខខ្ពស់ង្ ៀបនឹខខខ្
៧. កាខ
ុ ខខ្កុមភៈឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ សំង្ិើសាខសខ់ឯិត្ជាថ្ផ្សទ្កឡានិខទឹក្ាក់ ិន
មុន បុខនតជារួមទបជាខកាខ
ុ ឆ្ាំ២០១៦កនលខង្ៅ។ រយៈង្េ ២ខខ្ ឆ្ាំ២០១៧ង្នុះ សំង្ិើសាខសខ់សរុបមាន ៥៤១ឯង្្មាខ ឯិត្
ជាថ្ផ្សទ្កឡា ១.១៤២ណន់ខម្ត្កាង្រ៉េ ានលយច្ុុះ ២៧% និខជាទឹក្ាក់ ិសនិង្គឯ ៧២៩លានដ្ុលាលរ ានលយច្ុុះ ១៩%ង្ ៀប
ង្ៅនឹខរយៈង្េ ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន
ុ ។
៨. ថ្លលង្្បខង្ៅ ជារួមកាខ
ុ ខខ្មីន្ន ឆ្ាំ២០១៧ ថ្លលង្្បខង្ៅង្ ើទផ្ស
ី ារអនតរជាត្ិានលយច្ុុះទបជាខង្ឯកាខ
ុ រយៈង្េ
ស កាខ
០៣ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំង្នុះ ង្ដាយានធាលក់ច្ុុះកាុខសាតហ៍ទីេីរនិខង្កើនង្ ើខមកិញ
ុ សាតហ៍ច្ខ
ុ ង្្កាយថ្នខខ្។ ឯិត្្ត្ឹមខខ្មីន្ន
ង្្បខង្ៅកាុខកិច្ចសនា ក់១ខខ្ខាខមុខ្ ង្្បខBrentថ្លល ៥២,៨ដ្ុលាលរ/ ុខ ង្្បខDubaiថ្លល ៥០,៧ដ្ុលាលរ/ ុខ និខង្្បខ
WTIថ្លល ៥០,៦ដ្ុលាលរ/ ុខ ង្បើង្ ៀបនឹខខខ្កុមភៈកនលខង្ៅានលយច្ុុះង្រៀខគាា ៥,០%, ៧,៨%និខ៦,៣%។ ង្គខាម
គរាក់្រអង្ខកត្ថ្លលង្្បខអនតរជាត្ិរបស់្បង្ទសច្ិន(OilSNS)

ការលយច្ុុះខាលំខថ្នថ្លលង្្បខង្ៅង្ៅង្ដ្ើមខខ្ឯឺបណា
ត
េីមាន

កំង្ិើនជាបនតបន្នទប់ន៊ូិបរសមាិង្្បខសតុ ករបស់អាង្មរសកកាខ
ុ សាតហ៍មន
ុ ៗ ទនទឹមគាាង្ន្នុះទិនាផ្ស ផ្ស ត្
ិ កមង្្បខអាង្មរសកក៏
ានង្កើនង្ ើខផ្សខខដ្រ។ ង្ៅច្ុខខខ្មីន្នថ្លលង្្បខង្ៅានង្កើនង្ ើខមកិសញ ង្ដាយមានកតីរំេខ
ឹ ថ្នកិច្ច្េមង្្េៀខបនថយទិនាផ្ស
ង្្បខរបស់OPECអាច្នឹខអ៊ូសបន្នលយកាន់ខត្ខិខខលមង្ទៀត្

កាុខង្ន្នុះ្បង្ទសក៊ូខិ៉េត្និខ្បង្ទសផ្ស ិត្ង្្បខមួយច្ំនន
ួ ង្ទៀត្

ានប្ហញេីជំហគាំ្ទរបស់ខ្ួ លន។

ថ្លលអខករ (១)អខករកមពុជា ង្ៅខខ្មីនា ឆ្ាំ២០១៧ អខករន្នំង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤១៥ដ្ុលាលរ/ង្ាន ដូចនឹខខខ្កុមភៈ
កនលខង្ៅ។ រាជរដាឋភ្ិា ានខ្ិត្ខ្ំគបរងហគបងរកដដ្ូបញ្ជជទិញបហនថមទទៀត្ ជាមួយកិច្អ
ច នតរា្មន៍ទប់ទល់នង
រ ការ្បកួត្
្បខជខខាលំខកាខ
ុ ត្ំបន់ និខរកាានការន្នំង្ច្ញខ្ពសក
់ ាុខរយៈង្េ

៦ខខ្ច្ុខង្្កាយង្នុះ។ (២)អខករដៃ អខករន្នំង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)

ថ្លល ៣៧៤ដ្ុលាលរ/ង្ាន ានទកើនង្ ើខ ១,៤%ង្ ៀបនឹខខខ្កុមភៈកនលខង្ៅ, កំង្ិើនថ្លលង្នុះឯឺង្ដាយសារហផ្នការទិញស្តុ កទុក
អងករចាំនន
ួ
៨លានទោនរបស្់រាជ្រោាភិបាលស្គមាប់ឆ្នាំ២០១៧ទនឹះ។

(៣)អខករង្ិៀត្ណាម អខករន្នំង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល

៣៥២ដ្ុលាលរ/ង្ាន ានលយចុឹះ ២,២%ង្ ៀបនឹខខខ្កុមភៈកនលខង្ៅ។

ថ្លលង្ៅស៊ូ ង្ៅខខ្មីនា ឆ្ាំ២០១៧ ង្ៅសT
៊ូ SR20ថ្លល ១.៩៩០ដ្ុលាលរ/ង្ាន ានលយច្ុុះ ៩,១% និងង្ៅស៊ូ
SGP/MYSថ្លល ២.៣៤០ដ្ុលាលរ/ង្ាន ានលយចុឹះ ៤,៩%ទធៀបនឹខខខ្កុមភៈកនលខង្ៅ។ ការលយច្ុុះទនឹះឯឺបណា
ត
មកេីកាត
កំង្ិើនថ្នបរិមាណផ្គត្ផ្
់ គងន
់ ង
ិ ការរឹត្បណតង
រ ្ុណភាពទៅទីផ្ារចិន និខកាខ
ុ ខខ្ឧសគរខាខមុខ្ង្នុះរាជរដាឋភ្ិា ថ្លង្្គាខ
ក់ង្ច្ញង្ៅស៊ូ ១៥០ណន់ង្ានបខនថមង្ទៀត្។ ង្គខាមគរាក់្រGlobal Rubber Markets កាុខ្ត្ីមាសទី១ ឆ្ាំ២០១៧
្បង្ទសសមាជិកANRPCផ្ស ត្
ិ ង្ៅស៊ូ មជាត្ិាន្បមាិ ២,៥០លានង្ាន ានង្កើនង្ ើខ ២,០%ង្ ៀបនឹខ្ត្ីមាសទី១
ឆ្ាំមន
ុ ច្ំខិកកបរសមាិង្្បើ្ាស់កាុខបណា
ត ្បង្ទសទំខង្នុះមាន ១,៩៥លានង្ាន ង្សន
ើ ខ
ឹ ៧៨%ថ្នទិនាផ្ស ផ្ស ត្
ិ កម
សរុប, រីកទិនាផ្ស សរុបកាខ
ុ ្ត្ីមាសទី២ខាខមុខ្ ្ត្ូិានាន់សានថ្ននឹខង្កើនដ្ ់ ២,៤៩លានង្ាន ឯឺនឹខង្កើនង្ ើខ
៥,៨%ង្ ៀបនឹខ្ត្ីមាសទី២ឆ្ាំមន
ុ ។
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៣. ឧបសម្ព័ន្ធ
សូចនាករនាាំម្ុែ (Leading Indicators)
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អតិផរណាន្ិខទុន្បាំរុខបរង្ទស (Inflation and Foreign Reserves)
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អត្រាបតូ រត្រាក់ (Exchange Rate)

-15-

ិសស័ររូបិរិតុ ន្ិខនានាារ (Money and Banking)
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ការអន្ុិតតថ ិសការ (Budget)
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ិសន្ិង្គឯកកនន្ ន្ិខ ការបង្ខើតតការារ (Investment and Employment)
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ស័រពាណិនជកម្ម (Trades)

********
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ង្រៀបចាំង្ោរ
អឯគ នារកោាន្ង្ាលន្ង្គារង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញិតុ សាធារណៈ
ត្រកសួខង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញិតុ

េ័ត្មា
៌ នង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទក់ទខ
ទ៊ូរស័េទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧៩១៣, ០៧៧ ៧០៣៤៣៦, ០៩៦ ៩៧៩១៦៨៦
ង្មាខង្ កា
វើ រ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០ ្េឹក និខ ២:០០ ដ្ ់ ៥:០០ រង្សៀ
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