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ែលឹមសារសង្ខេប
១. សនទសសន៍ថ្លលទន
ំ ញ
ិ ង្្បើ្ាស់ង្ៅភ្ាំង្េញកាុខខខ្មករា ឆ្ាំ២០១៧ ានង្កើនង្ ើខ ០,៣%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន និខ
ានង្កើនង្ ើខ ៤,៤%ង្ ៀបនឹខ១២ខខ្មុន។
សនទសសន៍ថ្លលថ្ន្កុមទំនញ
ិ ខដ្ ង្កើនង្ ើខឯួរកត្់សម្គា ់ង្ ៀបនឹខខខ្ ក
ាូ នលខង្ៅម្គនដ្៊ូច្ជា សនទសសន៍ថ្លលមប
ហូ អាហារ
និខង្ភ្សជកៈគ្មនជាត្ិ្ស ឹខ ានង្កើនង្ ើខ ០,៣% ង្ោយសារកំង្ិើនថ្លលសាច្់្ជូក សាច្់ង្គ្ម សាច្់ម្គន់ ្ត្ី្សស់នខ
ិ បខនល,
សនទសសន៍ថ្លលង្ភ្សជកៈម្គនជាត្ិ្ស ឹខនិខថ្ាជ
ំ ក់ានង្កើនង្ ខ
ើ ០,៣% កាខ
ុ ង្ន្នោះថ្លលថ្ាជ
ំ ក់ង្កើនង្ ខ
ើ ០,៦%, សនទសសន៍ថ្លល
ដ្ឹកជញ្កូ ន ង្កើនង្ ើខ ១,២% ង្ោយសារកំង្ិើនថ្លលង្្បខសាំខ មតានិខង្្បខម្គ៉ា ស៊ូត្។
ង្បើង្ ៀបនឹខ១២ខខ្មុន

សនទសសន៍ថ្លលអាហារនិខង្ភ្សជកៈគ្មនជាត្ិ្ស ឹខានង្កើនង្ ើខ

៦,៥%។

តាមការសង្ខកត្

កំង្ិើនង្ ើខង្នោះ ឯឺបណ្ត
ត
មកេីឥទធិេ ថ្នការរីកច្ង្្មើនង្សដ្ឋកិច្ចង្ ើ ិស័យសំខាន់ៗ ដ្៊ូច្ជា ិស័យកសិកម ខដ្ ទទួ
ានទិនាផ្ស

អ្បង្សើរ

ិស័យង្ទសច្រិ៍ ម្គនកំង្ិើនង្ ើខន៊ូ ង្ភ្ញៀ ជាត្ិនិខអនតរជាត្ិ និខ ិស័យឧសាហកមក៏ម្គនការរីក

ច្ង្្មើនផ្សខខដ្រ ង្ហើយទនទឹមនឹខង្នោះានង្ វើឱ្យម្គនកំង្ិើនត្្មូ ការង្្បើ្ាស់កខ
ាុ ្សុកច្ំង្ណោះមហប
ិ
ូ អាហារ ម្គន្ត្ី សាច្់នខ
បខនលជាង្ដ្ើម។ ផ្សទុយង្ៅ ិញ ផ្ស ត្
ិ កមមហប
ូ អាហារដ្៊ូច្ជា្ត្ី សាច្់ បខនល ហាក់ដ្៊ូច្ជាង្ៅ្ទឹខមិនង្្លើយត្បនឹខកំង្ិើនត្្មូ ការ
ខាខង្ ើ ង្ ឱ្
វើ យម្គនការង្កើនង្ ខ
ើ ថ្លលជា្បចំ។
២. ការផ្សតត្ផ្ស
់ ាខ់រ៊ូបយ
ិ ត្ថុ ឯិត្្ត្ឹមខខ្មករា ឆ្នាំ២០១៧ រូបិយវត្ថទ
ុ ូទៅM2មានច្ំនន
ួ ៥៨.៨៥២បលា
៊ី នទរៀល ានង្កើនង្ ខ
ើ
២,១%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន និខានង្កើនង្ ើខ ១៨,៧%ង្ ៀបនឹខ១២ខខ្មុន កាុខង្ន្នោះសម្គម្គ្ត្្ាក់ង្រៀ ម្គន ១៦,៧%ថ្នរ៊ូបយ
ិ ត្ថុ
ទ៊ូង្ៅM2 ទាបជាខខខ្កនលខង្ៅបនតិច្ង្ោយសារម្គនការលយច្ុោះន៊ូ ្ាក់បង្ញ្ញម្គ
ើ នកា កំិត្់នខ
ិ សនសជាង្រៀ
ំ
។

អ្តាបតូរ្ាក់ ្ាក់ង្រៀ ានង្ ើខថ្លលបនតិច្ង្ ៀបនឹខខខ្មុនៗ ឯិត្្ត្ឹមខខ្កុមភៈ ឆ្នាំ២០១៧ អត្រាបតូរត្រាក់ទរៀលទ ៀប
នឹងដុល្លារង្សន
ើ ឹខ ៤.០០៤ទរៀល/ដុល្លារ ខដ្ អ្តាខខ្មករា ៤.០៣៥ង្រៀ /ដុល្លារ និខអ្តាខខ្ ាូ ៤.០៣៧ង្រៀ /ដ្ុលាលរ។
ត្រាក់ទរៀលម្គនការខ្ប្បួ បនតិច្បនតួច្ជា កេិៈរដ្៊ូ កា

ង្ោយទ ើងថ្លាជាបនតបន្នទប់ទៅង្ដ្ើមឆ្ាំរហ៊ូត្ដ្ ខ់ ខ្ង្មសា

និខ

ចប់ង្ផ្សតើមច្ុោះថ្លលមក ិញបន្នទប់េីបុិយច្៊ូ ឆ្ាំខខ្រ។

ឥិទាន ឯិត្្ត្ឹមខខ្មករា ឆ្ាំ២០១៧ ឥណទានផ្តលទ់ ោយ នាគារពាណិជ្ជម្គនច្ំនន
ួ ៥៨.២២៧បលា
៊ី នង្រៀ
ានង្កើនង្ ើខ ២,១%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន និខានង្កើនង្ ើខ ១៦,៦%ង្ ៀបនឹខ១២ខខ្មុន កាខ
ុ ង្ន្នោះច្ំខិកថ្នឥណទានផ្សត ់
័ ត
ដល់ត្រ្ឹឹះស្ថថនមិនមមនហិរញ្ញវត្ថុម្គន ៨២,១% ឥិទានផ្សត ់ដ្ ្់ ឯឹោះសាថនហិរញ្ញ ត្ថម្គ
ុ ន ១,៧% និខឥិទានដ្ ់រ៊ូប ន
បុឯា

និខង្ផ្សសខៗម្គន ១៦,២%។ ឥិទានផ្ដល់ដ្

់្ឯឹោះសាថនមិនខមនហិរញ្ញ ត្ថុម្គនច្ំនួន ៤៧.៨២១ប៊ីលានង្រៀ
់ដ្

់ ិស័យ

ិស័យកសិកម ៦.២៤១ប៊ីលានង្រៀ

និខ ិ

ង្កើន ង្ ើខ ២,២%ទ ៀបនឹងមែមុន និខានង្កើនង្ ើខ ១៥,៤%ង្ ៀបនឹខ១២ខខ្មុន, កាុខង្ន្នោះឥិទានផ្សត
ិស័យសំិខ់ ៥.០៧៧ប៊ីលានង្រៀ

ង្សវាកមម្គន ៣២.៣០៧ប៊ីលានង្រៀ
ស័យឧសាហកម ៤.១៩៦ប៊ីលានង្រៀ

ាន

។

អ្តាការ្ាក់ កាុខខខ្មករា ឆ្ាំ២០១៧ អ្តាការ្ាក់កមចថ្ី ន ន្នគ្មរណិិជកស្ម្គប់្ាក់ង្រៀ ង្សើ ១៦.២៤% និខ
ស្ម្គប់្ាក់ដ្លា
ុ ល រ ១១.៩២% ង្ោយម្គនការខ្ប្បួ ត្ិច្ត្ួច្ង្ ៀបង្ៅនឹខខខ្កនលខង្ៅ, និខច្ំង្ណោះ្ឯឹោះសាថនមី្កូហិរញ្ញ ត្ថុ
ឯិត្្ត្ឹមខខ្ ាូ ឆ្ាំ២០១៦កនលខង្ៅ អ្តាការ្ាក់កមចីជាម យមង្សើ ២៥%។ អ្តាការ្ាក់ង្នោះម្គនក្មិត្ខ្ពស់ជាខបណ្ត
ត
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្បង្ទសជាង្្ច្ើនកាុខត្ំបន់, ង្គខតាមទិនាន័យថ្ន ន្នគ្មរេិភ្េង្លាក ឯិត្្ត្ឹមឆ្ាំ២០១៥ អ្តាការ្ាក់កមចីង្ៅ្បង្ទសថ្ល
៦,៦% ង្ ៀត្ណ្តម ៧,១% ហវី ីេន
ី ៥,៦% និខមីគ៉ាន់ម្គ៉ា ១៣,០%។ កាុខង្គ្ម ង្ៅជំរុញការង្្បើ្ាស់ឥិទានឱ្យម្គន
្បសិទភា
ធ េនិខការណរអត្ិលិជន ន្នថ្លៃ១៣ មីន្ន ២០១៧

ន្នគ្មរជាត្ិានង្ច្ញង្សច្កតី្បកាសកំិត្់េិោនអ្តាការ្ាក់

ឥិទាន្ត្ឹម ១៨%។ តាមការសង្ខកត្ ន្នគ្មរកណ្ត
ត
ថ្ន្បង្ទសង្ ៀត្ណ្តមានចត្់ ិធានការ និខង្ វើឧយអ្តាការ្ាក់លយ
ច្ុោះជាបនតបន្នទប់កាុខរយៈង្េ ៥ឆ្ាំច្ុខង្្កាយង្នោះ។
៣. ការន្នំច្៊ូ ៖ កាខ
ុ ខខ្មករា ឆ្ាំ២០១៧ ការន្នំច្៊ូ ឯិត្ជាទឹក្ាក់ម្គន ១.០៨៧លានដ្ុលាលរ ានលយច្ុោះ ១,៨%ង្ ៀប
នឹខខខ្មុន កាុខង្ន្នោះបរិកាេរសំិខ់ានង្កើនង្ ខ
ើ ខ្ពស់បន្នទប់េីានលយច្ុោះកាុខខខ្ ក
ាូ នលខង្ៅ, ការន្នំច្៊ូ វាយនភ្័ិឌានង្កើនង្ ខ
ើ
មក ិញឯួរកត្់សម្គា ់ ឯិត្ជាទឹក្ាក់ខ្ពស់ជាខខខ្មុនៗកាខ
ុ រយៈង្េ

៨ខខ្ច្ុខង្្កាយង្នោះ, រីកការន្នំច្៊ូ ង្្ឯឿខយនត ង្្បខឥនធនៈ

និខទំនញ
ិ ង្ផ្សសខៗង្ទៀត្ានលយច្ុោះបនតិច្ង្ ៀបនឹខខខ្កនលខង្ៅ។ ្បង្ទសខដ្ ជាថ្ដ្ឯ៊ូណិិជកកមន្នំច្៊ូ សំខាន់ៗម្គន្បង្ទសថ្ល
ច្ិន ង្ ៀត្ណ្តម និខសិខប
ហ ុ រីជាង្ដ្ើម។
ការន្នំង្ច្ញ៖ កាុខខខ្មករា ឆ្ាំ២០១៧ ការន្នំង្ច្ញឯិត្ជាទឹក្ាក់ម្គនច្ំនន
ួ ៨០៧លានដ្ុលាលរ ានលយច្ុោះ
១៦,២%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន

កាខ
ុ ង្ន្នោះការន្នំង្ច្ញង្ៅស៊ូានបនតង្កើនង្ ើខ

រីកការន្នំង្ច្ញ្បង្ភ្ទផ្ស ិត្ផ្ស វាយនភ្័ិឌនិខ

ខសែកង្ជើខ អខករ និខផ្ស ត្
ិ ផ្ស ង្ផ្សសខៗានលយច្ុោះឯួរកត្់សម្គា ់ង្ ៀបនឹខខខ្មុន។ ្បង្ទសង្គ្ម ង្ៅន្នំង្ច្ញសំខាន់ៗម្គន
ដ្៊ូច្ជាសហរដ្ឋអាង្មរិក អខ់ង្ឯលស អា លឺមខ
៉ា ់ ជប៉ាន
ុ កាណ្តោ ារាំខ និខច្ិន។
៤. កាុខឆ្ាំ២០១៦ ច្ំិ៊ូ កាុខ្សុកថ្នរដ្ឋា ថ្ាក់ជាត្ិសុប ១៤.២០២ប៊ីលានង្រៀ

ានង្កើនង្ ើខ ១៤,៨៤%ង្ ៀប

នឹខឆ្ាំ២០១៥ កាុខង្ន្នោះច្ំិ៊ូ េីអឯាន្នយកោឋនេនធោរានង្កើនង្ ើខ ១៨,០១% និខអឯាន្នយកោឋនឯយនិខរោឋករកមពុជា
ានង្កើនង្ ើខ ១៤,០១%, កំង្ិើនង្នោះានបញ្ជកក់េី្បសិទភា
ធ េថ្នកំខិទ្មខ់ហិរញ្ញ ត្ថុសាធារិៈ ជាេិង្សសការអនុ ត្ត
យុទសា
ធ ស្រសត ង្កៀរឯរច្ំិ៊ូ រយៈង្េ ម យម ឆ្ាំ២០១៤-២០១៨។

ច្ំណ្តយរដ្ឋា ថ្ាក់ជាត្ិសុរប

១៣.៧៧៥ប៊ីលានង្រៀ

(១៧%ថ្នផ្សសស ទាបជាខច្ាប់ហិរញ្ញ ត្ថុ្បចំឆ្ាំ ១៨,៧៥%) ានលយច្ុោះ ៣,៧៥%ង្ ៀបនឹខឆ្ាំ២០១៥ ង្ោយសារភាេ្បង្សើរ
ង្ ើខថ្នការខក មអនត្
ី ិ ិ ីច្ំណ្តយ និខការយ ់កាន់ខត្ច្ាស់របស់អាកអនុ ត្តនត្
ី ិ ិ ីច្ំណ្តយន្នន្ន។ ង្គខតាមច្ាប់ល ិកា ២០១៧
ង្ ៀបនឹខការអនុ ត្តឆ្ាំ២០១៦ ច្ំិ៊ូ សរុបថ្ាក់ជាត្ិង្កើនង្ ើខ ១០,២% និខច្ំណ្តយសរុបង្កើនង្ ើខ ៤១,៧%។
ិ ង្ិ គឯអនុញ្ជញត្ង្ោយ្កុម្បឹកាអភ្ិ ឌ្ឍន៍កមពុជាសរុបម្គន ៧ឯង្្ម្គខ
៥. កាុខខខ្មករា ឆ្ាំ២០១៧ង្នោះ ច្ំនន
ួ ឯង្្ម្គខ ន
ានលយច្ុោះ៦ឯង្្ម្គខង្ ៀបនឹខខខ្មករា ឆ្ាំ២០១៦, សរុបអាច្បង្ខកើត្ការងារ្បម្គិជាខ ៣ណន់ន្នក់, ឯិត្ជាទុន ិនិង្គឯសរុប
៣០លានដ្ុលាលរ, កាុខង្ន្នោះការ ិនិង្គឯង្ ើ ិស័យកសិកមម្គនច្ំនន
ួ ២៧% ឧសាហកម ៤៧% ង្សវាកម ១៤% និខ
ង្ទសច្រិ៍ ១២%។ កាុខឆ្ាំ២០១៦កនលខង្ៅ ច្ំនន
ួ ឯង្្ម្គខ ិនិង្គឯអនុញ្ជញត្ង្ោយ្កុម្បឹកាអភ្ិ ឌ្ឍន៍កមពុជាសរុបម្គន ១២១
ឯង្្ម្គខ ឯិត្ជាទុន ិនិង្គឯសរុប ៣.២៤៩លានដ្ុលាលរ កាុខង្ន្នោះ ិនិង្គឯទុនកមពុជាម្គន ២៩,០% និខ ិនិង្គឯទុនេីបរង្ទស
ម្គន្បង្ទសជប៉ាុនម្គន ២៣,៨% ្បង្ទសច្ិន ២២,៥% ហុខកុខ ៩,៨% បណ្ត
ត ្បង្ទសត្ំបន់អាសាន ១០,២% និខេី្បង្ទស
ង្ផ្សសខៗង្ទៀត្ ៤,៧%។
៦. កាុខឆ្ាំ២០១៦កនលខង្ៅ ច្ំនន
ួ ង្ភ្ញៀ អនតរជាត្ិានង្កើនង្ ស
ើ
៥លានន្នក់ ានង្កើនង្ ខ
ើ ៥%ង្ ៀបនឹខឆ្ាំមន
ុ
កាុខង្ន្នោះង្ភ្ញៀ មកេីត្ំបន់អាសានម្គន ៤២,៣% អាសុីឦសាន ២៩,៩% អុឺរុបនិខអាង្មរិក ២២,៣% និខត្ំបន់ដ្ថ្ទង្ទៀត្
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ម្គន ៥,៥%។ កាុខឆ្ាំ២០០៧ ច្ំនន
ួ ង្ភ្ញៀ អនតរជាត្ិម្គនច្ំនន
ួ ២លានន្នក់ និខានង្កើនង្ ខ
ើ ខាលំខកាខ
ុ រយៈង្េ

១០ឆ្ាំច្ខ
ុ

ង្្កាយង្នោះ, ប៉ាុខនតកង្ំ ិើនង្នោះានលយច្ុោះជាបនតបន្នទប់ឯិត្ចប់េឆ្
ី ា ំ ២០១២មក។ តាមការសង្ខកត្ ច្ំនន
ួ ង្ភ្ញៀ អនតរជាត្ិថ្ន
្បង្ទសជិត្ខាខ ដ្៊ូច្ជាថ្លនិខង្ ៀត្ណ្តមានរកាកំង្ិើនខ្ពសក
់ ាុខរយៈង្េ ប៉ាន្ន
ុ នឆ្ាំច្ខ
ុ ង្្កាយង្នោះ។
៧. កាុខខខ្មករា ឆ្ាំ២០១៧ សំង្ិើសាខសខ់ានលយច្ុោះង្ ៀបនឹខខខ្ ាូកនលខង្ៅ សំង្ិើសរុបម្គន ២៩១ឯង្្ម្គខ ឯិត្
ជាថ្ផ្សទ្កឡា ៣២៥ណន់ខម៉ា្ត្កាង្រ និខឯិត្ជាទឹក្ាក់ ិនិង្គឯសរុប ១៥៦លានដ្ុលាលរ។ ទឹក្ាក់និខថ្ផ្សទសាខសខ់ថ្នសំង្ិើ
សាខសខ់ម្គនការលយច្ុោះកាុខខខ្មករាង្នោះ ប៉ាុខនតច្ន
ំ ន
ួ សំង្ិើសាខសខ់ ំង្ៅោឋនង្ៅខត្បនតង្កើនង្ ើខង្ ៀបនឹខបណ្ត
ត ខខ្មុនៗ។
៨. ថ្លលង្្បខង្ៅ កាុខខខ្កុមភៈ ឆ្ាំ២០១៧ ជារួមង្្បខង្ៅង្ ើទផ្ស
ី ារអនតរជាត្ិេម្គ
ុំ នការខ្ប្បួ ឯួរកត្់សម្គា ង្់ ទ
ង្ ៀបនឹខខខ្មករាកនលខង្ៅ, និខឯិត្ចប់េីង្ដ្ើមឆ្ាំដ្ ់ច្ខ
ុ ខខ្កុមភៈង្នោះ ថ្លលង្្បខង្ៅម្គនការខ្ប្បួ កាុខក្មិត្ដ្៏ត្ិច្ត្ួច្។
ឯិត្្ត្ឹមខខ្កុមភៈង្នោះ ង្្បខង្ៅកាុខកិច្ចសនា

ក់១ខខ្ខាខមុខ្ ង្្បខBrentថ្លល ៥៥,៦ដ្ុលាលរ/ ុខ ង្្បខDubaiថ្លល ៥៥

ដ្ុលាលរ/ ុខ និខង្្បខWITថ្លល ៥៤ដ្ុលាលរ/ ខ
ុ ង្បើង្ ៀបនឹខខខ្មករាកនលខង្ៅានង្កើនង្ ើខង្រៀខគ្មា ០,៦%, ៤,០% និខ
២,០%។ កាុខខខ្កុមភៈង្នោះ ផ្ស ត្
ិ កមង្្បខនិខបរិម្គិង្្បខសតុ កថ្នសហរដ្ឋអាង្មរិកានបនតង្កើនង្ ើខ និខានកាត្់បនថយ
ឥទធេ ថ្នការលយច្ុោះផ្ស ត្
ិ កមង្្បខរបស់្បង្ទសOPECនិខ្បង្ទសផ្ស ត្
ិ ង្្បខដ្៏ថ្ទង្ទៀត្។

ថ្លលអខករ ង្ៅខខ្កុមភៈ ឆ្ាំ២០១៧ (១)អខករកមពុជាន្នំង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៤១៥ដ្ុលាលរ/ង្តាន េុំម្គនការខ្ប្បួ ង្ទ
ង្ ៀបនឹខខខ្មុន ឬ១២ខខ្មុន ខដ្ ង្នោះឯឺង្ោយសារការ្បឹខខ្បខរកថ្ដ្ឯ៊ូន្នំច្៊ូ អខករបខនថមង្ទៀត្របស់រោឋភ្ិា ង្ដ្ើមែីទប់
សាកត្់ជាមួយការ្បកួត្្បខជខខាលំខង្ៅង្ ើទផ្ស
ី ារកាខ
ុ ត្ំបន់។ (២)អខករថ្ល ង្ៅាខកកអខករន្នំង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៣៦៩
ដ្ុលាលរ/ង្តាន ានលយច្ុោះ ១,៦%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន ឬានលយច្ុោះ ៣,៨%ង្ ៀបនឹខ១២ខខ្មុន។ ការលយច្ុោះថ្លលង្នោះឯឺ
ង្ោយសារម្គនការ្បខជខខាលំខង្ៅង្ ើទផ្ស
ី ារ

កាុខត្ំបន់នខ
ិ េិភ្េង្លាកជាេិង្សសជាមួយ្បង្ទសង្ ៀត្ណ្តម

និខឥណ្ត
ឌ

ង្ហើយរោឋភ្ិា ថ្លកំេខ
ុ េាគមបញ្ចុ ោះថ្លល ង្ដ្ើមែី ក់ង្ច្ញអខករេីឃ្ល ំខរបស់ខ្ួ ន
ល ឱ្យអស់។ (៣)អខករង្ ៀត្ណ្តម អខករន្នំ
ង្ច្ញ(ង្ខ្ទច្៥%)ថ្លល ៣៦០ដ្ុលាលរ/ង្តាន ានង្កើនង្ ើខ ៥%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន ឬានង្កើនង្ ើខ ៤,៧%ង្ ៀបនឹខ១២ខខ្មុន។
កំង្ិើនង្ ើខង្នោះឯឺង្ោយសារការខ្ិត្ខ្ំ្បឹខខ្បខរបស់រោឋភ្ិា ង្ ៀត្ណ្តមកាុខការន្នំង្ច្ញអខករបខនថមង្ទៀត្

និខម្គន

ង្គ្ម បំិខច្ខ់ឱ្យ្បង្ទសច្ិនយ ់្េមទទួ យកការន្នំច្៊ូ អខកររបស់ខ្ួ លនបនតង្ទៀត្។

ថ្លលង្ៅស៊ូ កាុខច្ង្ន្នលោះណក់កណ្ត
ត
ង្ដ្ើមខខ្កុមភៈ ឆ្ាំ២០១៧ ថ្លលង្ៅស៊ូង្ ើទផ្ស
ី ារអនតរជាត្ិបនតង្កើនង្ ខ
ើ ប៉ាុខនតាន
លយច្ុោះមក ិញកាខ
ុ ច្ង្ន្នលោះណក់កណ្ត
ត
បន្នទប់ថ្នខខ្។ ឯិត្្ត្ឹមខខ្កុមភៈ ង្ៅស៊ូង្ៅTSR20ថ្លល ២.១៩០ដ្ុលាលរ/ង្តាន ានលយ
ច្ុោះ ៤,៨%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន និខង្កើនង្ ើខ ៩៥,៥%ង្បើង្ ៀបនឹខ១២ខខ្មុន, ង្ៅសS
៊ូ GP/MYSថ្លល ២.៤៦០ដ្ុលាលរ/ង្តាន
ានលយច្ុោះ

៦,១%ង្ ៀបនឹខខខ្មុន

និខង្កើនង្ ខ
ើ

៨៩,២%ង្បើង្ ៀបនឹខ១២ខខ្មុន។

ការលយច្ុោះង្នោះ

មួយខផ្សាកឯឺ

ង្ោយសារការផ្សាត្ផ្ស
់ ាខ់ង្ៅសថ្៊ូ លាន្ត្ ប់មករកភាេ មតា ិញ ង្ោយរាជរោឋភ្ិា ថ្លានោក់ ក់ង្ច្ញបខនថមង្ទៀត្ន៊ូ
ង្ៅស៊ូសតុក។
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៣. ឧបសមព័ន្ធ
សូចនាករនាាំមុែ (Leading Indicators)
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អតិផរណាន្ិខទុន្បាំរុខបរង្ទស (Inflation and Foreign Reserves)

-15-

អត្រាបតូ រត្រាក់ (Exchange Rate)
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ិ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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ិសស័រណិិនក
ក មម (Trades)
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********
ង្រៀបចាំង្ោរ
អឯគ នារកោាន្ង្ាលន្ង្គារង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញិតុ សាធារិៈ
ត្រកសួខង្សដ្ាកិចច ន្ិខ ហិរញ្ញិតុ

េ័ត្ម្គ
៌ នង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាក់ទខ
ទ៊ូរស័េទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧៩១៣, ០៧៧ ៧០៣៤៣៦, ០៩៦ ៩៧៩១៦៨៦
ង្ម្គ៉ា ខង្ កា
វើ រ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០ ្េឹក និខ ២:០០ ដ្ ់ ៥:០០ រង្សៀ
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