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ឹ សារសង្ខេប / Executive summary
១. ជារួម ង្ៅខខ្មមរា ឆ្ាំ២០១៩ង្ន្េះ សន្ទ សសន្៍ថ្លលទំន្ិញង្្បើ្ាស់្ឯប់មុខ្ទំន្ិញង្ៅរាជធាន្ីភ្ាំង្េញ េុំមាន្ការ

ខ្ប្បួ ង្ទង្បើង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ បខុ ន្តាន្ង្មើន្ង្ ខ
ើ ១,៥% ង្បើង្ ៀបន្ឹខខខ្មមរាឆ្ាំមន្
ុ ។

ង្បើង្្បៀបង្ ៀបន្ឹខខខ្មមរាឆ្ាំមន្
ុ

សន្ទសសន្៍ថ្លល្មុមទំន្ញ
ិ មួហច្ំន្ន្
ួ មាន្ការង្មើន្ង្ ើខ មាខ
ុ ង្ន្នេះ សន្ទសសន្៍ថ្លលង្ភ្សជកៈមាន្ជា្ិ្សិឹខន្ិខថ្ា ំជម់ាន្ង្មើន្ង្ ើខ
៦,៤% (្សា ន្ិខថ្ាជ
ំ ម់) សន្ទសសន្៍ថ្លលង្ោជន្ីហដ្ឋឋន្ ៥,៨% ន្ិខសង្មលៀមបំណម់ន្ិខខសែមង្ជើខ ២,៥%។ ច្ំខិមក សន្ទសសន្៍

ឹ ជញកូ ន្ាន្ធាលម់ច្េះុ ៥,៧% មាខ
ថ្លលការដ្ម
ុ ង្ន្នេះ សន្ទសសន្៍ថ្លលង្្បខសាំខ មមតា ន្ិខសន្ទសសន្៍ថ្លលង្្បខមាស្
៊ូ ធាលម់ច្េះុ ១៨,៦%
ន្ិខ ១២,៩% ង្រៀខគ្នា។
២.

ន្នគ្នរ៖ ឯិ្្្ឹមខខ្មមរា ឆ្ាំ២០១៩ ្ទេយសមមម ន្នគ្នរ្ាម់បង្ញវើសរុបច្ំន្ន្
ួ ១៤៤,៤្ទីលាន្ង្រៀ

ាន្

ង្មើន្ង្ ើខ ១,៥% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២០% ង្ ៀបន្ឹខឆ្ាំមន្
ុ ន្ិខមាន្មំង្ិើន្ម យម្បមាិ ២៣,៥%
មាុខ១ឆ្ាំស្មាប់រហៈង្េ ៨ឆ្ាំច្ខ
ុ ង្្កាហង្ន្េះ។ អ្តាការ្ាម់ ៖ ឥិទាន្ ន្នគ្នរណិិជកមាន្អ្តាការ្ាម់ ១៣,២%
ច្ំង្ណេះ្ាម់ង្រៀ

ន្ិខ ១១,៦%ច្ំង្ណេះ្ាម់ដ្លា
ុ ល រ ាន្លហច្ុេះបន្តិច្ង្ ៀបន្ឹខខខ្ ម
ាូ ន្លខង្ៅ បុខន្តាន្ង្មើន្ង្ ខ
ើ ង្បើង្ ៀបង្ៅ

ន្ឹខបណ្ត
ត ខខ្មុន្ៗមាខ
ុ ឆ្ាំ២០១៨មន្លខង្ៅ។ មាុខរហៈង្េ បន្ន
ុ ម ន្ឆ្ាំច្ខ
ុ ង្្កាហង្ន្េះ ឯមាល្រវាខអ្តាការ្ាម់ឥិទាន្្ាម់ង្រៀ
ន្ិខឥិទាន្្ាម់ដ្លា
ុ ល រមាន្ន្ិន្នាការលហច្ុេះ

ន្ិខាន្ជួហង្ ម
ើ មមពស់ទន្
ំ ុមច្ិ្តសាធារិៈច្ំង្ណេះរ៊ូបិហិ្ថុជា្ិផ្សខខដ្រ។

ការផ្សគ្់ផ្សគខ់រ៊ូបិហិ្ថុ៖ រ៊ូបិហិ្ថុទ៊ូង្ៅ M2 មាន្ច្ំន្ន្
ួ ៩០,៤្ទីលាន្ង្រៀ

ាន្ង្មើន្ង្ ខ
ើ ២,២% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុន្ ន្ិខាន្

ង្មើន្ង្ ើខ ២៥,១% ង្ ៀបន្ឹខ១ឆ្ាំមុន្។ មំង្ិើន្រ៊ូបិហិ្ថុទ៊ូង្ៅមាន្ន្ិន្នាការ្សបង្ៅន្ឹខមំង្ិើន្្ាម់ច្ំិ៊ូ ្បជាជន្ ខ្ិៈ
ខដ្

ង្សដ្ឋមិច្ចបន្ត មាន្មំង្ិើន្ខ្ព ស់ ន្ិខ អ្ិផ្សរណ្តមាុខ្សុមរមាាន្ម្មិ្ទាបមាខ
ុ រខវខអ
់ ្តា ២,៧%មាុខរហៈង្េ ៨ឆ្ាំ

ង្ន្េះ។
៣. រហៈង្េ ២ខខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៩ង្ន្េះ ្ថ្មលជញ
ួ ដ្៊ូរមាន្ច្ំន្ន្
ួ សរុប ៥,៨៥បលា
៊ី ន្ង្រៀ

ាន្ង្មើន្ង្ ើខជាខបីដ្ខង្ ៀប

ង្ៅន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្មាុខ២០១៨។ មាខ
ុ ខខ្មមរា ឆ្ាំ២០១៩ រាជរដ្ឋឋភ្ិា ាន្ដ្ឋម់ង្ច្ញន្៊ូិអន្ុ្មឹ្យសត ីេកា
ី រង្ ម
ើ ទឹមច្ិ្ត
េន្ធដ្ឋរមាុខ ិសសយហម៊ូ ប្្ មាខ
ុ ង្គ្ន បំិខង្ ម
ើ សទួ ហការអភ្ិិឌ្ឍបខន្ថមង្ទៀ្មាុខ ិសសយហម៊ូ ប្្ង្ៅមមពុជា។
៤. មាខ
ុ រហៈង្េ

២ខខ្ ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៩ង្ន្េះ ការន្នំង្ច្ញមាន្ទំិទ
ំ ម
ឹ ្ាម់សរុប ២ ០៦៥ លាន្ដ្ុលាលរ ង្មើន្ង្ ខ
ើ

១៣,៧% ង្បើង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ

ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមុន្។ ច្ំ ខិមក ការន្នំ ច្៊ូ

មាន្ទំិំ ទឹម ្ាម់សរុបច្ំន្ួន្ ្បមាិ ២ ៩៥៥

លាន្ដ្ុលាលរ ាន្លហច្ុេះ ១៦,៦% ង្ ៀបន្ឹខខខ្ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមន្
ុ ។ ង្បើេន្
ិ ្
ិ យង្មើ ទំិទ
ំ ម
ឹ ្ាម់ន្នំច្៊ូ បរសកាេសំិខ់ ង្្បខឥន្ធន្ៈ
ន្ិខង្្ឯឿខហន្តមាន្ង្មើន្ង្ ខ
ើ ឯួរម្់សមាគ ់ ង្ណ ឯឺ ង្មើន្មាខ
ុ អ្តា ៦០,២% ៩២,១% ន្ិខ ៤៣,០% ង្រៀខគ្នា។
៥. តាមទិន្ាន្ហ
យ ផ្សលូិការបឋមេីរ្ន្នគ្នរជា្ិ ង្ៅខខ្មុមភៈ ឆ្ាាំ២០១៩ រដ្ឋា ថ្ាម់ជា្ិអន្ុិ្តច្ំិ៊ូ មាុខ្សុមសរុប
បានច្ំន្ន្
ួ ១.៣៧៨,៦១ បលា
៊ី ន្ង្រៀ

បានសកើនស ើង ៣,៩៤% ង្ ៀបន្ឹខខខ្មុមភៈ ឆ្ាាំ២០១៨ ខដ្ មាុខង្ន្នេះ ច្ំ ិ៊ូ

សារង្េើ

េន្ធ រួម ច្ំខិម ៩៤,៥៦% ន្ិខច្ំិ៊ូ មិន្ខមន្សារង្េើេន្ធ ៥,២០%។ ឯិ្មមដ្ ់ខខ្មុមភៈឆ្ាំ២០១៩ រដ្ឋា ថ្ាម់ជា្ិ
្បម៊ូ ច្ំិ៊ូ មាខ
ុ ្សុមសរុបបានច្ំន្ន្
ួ ២.៨៩៤,៤៣ បលា
៊ី ន្ង្រៀ
គ្នាមាុខឆ្ាាំ២០១៨។

មំង្ិើន្ង្ន្េះ

(១១,១៣%) េន្ធ្បង្គ

ាន្សកើនស ើង ១២,៥៨% ង្បើង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្

្្ូិាន្ឆលុេះបញ្ចខ
ំ តាមរហៈមំង្ិើន្ថ្ន្្បង្ភ្ទច្ំិ៊ូ េន្ធមហ
ួ ច្ំន្ន្
ួ ដ្៊ូច្ជា

េន្ធផ្ទទ ់

(១៨,៤១%) ន្ិខេន្ធណិិជកមមមង្្ៅ្បង្ទស (២៩,១២%)។ មាុខខខ្មុមភៈង្ន្េះ រដ្ឋា
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ថ្ាម់

ជា្ិាន្អន្ុ ិ្ត ច្ំណ្តហសរុប ចាំន ួន ១.០៦៦,៤៣ ប៊ីលាន្ង្រៀ
២០១៨។ ឯិ្មមដ្

់ខខ្មុមភៈឆ្ាំ២០១៩ រដ្ឋា

ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១២,២៤% ង្បើង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ
លិសកាច្រន្តមាន្អ្ិង្រមសាច្់្ាម់ច្ន្
ំ ួន្

បានធាលម់ ច្ុេះ ១០,៩៤% ស ើស ៀ នឹង ខខ្មុ មភៈ ឆ្ា ាំ

ថ្ាម់ជា្ិអន្ុិ្តច្ំណ្តហសរុបាន្ច្ំន្ួន្ ២.៣២៤,៥៦ ប៊ីលាន្ង្រៀ
ដ្៊ូច្គ្នាមាុខឆ្ាំ ២០១៨។ ជា ទធផ្ស

១.០២៧,៤២

បលា
៊ី ន្ង្រៀ

ឯិ្្្ឹមខខ្មុមភៈឆ្ាំ២០១៩ ្ុ យោេ

ន្ិខ្ុ យោេលិសកាសរុបមាន្អ្ិង្រមសាច្់្ាម់ច្ំន្ន្
ួ

៥៦៩,៨៧ បលា
៊ី ន្ង្រៀ ។
ស ិង្គឯកមជន្សរុបខដ្ ទទួ ាន្ការអន្ុញ្វ្ង្ដ្ឋហ្មុម្បឹមាអភ្ិិឌ្ឍន្៍មមពុ
៦. មាខ
ុ ខខ្មុមភៈ ឆ្ាំ២០១៩ ឯង្្មាខិន្
ស ិង្គឯ្បមាិ ១ ៧៨៩ លាន្ដ្ុលាលរអាង្មរសម។ តាមរហៈទិន្ាន្ហ
ជាមាន្ច្ំន្ន្
ួ ៣២ ឯង្្មាខ ន្ិខមាន្ទុន្ិន្
យ សង្ខក្ង្ ញ
ើ ថ្ មាខ
ុ
ខខ្មុមភៈឯង្្មាខិសន្ិង្គឯ ំៗច្ំន្ន្
ួ ២ ខដ្ ង្ទើបទទួ ាន្ការអន្ុញ្វ្ មាុខង្ន្នេះរួមមាន្ ឯង្្មាខិសន្ិង្គឯង្ ើមជឈមិឌ
ស ិង្គឯង្ ើ ទី្មុខង្ទសច្រិ៍។ ស្មាប់ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៩ង្ន្េះ ឯង្្មាខិន្
ស ិង្គឯង្ ើ ិសសយហង្ទសច្រិ៍
ង្ទសច្រិ៍ ន្ិខឯង្្មាខិន្
មាន្ការង្មើន្ង្ ខ
ើ ជាខិសសយហង្ផ្សសខៗ។ ការិសន្ិង្គឯង្ន្េះ ាន្ឆលុេះបញ្ចខ
ំ េីមមាល ំខមំង្ិើន្ន្នឆ្ាំ២០១៩ ន្ិខឆ្ាំបន្តបន្នទប់។
៧. មាខ
ុ រហៈង្េ

២ខខ្ ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៩ង្ន្េះ សំង្ិើសសា
ុំ ខសខ់សរុបមាន្ ៥៦០ ឯង្្មាខ មាុខង្ន្នេះ សំិខ់្បង្ភ្ទ

ំង្ៅដ្ឋឋន្មាន្ច្ំន្ន្
ួ ៤៨១ ឯង្្មាខ សំិខ់្បង្ភ្ទណិិជកមមមមាន្ ៣៣ ឯង្្មាខ សំិខ់្បង្ភ្ទឧសាិមមមមាន្ ១៨
ឯង្្មាខ សំិខ់្បង្ភ្ទិសន្ិង្គឯមាន្ ១១ ឯង្្មាខ សំិខ់្បង្ភ្ទង្ទសច្រិ៍មាន្ ១០ ឯង្្មាខ ន្ិខសំិខ់្បង្ភ្ទសាធារិៈ
(មិន្ ខមន្លិសការដ្ឋ ) មាន្ ៧ ឯង្្មាខ។ សំិខ់

ំង្ៅដ្ឋឋន្ង្ៅខ្បន្ត ង្មើន្ ង្ ើខ ខដ្

ង្ន្េះបញ្កម់េីមំង្ិើន្ ្្មូិការរបស់

្បជាជន្។
៨. មាខ
ុ រហៈង្េ

២ខខ្ ឆ្ាំ២០១៩ង្ន្េះ មមពុជាទទួ ាន្ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រអន្តរជា្ិសរុប្បមាិ ១ លាន្ ២ ខសន្ន្នម់

ង្មើន្ង្ ើខ្បមាិ ៩,៣% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំ២០១៨ ខដ្ មាុខង្ន្នេះ ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រច្ិន្មាន្ច្ំន្ន្
ួ ្បមាិជាខ ៤១
មុឺន្ន្នម់ ឬង្សម ន្
ើ ឹខ ៣៣,៦% ង្ ៀបន្ឹខច្ំន្ន្
ួ ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រសរុប (ង្មើន្ង្ ើខ ៣១,៧% ង្ ៀបន្ឹខរហៈង្េ ដ្៊ូច្គ្នាឆ្ាំមុន្) ង្ភ្ញៀិ
ង្ទសច្រង្ិៀ្ណ្តម ៩,៩% ន្ិខបន្តបន្នទប់ រួមមាន្ ឡាិ ថ្ល ម៊ូង្រ៉េ ន្ិខជបុន្។ ច្ំន្ន្
ួ ង្ភ្ញៀិង្ទសច្រិ៍អន្តរជា្ិន្ខ
ឹ បន្តង្មើន្ង្ ើខង្ៅ
ឆ្ាំ២០១៩ង្ន្េះ ង្ដ្ឋហសារខ្មតាាមួហច្ំន្ន្
ួ រួមមាន្ (១). សថ រិ ោេន្ង្គាហន្ិខង្សដ្ឋមិច្ច (២). មំង្ិើន្្ាម់ច្ំិ៊ូ ្បជាជន្
ន្ិខ (៣). ការិសន្ិង្គឯង្ ើង្ិដ្ឋឋរច្ន្នសមពន្
យ ធ ន្ិខបន្តមំខិ មអ្ំបន្់ង្ទសច្រិ៍ឱ្យកាន្់ខ្្បង្សើរ។
៩. មាខ
ុ ខខ្មុមភៈ ឆ្ាំ២០១៩ ង្្បខង្ៅ (Brent) ថ្លល ៦៦,០៣ដ្ុលាលរ/ាខរ៉េ

ង្មើន្ថ្លល ៥,១៩ដ្ុលាលរ/ាខរ៉េ

ង្ ៀបន្ឹខ

ខខ្មុន្ ង្ដ្ឋហសារអខគការរបស់្បង្ទសន្នំង្ច្ញង្្បខ (OPEC) ាន្កា្់បន្ថហការផ្ស ្
ិ ង្្បខ ង្ដ្ើមែីឱ្យទីផ្សារង្្បខង្ៅមាន្
្ុ យោេង្ ខ
ើ ិសញ ្សបគ្នាន្ឹខសាថន្ោេថ្ន្សង្គ្រគមណិិជកមមមរវាខមហាអំណ្តច្ង្សដ្ឋមច្
ិ ចទាខ
ំ េីរ មាន្ោេ្បង្សើរង្ ខ
ើ ។
អខករន្នំង្ច្ញរបស់មមពុជា (ង្ខ្ទច្ ៥%) ង្ៅខ្រមាថ្លលាន្ ៤៦៥ ដ្ុលាលរ/ង្តាន្ ដ្៊ូច្ង្ៅន្ឹខខខ្មមរាមន្លខង្ៅ។ ង្ដ្ើមែីបន្ាំខ្ួ ន្
ល
ង្ កា
ើ រ្បមួ្្បខជខអខករន្នំង្ច្ញង្ ើទផ្ស
ី ារមាុខ្ំបន្់
ជំរុញអន្ុ ិសសយហ្សូិ-អខករមមពុជា រាជរដ្ឋឋភ្ិា

ន្ិខការ្បឈមង្ កា
ើ របខ់េន្ធអខករន្នំច្៊ូ ង្ៅទីផ្សារអឺរ៉េុប

ន្ិខជួហ

ាន្េាគមសវ េះខសវ ខរមទីផ្សារបខន្ថមជ៊ូន្្បជាមសិមរ តាមរហៈការច្ុេះមិច្ច

្េមង្្េៀខរវាខរដ្ឋន្ខ
ិ រដ្ឋ ខដ្ មាន្ទំិណ
ំ ិិជកមមមសរុប្បមាិ ៧០ មុន្
ឺ ង្តាន្ មាខ
ុ ង្ន្នេះ ច្ិន្ន្ឹខបញ្កទិញ ៤០ មុន្
ឺ ង្តាន្ ន្ិខ
ង្ិៀ្ណ្តម ៣០ មុន្
ឺ ង្តាន្។ ច្ំខិមក អខករន្នំង្ច្ញរបស់ថ្ល (ង្ខ្ទច្ ៥%) ថ្លល ៤០២ ដ្ុលាលរ/ង្តាន្ ធាលម់ថ្លល ៨ ដ្ុលាលរ/ង្តាន្ ន្ិខ
អខករន្នំង្ច្ញរបស់ង្ិៀ្ណ្តម (ង្ខ្ទច្ ៥%) ថ្លល ៣៤៣ ដ្ុលាលរ/ង្តាន្ ដ្៊ូច្គ្នាន្ឹខខខ្មុន្។ ការធាលម់ថ្លល ន្ិខរមា្ថ្មលង្លរង្ន្េះ ឯឺ
ង្ដ្ឋហសារមាន្ការ្បមួ្្បខជខខាលំខង្ ទ
ើ ផ្ស
ី ារន្នំង្ច្ញមាខ
ុ ្ំបន្់

-2-

ជាេិង្សស

ជាមួហ្បង្ទសឥណ្ត
ឌ ។

ង្ៅស៊ូង្ៅសត ខ់ដ្ឋរ

TSR20 ង្ ើទីផ្សារអាសុី ថ្លល ១ ៥០០ ដ្ុលាលរ/ង្តាន្ ាន្ង្មើន្ ៨០ ដ្ុលាលរ/ង្តាន្ ង្ ៀបខខ្មុន្ បន្នទប់េីការលមលហមំលាខ
ំ ថ្ន្ឥទធិ
េ សង្គ្រគមណិិជកមមម រវាខ្បង្ទសមហាអំណ្តច្ង្សដ្ឋមិច្ច រួមផ្សសន្ឹំ ខ ្្មូិការង្ៅស៊ូស្មាប់ ឆ្ាំ២០១៩ រំេឹខថ្ ន្ឹខង្មើន្
ដ្ ់ ១៤,៦ លាន្ង្តាន្ មាុខអ្តាមំង្ិើន្ ៤,២% ង្ ៀបន្ឹខឆ្ាំមន្
ុ ។

-3-

៣. ឧបេមព័នធ
េូច្ន្នករន្នាំមុែ (Leading Indicators)

-4-

អតិផរណា រូបិយវតថុ និង្ទុនបម្មុង្បរសទេ (Inflation, M2 and Foreign Reserve)

-5-

អម្ាបតូ រម្ាក់ (Exchange Rate)

-6-

ធន្នគារនិង្ទីផារមូលបម្ត (Banking and Securities Market)

-7-

ការអនុវតត ថ វិកា (Budget)

-8-

វិនិសគឯកកនន និង្ ការបសង្ើតតការររ (Investment and Employment)

-9-

វិេ័យណិិនក
ក ម (Trades)

-10-

កាំិត់េមាគល់
ង្ៅស៊ូ៖


សៅេ៊ូ TSR20: ឬង្ៅថ្ង្ៅស៊ូសតខ់ដ្ឋរង្ ខ្២០ រួមមាន្ង្ៅស៊ូ SIR20, SMR20 ន្ិខSTR20 ឯឺសំង្ៅង្ ើង្ៅស៊ូ មម ជា្ិខដ្
មាន្សារធា្ុង្ផ្សសខៗង្ទៀ្២០%។ ង្ៅស៊ូ មមជា្ិមាន្ង្្ច្ើន្្បង្ភ្ទ មាុខង្ន្នេះង្ៅស៊ូខដ្ មាន្្្មូិការង្្បើ្ាស់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ
ឯឺង្ៅស៊ូសតខ់ដ្ឋរ (ង្ៅស៊ូដ្ុំ) ន្ិខង្ៅស៊ូបន្ទ េះ។ ង្ៅស៊ូ TSR20 ជា ្រសេទសៅេ៊ូដែលបានដកច្ចាមាុខម្មិ្ខ្ពស់ ស្ ើ្បាេ់េ្ា ់
ផលិតមមមកខ់ឡាន្ បំេខ់ទីបជយរ ម្មា
លាហបញកូ

ជាមួហសារធា្ុដ្ថ្ទ ខដ្ ង្ វើឱ្យផ្ស

្បង្ទសសំខាន្់ៗខដ្ ផ្ស


ជយរ ខសែមង្ជើខន្ិខអាិង្ភ្លៀជាង្ដ្ើម។ ង្ៅស៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្េះមាន្ម្មិ្សអ ិ្ទាប ង្ិើហរហ
ិ្ផ្ស ផ្ស

ិ្ង្ច្ញេីង្ៅស៊ូង្ន្េះមាន្ោេរឹខមា ំ ន្់ន្ិខមិន្រហសឹម រសច្ រស ។

ិ្ង្ៅស៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្េះឯឺមាង្ សុី ថ្ល ឥិូឌ ង្ិសុី ង្ិៀ្ណ្តមន្ិខច្ិន្។

ង្ៅស៊ូRSS (Ribbed Smoked Sheets) ខបខខច្មជា៦្បង្ភ្ទឯឺ ្បង្ភ្ទង្ ខ្ 1, 2, 3, 4, 5 ន្ិខ្បង្ភ្ទេិង្សស មាន្េ៌ិង្ ឿខ
ន្ិខង្ិច្ខ្ចប់ជាបន្ទ េះ។

ង្ៅស៊ូ្បង្ភ្ទ

េ្ា ់ផលិតសំបមកង់រថយន្ត

RSS3

ង្្ច្ើន្ផ្ស

ិ្ង្ៅ្បង្ទសថ្ល

ឥណ្ត
ឌ

ន្ិខឥិឌូង្ិសុី

ស្ ើ្បាេ់ជាិ្ថុធា្ុ

ាំពង់ទី ជ័រ និងដេែកសជើង។ ង្ៅស៊ូ្បង្ភ្ទង្ន្េះស្ ើ្បាេ់កាុងឧេាិកម្្ម្ផលិតេាំ កកង់

រថយន្ត ន្ិខខដ្ ជាធា្ុផ្សសង្ំ ើស 50% ថ្ន្ផ្ស ិ្ផ្ស

។

ង្្បខសៅ៖
ស្ ងសៅ Brent, WTI ន្ិខ Dubai ជា ្រសេទស្ ងសៅ ន
ុ ្ាល (Light Crude Oil) ខដ្ មាន្ការទិញលក់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ ន្ិខ
ជាថ្លលម៊ូ ដ្ឋឋន្មាុខការទិញ
សៅតាម្ ្រសេទែ៊ូចជា៖

ម់កិចច
្ េនាអន្នគត (Future Contract)។ ស្ ងសៅង្ ើទផ
ី ារអន្តរជាតិានលក្ខណៈខុេគ្នា
្រសេទស្ ងBrentង្្ច្ើន្ផ្ស

ិ្ង្ៅ្ំបន្់សមុ្ទអា្លខ់ទិច្ខាខង្ជើខ,

(West Texas Intermediate) និង ្រសេទស្ ងរ េ់អារ៉ា ់ ៊ីាអ៊ូឌត
ី
Dubai។

្រសេទស្ ងរ េ់អាសម្ររិក WTI

្រសេទស្ ងសៅទាំង ីានលក្ខណៈ

ខុេគ្នាសៅតាម្ក្ម្ិតភាព្ាល ស យ
ើ
្រសេទស្ ងសៅដែលានភាព្ាលជាងសគអាចច្ាញ់ជាស្ ងឥន្ នៈបានស្ចើន។
API Gravity ្តូវបានសគស្ ើ្បាេ់វាេ់ដវងភាព្ាលច្ន ្រសេទស្ ងសៅនីម្ួយៗ។

្រសេទស្ ងដែលានក្ម្ិត API

Gravity កាន់ដតខ្ពេ់គឺជា ្រសេទស្ ងដែលកាន់ដត្ាល និងអាចច្ាញ់ជាស្ ងឥន្ នៈបានស្ចើន។


WTI 40o API



Brent 38o API



Dubai 32o API
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សរៀបច្ាំសោយ
ន្នយកោឋនេថិតិនង្
ិ វិភាឯសេដ្ឋកិច្ច
អឯគ ន្នយកោឋនសគាលនសគាយ
ម្កេួង្សេដ្ឋកិច្ច និង្ហិរញ្ញវតថុ

េយ្មា
៌ ន្ង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាម់ទខ្មុមការររ
ទ៊ូរសយេទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៧៧ ៨៨ ៩៩ ៩២ / ០៧៧ ៥៩ ៩៩ ០៣
ង្មាខង្ កា
វើ រ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០្េឹម ន្ិខ ២:០០ ដ្ ់ ៥:០០រង្សៀ

មំិ្់សមាគ ់៖
ច្ំង្ណេះម្ិខដ្ ាន្បរាញមាខ
ុ រាហការិ៍ង្ន្េះឯឺជាការហ ់ង្ ញ
ើ របស់្មុមការររថ្ន្អឯគន្នហមដ្ឋឋន្។
ការផ្សសេវផ្សាហង្ន្េះមិន្ខសា ខេីការហ ់ង្ ញ
ើ របស់្មសួខង្សដ្ឋមិច្ចន្ខ
ិ ិិរញវិ្ថុ ឬរាជរដ្ឋឋភ្ិា មមពុជាង្ន្នេះង្ទ។
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