
វិ ធ សីាស្រ្តគន្លឹះដ ើម្បីងាយស្្ួលចូលដម្ើល "ពត័៌មានទីផ្សារ" 

 
អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ីភ៊ីេិលស ៊ីបានផ្តល់ជអ្រើសពិអសសជូនដល់េតិថិជន/វនិិអោគិនទាំងក្ន ងនិងអ្ៅ្រអេសអាចអរើល
និងតារដានពត័ម៌ានផ្ទា ល់ក្ាំព ងររួទាំងពត័ម៌ាននិងេិនននយ័ពាក្់ពន័ធក្ន ងផ្ាររូលរ្តក្រព ជាតាររយៈេូរស័ពាដដ, IPAD, 
Tablet, ក្ ាំពយេូរ័ ជាអដើរដដលមានភ្ជា រេ់ ៊ីនធឺដែត ។  
 
វិ ធ ីសាស្រ្តគន្លឹះ 

1- េតិថិជន និងវនិិអោគិនមានគែន៊ីជួញដូរជារយួអេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ។ ការអរើក្គែន៊ីអៅអេស ៊ីល៊ីដាស ៊ីឃ្យួ
រធឹ៊ីគរឺនិគិតដថៃអសវាអេ ។ 

2- ច ុះអ ម្ ុះអ្រើ្ បាស់ក្រមវធិ៊ី "ព័ត៌មានទីផ្សារ" (អដាយឥតគិតដថៃ) អៅអេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ។ 

3- ចូលអៅកាន់អគហេាំពរ័ www.acledasecurities.com.kh រចួច ច រ ូត ងព័ត៌មានទីផ្សារ 
 
 

 

 

 

3-1. ក្រមវធិ៊ី នងឹរង្ហា ញផ្ទា ាំងអដើរប ៊ីវាយ អ ម្ ុះេនក្អ្រើ្ បាស់ នងិអលខសមាា ត ់ ដដលផ្តល់អដាយ អេស ៊ីស ៊ីដា ស ៊ីឃ្យួ
រធឹ៊ី រចួច ចរ ូត ង Login 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រន្ទា ររ់ក្ក្រមវធិ៊ីនឹងរង្ហា ញផ្ទា ាំងដូចខាងអ្ការៈ  

http://www.acledasecurities.com.kh/


3-2. េ៊ីផ្ាររចច របនន : រង្ហា ញព៊ីនិរតិតសញ្ញា ភ្ជគហ  ន (អ ម្ ុះ្ក្ុរហ  នអបាុះផ្ាយ) ដថៃអសនើេិញ ដថៃអសនើលក្ ់ ដថៃច ង
អ្កាយ ដថៃខពស់ និងររមិាែជួញដូរ រចច របននររស់្ក្ុរហ  នអបាុះផ្ាយក្ន ងផ្ាររូលរ្តក្រព ជា ។ 

 

 
 
3-3. ភ្ជគហ  នរចច របនន 

 
 

 

 

 

 

 



 ដ្ចក្តពីនយលន់នផ្ទ ាំងខាងដលើដនឹះ 

និមិត្តសញ្ញា ភាគហ ៊ុន 
និរតិតសញ្ញា ភ្ជគហ  នរង្ហា ញព៊ីអ ម្ ុះជាេក្សរកាតរ់រស់្ក្ុរហ  នអបាុះផ្ាយលក្់រូលរ្តជាសាធារែៈ។  
ក្ន ងក្រែ៊ី មាន្ក្ុរហ  នអបាុះផ្ាយអ្ចើនេតិថិជន/វនិិអោគិនអាចអធវើការអ្ជើសអរ ើសតារត្រូវការ ។ 

 

ពត័្ម៌ានថ្លៃទីផ្សារ 
. ដថៃរចច របនន= 16,860 រង្ហា ញព៊ីដថៃជួញដូររចច របនន 
. ដថៃ/ចាំអែញ= 12,50 រង្ហា ញព៊ីដថៃរចច របននអធៀរជារយួ្បាក្ច់ាំអែញក្ន ងរយួហ  ន 
. ដថៃរលូដាា ន ឬ ដថៃIPO= 16,900 រង្ហា ញព៊ីដថៃរិេផ្ារដនដថាដដលបានជួញដូរច ងអ្កាយ 
. ដដនក្ាំែតដ់ថៃខាងអលើ= 18,580 រង្ហា ញព៊ីដថៃរូលដាា ន 16,900 x 1.10 = 18,580៛ (១) 

(េតិថិជន/វនិិអោគិនរនិអាចដាក្រ់ញ្ញា អលើសព៊ីដថៃ 6,860 បានអេ) 
. ដដនក្ាំែតដ់ថៃខាងអ្ការ= 15,220 រង្ហា ញព៊ីដថៃរូលដាា ន 16,900 x 90% = 15,220៛ (១) 

(េតិថិជន/វនិិអោគិនរនិអាចដាក្រ់ញ្ញា ទរជាងព៊ីដថៃ 15,220៛ បានអេ) 
. ដថៃអរើក្= 16,900 រង្ហា ញព៊ីដថៃជួញដូរអៅវគគអរើក្(អមា ងជួញដូរ ៩:០០) 
. ដថៃខពស់ = 16,900 រង្ហា ញព៊ីដថៃជួញដូរខពស់ជាងអគ 
. ដថៃទរ= 16,740 រង្ហា ញព៊ីដថៃជួញដូរទរជាងអគ 

 
(១)ផ្ាររូលរ្តក្រព ជាក្ាំែត់ដថៃរូលដាា ន្រចាំដថា្ តូវសថិតអៅចអន្ទៃ ុះ±10% ។ 

 
បញ្ញា បច្ច៊ុប្បនន និងបរិមាណរំពឹងទ៊ុក 
. ដថៃរ ាំពងឹេ ក្ រង្ហា ញព៊ីដថៃក្ាំព ងជួញដូរដដលរ ាំពឹងថានឹងអាចផ្គូផ្គង្តូវគ្នន អៅក្ន ងវគគអរើក្និងវគគរិេ ។ 
. ររមិាែរ ាំពងឹេ ក្ រង្ហា ញព៊ីររមិាែភ្ជគហ  នក្ាំព ងជួញដូរដដលរ ាំពឹងថានឹងអាចផ្គូផ្គង្តូវគ្នន អៅក្ន ងវគគអរើក្និង

វគគរិេ។ 
 អៅក្ន ង្រពន័ធ(ក្រមវធិ៊ី)ពត័ម៌ានផ្ទា ល់ក្ាំព ងជួញដូរអនុះអធវើការរង្ហា ញដតដថៃអាេិភ្ជពជាងអគចាំនួន្បាាំជួររ  អណោ  
 ចាំអពាុះររមិាែលក្អ់ៅសល់ និងររមិាែេិញអៅសល់។ 
. ររមិាែលក្អ់ៅសល់ រង្ហា ញព៊ីការដាក្ស់ាំអែើ រញ្ញា លក្់ររស់វនិិអោគិនដដលរនិទនផ់្គូផ្គង្តូវគ្នន  ។ 

- ភ្ជគហ  នលក្ច់ាំនួន 51 ដថៃលក្ក់្ន ងរយួហ  នគឺ 16,980៛ 
- ភ្ជគហ  នលក្ច់ាំនួន1001  ដថៃលក្ក់្ន ងរយួហ  នគឺ 16,940៛ 
- ភ្ជគហ  នលក្ច់ាំនួន 450 ដថៃលក្ក់្ន ងរយួហ  នគឺ 16,920៛ 
- ភ្ជគហ  នលក្ច់ាំនួន 702 ដថៃលក្ក់្ន ងរយួហ  នគឺ 16,900៛ 
- ភ្ជគហ  នលក្ច់ាំនួន 146 ដថៃលក្ក់្ន ងរយួហ  នគឺ 16,860៛ 

 
. ររមិាែេញិអៅសល់ រង្ហា ញព៊ីការដាក្ស់ាំអែើ រញ្ញា េិញររស់វនិិអោគិនដដលរនិទនផ់្គូផ្គង្តូវគ្នន  ។ 

- ភ្ជគហ  នេិញចាំនួន  146 ដថៃេិញក្ន ងរយួហ  នគឺ 16,820៛ 
- ភ្ជគហ  នេិញចាំនួន  780 ដថៃេិញក្ន ងរយួហ  នគឺ 16,780៛ 
- ភ្ជគហ  នេិញចាំនួន 1704 ដថៃេិញក្ន ងរយួហ  នគឺ 16,760៛ 
- ភ្ជគហ  នេិញចាំនួន 3586 ដថៃេិញក្ន ងរយួហ  នគឺ 16,740៛ 
- ភ្ជគហ  នេិញចាំនួន 1238 ដថៃេិញក្ន ងរយួហ  នគឺ 16,720៛ 

 
្មាា ល់់ៈ េាំព៊ីអគ្នលការែ៍ផ្គូ ផ្គងសាំអែើ  



 ការជួញដូរ្តូវបានផ្គូ ផ្គងតាររយៈការអ្រើ្បាស់វធិ៊ីសាស្តសតអដញដថៃអដាយយក្ដថៃដតរយួ និងវធិ៊ីសាស្តសតអដញដថៃ
អដាយយក្ដថៃអ្ចើន ។ 

 អាេិភ្ជពដនរញ្ញា េិញនិងរញ្ញា លក្៖់  
o ១. េាំព៊ីដថៃ 

 រញ្ញា លក្ដ់ដលមានដថៃទរជាងមានអាេិភ្ជពអលើរញ្ញា លក្់ដដលមានដថៃខពស់ជាង។ 
 រញ្ញា េិញដដលមានដថៃខពស់ជាងមានអាេិភ្ជពអលើរញ្ញា េិញដដលមានដថៃទរជាង។ 

o ២. អពលអវលា 
 ក្រែ៊ី រញ្ញា មានដថៃដូចគ្នន រញ្ញា ដដលេេួលបានរ នមានអាេិភ្ជពអលើរញ្ញា ដដលេេួលបានអ្កាយ។  

 
លទធផ្សលជញួដរូ 
. ដថាជញួដូរ : ដថាចន័ាដល់ដថាស ្ក្អលើក្ដលងដថាឈរ់ស្មាក្ជាសាធារែៈ។ 
. អមា ងជញួដូរ : ០៨:00្ពឹក្ដល់អមា ង ៣:០០រអសៀល។  
. ការផ្គូផ្គង :  

- អមា ងជួញដូរព៊ីអមា ង ៨:០០-៩:០០ ្ពឹក្ អ្រើ្ បាស់វធិ៊ីសាស្តសតអដញដថៃអដាយយក្ដថៃដតរយួ ដដលការផ្គូ
ផ្គងនិង្រ្ពឹតតអៅអៅអមា ង ៩:០០ ្ពឹក្ (វគគអរើក្)។ 

- អមា ងជួញដូរព៊ីអមា ង ៩:០០-២:៥០ រអសៀល អ្រើ្បាស់វធិ៊ីសាស្តសតអដញដថៃអដាយយក្ដថៃអ្ចើន ដដលការ
ផ្គូផ្គង្តូវអធវើអ ើងភ្ជៃ រៗអៅអពលរញ្ញា ជួញដូរ្តូវគ្នន  (វគគជួញដូរនិរនតរ)៍ 

- អមា ងជួញដូរព៊ីអមា ង ២:៥០-៣:០០ រអសៀល អ្រើ្បាស់វធិ៊ីសាស្តសតអដញដថៃអដាយយក្ដថៃដតរយួ ដដល
ការផ្គូផ្គងនិង្រ្ពឹតតអៅអៅអមា ង ៣:០០ រអសៀល 

 
ឧទហរែ៍៖សូរអរើលការរង្ហា ញអៅក្ន ងររូភ្ជព 

 
អៅអមា ង១៤:៣៤PM ការផ្គូផ្គងមានចាំនួន 20 ហ  ន តដរៃក្ន ងរយួហ  នគឺ ១៦,៨៨០៛  ដថៃដ្រ្រលួធាៃ ក្់ច ុះ ២០៛ 
អធៀរនិងដថៃជញួដូររ នអមា ង១៤:០៦PM  អហើយការដ្រ្រួលគិតជាភ្ជគរយគឺ-០.12 និងការជួញដូរគិតជាេឹក្
្បាក្គ់ឺ ៣៣៧,៦០០៛ ។ 
 

 
អៅអមា ង០៩:៣០AM ការផ្គូផ្គងរនិ្តូវគ្នន  ដូអចនុះ្រពន័ធរនិមានេិនននយ័ស្មារ់រង្ហា ញអេ ។ 
 

 
អៅអមា ង ១៤:០០AMការផ្គូផ្គងមានចាំនួន ២ ហ  ន តដរៃក្ន ងរយួហ  នគឺ ១៦,៩០០៛  ដថៃដ្រ្រួលគឺអថរ  អហើយការ
ដ្រ្រួលគិតជាភ្ជគរយគឺអថរ  និងការជួញដូរគិតជាេឹក្្បាក្គ់ឺ៣៣,៨០០៛ ។ 
 
េតិថិជន/វនិិអោគិនអាចអរើលលេធផ្លជួញដូរតារររូខាងអលើ រហូតដល់អមា ង៣:០០PMដដលជាអមា ងរិេផ្ារ
ហ  ន ។ 
 
ការបិទកមមវិធី 



អៅអពលេតិថិជន/វនិិអោគិនឈរ់តារដាន្រពន័ធពត័ម៌ានផ្ទា ល់ក្ាំព ងជួញដូរអនុះ្តូវអធវើការចក្អចញព៊ីក្រមវធិ៊ី
អដាយច ចអៅអលើអ ម្ ុះររស់េតិថិជន/វនិិអោគិនដដលរង្ហា ញជាភ្ជសាេងអ់គៃសអៅខាងអលើរចួច ចពាក្យថា
ចក្អចញ ។ ក្ន ងក្រែ៊ី រនិេន វតតតារវធិ៊ីអនុះ ្រពន័ធនឹងអធវើការរិេរនិឲ្យចូលរយៈអពល១៥ន្ទេ៊ីអហើយផ្ តរយៈ
អពលអនុះអេើរអាចចូល្រពន័ធសារអ ើងវញិបាន ។ 
 
3-4 ការផ្តល់ពត័៌មាន និងអសចក្ត៊ីជូនដាំែឹង: រង្ហា ញព៊ីរបាយការហិរញ្ា វតថ ររស់្ក្ុរហ  នអបាុះផ្ាយទាំងេស់ 

 
 
3-5 ដថាក្នៃងរក្ : រង្ហា ញព៊ីដថៃក្នៃងររស់្ក្ុរហ  នអបាុះផ្ារន៊ីរយួៗ 
 

 
 



3-6 សនាសសនក៍្នៃងរក្ : រង្ហា ញព៊ីតដរៃសនាសសនក៍្នៃងររស់េ៊ីផ្ារ 

 
 

3-7 ពត័ម៌ានភ្ជគហ  ន : រញ្ញា ញព៊ីពត័ម៌ានភ្ជគហ  ន និងពត័ម៌ានហិរញ្ា វតថ ររស់្ក្ុរហ  នអបាុះផ្ាយន៊ីរយួៗ 
 

 

 
 

ដេ្ ីលដីាវ្ ីឃ្យួរឹ វីផ្សតលព់ត័៌មានទាន់្ ម័្យដ ើម្បភីាពដោគជ័យរប្់េតិថិជន 


