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ខ្លម
ឹ សារសង្ខេប / Executive summary
១. មំង្ិើន្សន្ទសសន្៍ថ្លលទន្
ំ ញ
ិ ជាមធ្យមមាុខ្ត្ីមាសទី១ ឆ្ាំ២០១៨ង្ន្េះ មាន្អ្ា ២,២% ទាបជាខ្ត្ីមាសទី១
ឆ្ាំ២០១៧ (៤,២%) ង្ោហសារមំង្ិើន្ទាបថ្ន្សន្ទសសន្៍ថ្លល្មុមទំន្ញ
ិ អាហារន្ិខង្េសជកៈមិន្មាន្ជាត្ិ្សិឹខ ដដ្ មំង្ិើន្
ជាមធ្យម ១,៩% ទាបជាខ្ត្ីមាសទី១ ឆ្ាំ២០១៧មន្លខង្ៅ (៥,៩%) មាុខង្ន្នេះ ្មុមទំន្ិញដដ្ លមលហមំង្ិើន្ឯួរឱ្យមត្់
សមាា ់រួមមាន្ សាច្់ បដន្ល ន្ិខដផ្សលង្

ើ្សស់។

២. ឯិត្្ត្ឹមដខ្មីន្ន ឆ្ាំ២០១៨ ឥិទាន្ផ្សត ់ង្ោហធ្ន្នគារណិិជកមាន្ច្ំន្ន្
ួ ៧០.៣០០ប៊ីលាន្ង្រៀ

ាន្ង្មើន្

ង្ ើខ ១,៤%ង្ធ្ៀបន្ឹខដខ្មុន្ ន្ិខ ២១,៦%ង្ធ្ៀបន្ឹខ១ឆ្ាំមុន្។ ការផ្សដ ់ឥិទាន្ដ្ ្់ ឯឹេះសាថន្មិន្ដមន្ិិរ្ញិត្ថុមាន្ច្ំន្ន្
ួ
៥៥,៦២៣ប៊ីលាន្ង្រៀ

(៧៩% ថ្ន្ឥិទាន្សរុប) មាុខង្ន្នេះឥិទាន្ផ្សដ

់ង្ៅិសសយហង្សវាមមម ៦៦,៧%, មសិមមម ១២,៨%,

សំិខ់ ១២,៥% ន្ិខឧសាិមមម ៨%។ អ្ាការ្ាម់ធ្ន្នគារណិិជកច្ំង្ណេះមមចីជា្ាម់ង្រៀ

ន្ិខដ្ុលាលរង្សម ន្
ើ ខ
ឹ ១២,០៣%

ន្ិខ១១,៤៥% ាន្លហច្ុេះបន្តិច្ង្ធ្ៀបដខ្មុមភៈមន្លខង្ៅ។
រ៊ូបិហិត្ថុទ៊ូង្ៅ(M2)ាន្បន្តង្មើន្ង្ ខ
ើ មាខ
ុ ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៨ង្ន្េះ, ឯិត្្ត្ឹមដខ្មីន្ន ឆ្ាំ២០១៨ ាន្ង្មើន្ដ្ ់ ៧៥.១៦៤
ប៊ីលាន្សរៀល ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២,៧% ង្ធ្ៀបន្ឹខដខ្មុន្ ន្ិខ ២៤,១% ង្ធ្ៀបន្ឹខ១ឆ្ាំមន្
ុ , មាុខង្ន្នេះ្ាម់បង្្ញើជារ៊ូបិហបយិណ
បរង្ទសមាន្ច្ំន្ន្
ួ ៦៣.៤៧៩ប៊ីលាន្ង្រៀ

ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ២៤%ង្ធ្ៀបន្ឹខ១ឆ្ាំមន្
ុ ។

៣. មាុខដខ្ង្មសា ឆ្ាំ២០១៨ ត្ថ្មលជញ
ួ ដ្៊ូរង្ ើទផ្ស
ី ារម៊ូ ប្ត្មមពុជា (CSX) មាន្ច្ំន្ន្
ួ ៧២៥លាន្ង្រៀ

ាន្ង្មើន្

ង្ ើខ ១២៤%ង្ធ្ៀបង្ៅន្ឹខដខ្មីន្នមន្លខង្ៅ (៣២២លាន្ង្រៀ ) មាុខង្ន្នេះត្ថ្មលជញ
ួ ដ្៊ូររបស់មំពខ់ដផ្សសវ ហយត្េាំង្ពញ (PPAP)
មាន្ ៦៦,៥%, មំពខ់ដផ្សសវ ហយត្្មុខ្ពេះសីិន្ុ (PAS) មាន្ ១៥,៦%, រោឋមរទឹមសវ ហយត្្មុខេាំង្ពញ (PWSA) មាន្ ១២,២%,
្មុមិន្
ុ ត្ំបន្់ង្សដ្ឋមិច្ព
ច ិង្សសេាំង្ពញ (PPSP) មាន្ ៤,៨% ន្ិខ្មុមិន្
ុ Grand Twins International Cambodia
Plc (GTI) មាន្ ០,៩%។
៤. សាថន្ភាពិសិត្តដផ្សាមណិិជកមមមអន្តរជាត្ិរបស់មមពុជាង្ៅដត្មាន្សន្ទុេះខាលំខមាុខដខ្មីន្ន ឆ្ាំ២០១៨។ ភាពង្្បើង្សើរ
ង្ ើខង្ន្េះ ាន្រុញមំង្ិើន្ទំិទ
ំ ឹម្ាម់ន្នំង្ច្ញសរុបមាខ
ុ ្ត្ីមាសទី១ង្ន្េះរិ៊ូត្ដ្ ់ ២.៨៤៧លាន្ដ្ុលាលរ ឬង្មើន្ង្ ខ
ើ ១២,៧%
ង្ធ្ៀបន្ឹខរហៈង្ព ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន្
ុ ។ រឯកទំិំទឹម្ាម់ន្នំច្៊ូ សរុបមាុខ្ត្ីមាសទី១ ឆ្ាំ២០១៨មាន្ច្ំន្ន្
ួ ៣.៩៥១លាន្ដ្ុលាលរ
ង្មើន្ង្ ើខ ២៤,៣% ង្ធ្ៀបន្ឹខរហៈង្ព ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន្
ុ ។ មំង្ិើន្ការន្នំច្៊ូ ខ្ពស់ង្ន្េះ ាន្បង្ហាញពីការង្មើន្ង្ ើខថ្ន្ត្្មូិការ
ង្្បើ្ាស់មាុខ្សុម ន្ិខិត្ថធា
ុ ត្ុង្ដ្ើមបង្្មើឱ្យឧសាិមមមន្នំង្ច្ញ។
៥. ាមទិន្ាន្យហបឋមពីរត្ន្នគារជាត្ិ ង្ៅរហៈង្ព ៣ដខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៨ង្ន្េះ រដ្ឋា ថ្នាម់ជាត្ិអន្ុិត្តច្ំិ៊ូ សរុប
ាន្ច្ំន្ន្
ួ ៤.០៨៣,១៣ប៊ីលាន្ង្រៀ

ឯឺង្សម ន្
ើ ឹខ ២៣,១% ន្ិខច្ំណាហអន្ុិត្តាន្ច្ំន្ន្
ួ ៣.៣៦៣,៩៣ប៊ីលាន្ង្រៀ

១៤,៧%ថ្ន្ច្ាប់ិិរ្ញិត្ថ្ុ បចំឆ្ាំ មាខ
ុ ង្ន្នេះច្ំណាហច្រន្តអន្ុិត្តាន្ច្ំន្ន្
ួ ២.៨២៤,៣៩ប៊ីលាន្ង្រៀ

ង្សម ើន្ខ
ឹ

ង្សម ន្
ើ ខ
ឹ ១៨,៤%។

ការអន្ុិត្តច្ណា
ំ
ហមាន្ មេិៈ អ្បង្សើរជាខឆ្ាំមន្លខង្ៅ ង្ោហសារ ការច្៊ូ រួមអន្ុិត្តរបស់អាមណម់ពន្
យ ធង្ កា
ើ រដមទ្មខ់
ន្ីត្ិ ិសធ្ីច្ំណាហ ដដ្ មាន្ មេិៈង្ហហអន្ុិត្ត ន្ិខបុង្រសមមម។ ជារួម

ទធផ្ស ថ្ន្ការអន្ុិត្តល ិសការដ្ឋឯឺបង្ហាញពីការខ្ិត្ខ្ំ

្បឹខដ្បខរបស់្មសួខង្សដ្ឋ មិច្ចន្ិខិិរ្ញិត្ថុ មាុខការអន្ុិត្ត គ៉ាខមុឺខមា៉ា ត្់ន្៊ូិមមម ិសធ្ីដមទ្មខ់ិិរ្ញិត្ថុសាធារិៈ ង្ដ្ើមបី
ធាន្នន្៊ូិ្បសិទភា
ធ ពការអន្ុិត្តលិសកា។
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៦. រហៈង្ព

ស ិង្គឯកមជន្សរុបដដ្ ទទួ ាន្ការអន្ុញ្ញញត្ង្ោហ្មុម្បឹមា
៤ដខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៨ង្ន្េះ ឯង្្មាខិន្

អេិិឌ្ឍន្៍មមពុជាមាន្ច្ំន្ួន្ ៤៦ឯង្្មាខ (លហច្ុេះ ១៩ឯង្្មាខ) ន្ិខមាន្ទុន្ ិសន្ិង្គឯសរុបច្ំន្ួន្ ៦០០លាន្ដ្ុលាលរអាង្មរសម
ឯឺាន្ង្មើន្ ង្ ើខ្បមាិជាខ ២ដ្ខង្ធ្ៀបន្ឹខរហៈង្ព

ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំ២០១៧ ្ពមទាំខ បង្ខកើត្ការង្ហរាន្្បមាិ ៥១ណន្់

ស ិង្គឯសរុប ដដ្
មដន្ល ខ។ ការិសន្ិង្គឯង្ ើ ិសសយហមសិមមមមាន្ ៦ឯង្្មាខ មាន្ទុន្ ិសន្ិង្គឯ្បមាិ ៣៥,១% ថ្ន្ទុន្ ិន្
មាន្្បង្េទឯង្្មាខដ្៊ូច្ជា ង្ោខច្្មមសិ-ឧសាិមមម, ង្ោខមា៉ា សុន្
ី មិន្្សូិ ន្ិខង្ោខច្្មង្ៅស៊ូ។
៧. រហៈង្ព

៣ដខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៨ង្ន្េះ ច្ំន្ន្
ួ មមដ្ ថ្់ ន្ង្េញៀិង្ទសច្រអន្តរជាត្ិសរុបមាន្្បមាិ ១.៧១១ណន្់

ន្នម់ ាន្ង្មើន្ង្ ើខ ១៣,៩%ង្ធ្ៀបន្ឹខរហៈង្ព ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន្
ុ ដដ្ ង្េញៀិង្ទសច្រភាឯង្្ច្ើន្ឯឺជា ជន្ជាត្ិច្ន្
ិ , ង្ិៀត្ណាម,
ម៊ូង្រ៉េ, ឡាិ, ថ្ល ន្ិខសិរដ្ឋអាង្មរសច្។
៨. រហៈង្ព

៤ដខ្ង្ដ្ើមឆ្ាំ២០១៨ សំង្ិើសុំសាខសខ់សរុបមាន្ ១.១៧១ឯង្្មាខ មាន្ការង្មើន្ង្ ខ
ើ ឯួរឱ្យមត្់

សមាា ់ង្ធ្ៀបន្ឹខរហៈង្ព ដ្៊ូច្គាាឆ្ាំមន្
ុ (ង្មើន្ង្ ើខ ១៥១ឯង្្មាខ) ដដ្ ភាឯង្្ច្ើន្ឯឺង្មើន្ង្ ើខង្ ្ើ បង្េទសំិខ់ ំង្ៅោឋន្
ន្ិខណិិជកមមម។
៩. មាុខដខ្ង្មសា ឆ្ាំ២០១៨ ថ្លលង្្បខង្ៅង្ ើទផ្ស
ី ារអន្តរជាត្ិង្ៅដត្បន្តង្មើន្ង្ ើខ ង្ន្េះង្ោហសារការង្មើន្ង្ ខ
ើ ត្្មូិ

ការង្្បខង្ៅខាលំខង្ៅង្ ើទផ្ស
ី ារពិេពង្លាម ន្នង្ដ្ើម្ត្ីមាសទី២ង្ន្េះ ្សបង្ព ្បង្ទសផ្ស ត្
ិ ង្្បខង្ៅ ដ្៊ូច្ជាសិរដ្ឋអាង្មរសម
ន្ិខអុីរខ
៉េ ់ ាន្ពាគមបង្ខកន្
ើ ឯុិភាពង្្បខរបស់ខ្ួ លន្ពីឯុិភាពធ្មមា (Regular) ង្ៅម្មិត្ខ្ពស់ (Premium)។
អខករន្នំង្ច្ញ (ង្ខ្ទច្ ៥%) របស់មមពុជា មាន្ការធាលម់ថ្លលបន្តិច្ ង្ធ្ៀបន្ឹខដខ្មីន្នមន្លខង្ៅ ង្ោហសារ ការ្បមួត្
្បដជខថ្លលអខករន្នំង្ច្ញជាមួហ្បង្ទសមាុខត្ំបន្់ ន្ិខង្្ៅត្ំបន្់ ្សបង្ព ដដ្ ្បមុខ្ោជរោឋេិា មមពុជាជំរញ
ុ ការប្ចុ េះថ្លល
ន្ិខបង្ខកន្
ើ ឯុិភាពអខករមាុខង្គា ង្ៅទាម់ទាញការបញ្ញកទិញបដន្ថមពី្បង្ទសថ្ដ្ឯ៊ូណិិជកមមម។ រឯកថ្លលអខករន្នំង្ច្ញរបស់ថ្ល
ន្ិខង្ិៀត្ណាមមាន្ការង្មើន្ង្ ខ
ើ ដ្៊ូច្គាា ង្ោហសារទីផ្សារច្ិន្ ន្ិខអាហ្វិវិមមាន្ត្្មូិការអខករស ន្ិខអខករស្មូបរបស់ថ្លមាខ
ុ
្ត្ីមាសទី២ង្ន្េះ ង្គខាម National News Bureau of Thailand ន្ិខ www.bangkokpost.com។ រឯក្បង្ទសង្ិៀត្ណាម
ាន្ទទួ ការច្ុេះមិច្ចសន្ាបញ្ញកទិញជាបន្តបន្នទប់ពី្បង្ទសថ្ដ្ឯ៊ូណិិជកមមម រួមមាន្្បង្ទសិវី ព
ី ន្
ី ន្ិខឥិឌូង្ន្សុ។
ី
ង្ៅស៊ូង្ៅសត ខ់ោរ TSR20 ង្ ើទផ្ស
ី ារអាសុី ថ្លល ១.៤៣០ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ាន្ធាលម់ច្េះុ ១០ដ្ុលាលរ/ង្ាន្ ង្ធ្ៀបដខ្មុន្
ង្ោហសារការផ្សាត្ផ្ស
់ ាខ់ង្ៅសធ្
៊ូ មមជាត្ិង្ ើសពីត្្មូិការង្ ើទីផ្សារពិេពង្លាម ្ពមទាំខភាពាន្ត្ឹខណិិជកមមមរវាខ្បង្ទស
ច្ិន្ ន្ិខសិរដ្ឋអាង្មរសម។
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៣. ឧបសមព័ន្ធ
សូចនាករនាាំមុែ (Leading Indicators)
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អតិផរណា រូបិយវតថុ ន្ិងទុន្បាំរុងបរមទស (Inflation, M2 and Foreign Reserve)
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អត្រាបតូ រត្រាក់ (Exchange Rate)

-6-

ធនាគារន្ិងទីផារមូលបត្រត (Banking and Securities Market)

-7-

ការអន្ុវតត ថ វិកា (Budget)
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វិន្ិមគឯកកនន្ ន្ិង ការបមងើតតការររ (Investment and Employment)
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វិស័យណិិនក
ក ម (Trades)
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កាំិត់សមាាល់
ង្ៅស៊ូ៖
•

សៅេ៊ូTSR20: ឬង្ៅថ្នង្ៅស៊ូសតខ់ោរង្ ខ្២០ រួមមាន្ង្ៅស៊ូSIR20, SMR20 ន្ិខSTR20 ឯឺសំង្ៅង្ ើង្ៅស៊ូធ្មមជាត្ិដដ្
មាន្សារធាត្ុង្ផ្សសខៗង្ទៀត្២០%។ ង្ៅស៊ូធ្មមជាត្ិមាន្ង្្ច្ើន្្បង្េទ មាុខង្ន្នេះង្ៅស៊ូដដ្ មាន្ត្្មូិការង្្បើ្ាស់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ
ឯឺង្ៅស៊ូសតខ់ោរ(ង្ៅស៊ូដ្ុំ) ន្ិខង្ៅស៊ូបន្ទ េះ។ ង្ៅស៊ូTSR20ជាប្រសេទសៅេ៊ូដែលបានដកច្នាមាុខម្មិត្ខ្ពស់ សប្រើប្បាេ់េប្ារ់
ផលិតមមមកខ់ឡាន្ បំពខ់ទីបជយរ ម្មា
លាហប្កូ

ជាមួហសារធាត្ុដ្ថ្ទ ដដ្ ង្ធ្វើឱ្យផ្ស

្បង្ទសសំខាន្់ៗដដ្ ផ្ស
•

ជយរ ដសបមង្ជើខន្ិខអាិង្េលៀជាង្ដ្ើម។ ង្ៅស៊ូ្បង្េទង្ន្េះមាន្ម្មិត្សអ ិត្ទាប ង្ិើហង្ហហ
ិត្ផ្ស ផ្ស

ិត្ង្ច្ញពីង្ៅស៊ូង្ន្េះមាន្ភាពរឹខមា ំ ធ្ន្់ន្ិខមិន្ង្ហហសឹម រសច្ រស ។

ិត្ង្ៅស៊ូ្បង្េទង្ន្េះឯឺមា៉ាង្ សុី ថ្ល ឥិូឌ ង្ិសុី ង្ិៀត្ណាមន្ិខច្ិន្។

ង្ៅស៊ូRSS (Ribbed Smoked Sheets)ដបខដច្មជា៦្បង្េទឯឺ ្បង្េទង្ ខ្1, 2, 3, 4, 5 ន្ិខ្បង្េទពិង្សស មាន្ព៌ិ
ង្ ឿខន្ិខង្ិច្ខ្ចប់ជាបន្ទ េះ។ ង្ៅស៊ូ្បង្េទRSS3 ង្្ច្ើន្ផ្ស

ិត្ង្ៅ្បង្ទសថ្ល ឥណា
ឌ ន្ិខឥិឌូង្ិសុី សប្រើប្បាេ់ជាិត្ថុធាត្ុ

េប្ារ់ផលិតសំបមកង់រថយនត រំពង់ទីរជ័រ និងដេែកសជើង។ ង្ៅស៊ូ្បង្េទង្ន្េះសប្រើប្បាេ់កាុងឧេាិកម្មផលិតេំរកកង់
រថយន្ត ន្ិខដដ្ ជាធាត្ុផ្សសង្ំ ើស 50%ថ្ន្ផ្ស ិត្ផ្ស

។

ង្្បខសៅ៖
សប្រងសៅBrent, WTI ន្ិខDubai ជាប្រសេទសប្រងសៅធុនប្ាល(Light Crude Oil)ដដ្ មាន្ការទិញលក់ង្្ច្ើន្ជាខង្ឯ ន្ិខ
ជាថ្លលម៊ូ ោឋន្មាុខការទិញ

ម់កិនចេនាអន្នគត (Future Contract)។ សប្រងសៅង្ ើទីផារអនត រជាតិានលកខណៈខុេគ្នា

សៅតាម្ប្រសេទែ៊ូនជា៖ ប្រសេទសប្រងBrentង្្ច្ើន្ផ្ស
(West

Texas

Intermediate)

ិត្ង្ៅត្ំបន្់សមុ្ទអាត្លខ់ទិច្ខាខង្ជើខ, ប្រសេទសប្រងររេ់អាសម្រិកWTI

និងប្រសេទសប្រងររេ់អារ៉ា រ់រ៊ីាអ៊ូឌីតDubai។

ប្រសេទសប្រងសៅទំងរីានលកខណៈ

ខុេគ្នាសៅតាម្កប្ម្ិតភាពប្ាល ស ើយប្រសេទសប្រងសៅដែលានភាពប្ាលជាងសគអាននប្ាញ់ជាសប្រងឥនធ នៈបានសប្នើន។
API Gravity ប្តូវបានសគសប្រើប្បាេ់វាេ់ដវងភាពប្ាលច្នប្រសេទសប្រងសៅនីម្ួយៗ។ ប្រសេទសប្រងដែលានកប្ម្ិត API
Gravity កាន់ដតខពេ់គឺជាប្រសេទសប្រងដែលកាន់ដតប្ាល និងអាននប្ាញ់ជាសប្រងឥនធ នៈបានសប្នើន។
•

WTI 40o API

•

Brent 38o API

•

Dubai 32o API
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មរៀបចាំមោយ
នាយកោាន្សថិតិន្ង
ិ វិភាឯមសដ្ាកិចច
អឯា នាយកោាន្មគាលន្មគាយ
ត្រកសួងមសដ្ាកិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ

ពយត្មា
៌ ន្ង្ផ្សសខៗ ស៊ូមទាម់ទខ្មុមការង្ហរ
ទ៊ូរសយពទង្ ខ្៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៧៧ ៨៨ ៩៩ ៩២
ង្មា៉ា ខង្ធ្វកា
ើ រ៖ ៧:០០ ដ្ ់ ១១:០០្ពឹម ន្ិខ ២:០០ ដ្ ់ ៥:០០រង្សៀ

មំិត្់សមាា ់៖
ច្ំង្ណេះមត្ិដដ្ ាន្បង្ហាញមាខ
ុ រាហការិ៍ង្ន្េះឯឺជាការហ ់ង្ ញ
ើ របស់្មុមការង្ហរថ្ន្អឯាន្នហមោឋន្។
ការផ្សសពវផ្សាហង្ន្េះមិន្ដសដ ខពីការហ ់ង្ ញ
ើ របស់្មសួខង្សដ្ឋមិច្ចន្ខ
ិ ិិរ្ញិត្ថុ ឬោជរោឋេិា មមពុជាង្ន្នេះង្ទ។
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