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 រាជរដ្ឋា ភបិាល ក្រោមោរដឹកនាំររករក្ដ្ឋយគតិរណ្ឌ តិ និងចកខុវិសយ័វវងឆ្ងា យររស់ សក្មេច

អគគមហាក្សនរតកី្តក្ោ ហ ៊ុន សសន នយករដាមន្រនតនីនររះរាោណាចរកកមពុោ បានដ្ឋក់ក្ចញនូវយុទ្ធ-

សាន្រសតអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវតថុឆ្ងន ាំ ២០១៦-២០២៥ វដលមានក្ោលក្ៅសក្រមចឱ្យបាននូវរររ័នធហិរញ្ញ-

វតថុមួយររករក្ដ្ឋយររសិទ្ធភារ ក្ដ្ឋយវអែកក្លើក្ោលោរណ៍្ទ្ីអារ ក្ហើយមានលកខណ្ៈរិរិធភារ ភាររឹងមា ាំ 

និងររិយារ័នន វដលអតលល់ទ្ធភារទ្លូាំទ្លូាយកនុងោររាំក្រញតរមូវោរក្សវាហិរញ្ញវតថកុ្ៅកនងុររក្ទ្ស ក្ដើមបី

រទ្រទ្ង់កាំក្ណ្ើនក្សដាកិចចររករក្ដ្ឋយចីរភារ និងររសទិ្ធភារ ោត់រនថយភាររករីក រក្ងកើនចាំណូ្លររស់

ររោជន ររមទាំងក្ ល្ើយតរក្ៅនងឹតរមូវោរននោរក្ធវើសមាហរណ្កមមក្សដាកចិច និងហិរញ្ញវតថុក្ៅកនុងតាំរន់។  

 ក្ដើមបីសក្រមចបាននូវយុទ្ធសាន្រសតអភិវឌ្ឍន៍វិសយ័ហិរញ្ញវតថុឆ្ងន ាំ ២០១៦-២០២៥ គណ្ៈកមមោរ

មលូររតកមពុោ (គ.ម.ក.) វដលោនយិត័ករមលូររត រតូវបានរក្ងកើតក្ ើងក្ៅនងាទ្ី២៨ វែកកកដ្ឋ ឆ្ងន ាំ

២០០៨ ក្រោមចារ់សត ីរីោរក្បាះអាយ និងោរជញួដរូមូលររតមហាជន បានដ្ឋក់ក្ចញនូវកមមវិធ ីនិង

ក្ោលនក្យាបាយវដលអតលភ់ារងាយរសលួចាំក្ ះោរចូលរួមកនុងទ្ីអារមលូររត ោរក្ធវើឱ្យររក្សើរក្ ើង

ចាំក្ ះោរក្លើកទ្ឹកចតិតោរចូលរួមក្ៅកនុងទ្ីអារមលូររត ោរជាំរញុក្សថ រភារ និងទ្ាំនុកចតិតកនុងទ្ីអារ និង

រនតោរអភិវឌ្ឍក្ហដ្ឋា រចនសមព័នធោាំរទ្ទ្ីអារមូលធន។ កនុងក្នះវដរ ក្ដើមបីជាំរញុក្សថ រភារ និងទ្ាំនុកចិតត

កនុងទ្ីអារ គ.ម.ក. នឹងរនតអនុវតតកមមវិធរីណ្តុ ះរណាត លវិនិក្យាគិន និងរន្ររា រោរយល់ដឹងដលស់ាធារណ្-

ជន ក្ដ្ឋយសហោរោមួយសាថ រ័ន ក់រ័នធោតិ និងអនតរោតិ ររមទាំងក្លើកកមពស់ោរអសរវអាយអាំរី 

ទ្ីអារមលូធនជូនសាធារណ្ជន។  

 ររឹតតរិរតទ្និនន័យជញួដូរមលូររត រតូវបានក្រៀរក្រៀង នងិក្បាះអាយោក្ទ្ៀងទត់ ក្រៀងរាល់រតមីាស

មេង ក្ដ្ឋយវអែកក្លើទ្ិននន័យជួញដរូមលូររតោក់វសតងក្ៅរកុមហ ុនអារមលូររតកមពុោ (អ.ម.ក.) វដល

ោទ្ីអារររតិរសុតទ្ទ្លួបានោរអនរុញ តរី គ.ម.ក.។ ររឹតតិររតក្នះ មានក្ោលរាំណ្ងអសរវអយាយជូន

សាធារណ្ជនក្ដើមបីរោរ នងិយលដ់ឹងអាំរីសកមមភារជួញដូរមលូររតក្ៅ អ.ម.ក.។ កនុងក្នះវដរ ក្ដើមបី

អតល់ភារងាយរសលួជូនអនកអាន ររតឹតិររតក្នះរតូវបានវរងវចកោវអនក ដូចោ៖ ក្សចកតីក្អតើម, សក្ងខររីោរ

ជួញដូរភាគហ នុ និងសរញ រណ្ណ ររស់រកុមហ ុនចះុរញ្ាលីក់មលូររត វដលរងាា ញរីទ្និននយ័ និនន ោរ

នងល និងោរចលូរមួររស់វិនិក្យាគិនតាមររក្ភទ្មលូររតនីមយួៗ និងសននដិ្ឋា ន។  
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១.-សសចកតីសផ្សតើម្ 

១.១.-ទិដាភារទូសៅននការជួញដូរមូ្លបត្រកម្មសិទធ ិ

ទ្ាំហាំមលូធនូរនយីកមមទ្ីអារសរុរ (Market Cap.) ក្ៅចុងរតមីាសទ្១ី ឆ្ងន ាំ២០២០ មានតនមល 

២.១៧៥.៥៥៨ លានក្រៀល (ររវហល ៥៤៤ លានដលុាល រសហរដាអាក្មរិក)។ កនុងរតមីាសទ្១ី ឆ្ងន ាំ២០២០ 

ទ្ាំហាំជួញដូរភាគហ ុនសរុរមានចាំនួន ៥៦០.៤៧៩ ភាគហ ុន បានងយចុះររមាណ្ ១៧% ក្ររៀរក្ធៀរ

នឹងរតីមាសទ្៤ី ឆ្ងន ាំ២០១៩ វដលមានររមិាណ្ជួញដូរសរុរចាំនួន ៦៧៨.០០៨ ភាគហ ុន។ តនមលជញួដូរ

មូលររតសររុមានតនមលររវហល ៣.៨៩៩ លានក្រៀល (ររវហល ៩៧៤  ន់ដលុាល រសហរដាអាក្ម រិក) បាន

ងយចុះររមាណ្ ៣៣% ក្ររៀរក្ធៀរោមយួនឹងរតមីាសទ្ី៤ ឆ្ងន ាំ២០១៩។  ចាំក្ ះទ្ាំហាំជួញដូរោមធយម

ររចាំនងា មានចាំនួន ៩.០៤០ ភាគហ ុន វដលមានតនមលររមាណ្  ៦២,៩ លានក្រៀល (ររវហលនឹង ១៥,៧ 

 ន់ដលុាល រសហរដាអាក្មរិក)។ ចាំវណ្កឯររា ទ្ិញមានចាំនួន ៣,៧៦ លានភាគហ ុន ែណ្ៈវដលររា

លកម់ានចាំននួ ៣,៨៥ លានភាគហ នុ វដលររា ទ្ញិក្កើនក្ ើងចាំនួន ៦៥% និងររា លក់ងយចះុ ១៧% 

ក្រើក្ធៀរនឹងរតីមាសទ្៤ី ឆ្ងន ាំ២០១៩។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តារាង 1.- ទ្ិដាភារទ្កូ្ៅននោរជួញដូរមូលររតកមមសិទ្ធិ 

ទិដ្ឋភាព ទូ ទៅនៃ ទីផ្សារ ត្រី មាសទី ៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ ត្រី មាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០២០ បម្ត្ែ បត្ែួល

នងៃជួ ញដ្រូ 59 62 5%

ចាំៃួៃភាគហ ៊ុៃច៊ុុះបញ្ជ ីសរ៊ុប (លាៃភាគហ ៊ុៃ )                      305                    305 0%

ែូលធៃូបៃីយកែមទី ផ្សារ (លាៃ ទរៀល ) 2,805,808 2,175,558 -22%

ែូលធៃូបៃីយកែមទី ផ្សារ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែរិក ) 701 544

បរិមាណបញ្ជជ ទិញ (លាៃភាគហ ៊ុៃ ) 2.28 3.76 65%

បរិមាណបញ្ជជ លក់ (លាៃភាគហ ៊ុៃ )                     4.65                   3.86 -17%

ទាំហាំជួញដ្ូរ (លាៃភាគហ ៊ុៃ ) 0.68 0.56 -17%

ទាំហាំជួញដ្ូរជាែធយែ ត្បចាំនងៃ (ភាគហ ៊ុៃ ) 11,502 9,040

រនែាជួ ញដ្ូរ (លាៃ ទរៀល ) 5,807 3,899 -33%

រនែាជួ ញដ្ូរ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែរិក ) 1.45 0.97

រនែាជួ ញដ្ូរជាែធយែ ត្បចាំនងៃ (លាៃ ទរៀល ) 98.42 62.89 -36%

រនែាជួ ញដ្ូរជាែធយែ ត្បចាំនងៃ  (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក ) 24,605 15,723

សៃទសសៃ៍ ផ្ស .ែ.ក.  (សៃទសសៃ៍ បិទ ) 761.73 590.63 -22%

ចាំៃួៃ វិ ៃិ ទោគិៃ 529 634 20%
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ទ្ាំហាំជួញដូរភាគហ ុនររសរ់កុមហ ុនចុះរញ្ា ីលក់មលូររតរតូវបានវរងវចកតាមរកុមហ ុន រមួមាន 

PWSA ក្សម ើនឹង ៣១%, GTI ក្សម ើនឹង ៧%, PPAP ក្សម ើនឹង ១៣%, PPSP ក្សម ើនឹង ៣៣% និង PAS 

ក្សម ើនឹង ១៦% ននភាគហ ុនវដលបានជញួដូរសរុរររចាំរតីមាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០។  

 

 

 

 

 

 

 

 

រោហវិច 1.- ទ្ាំហាំជញួដូរររស់រកមុហ ុនចុះរញ្ា ីលក់មូលររត (គិតោភាគរយ) 

១.២.-សនទសសន៍ ផ្ស.ម្.ក.  

 កនុងរតីមាសទ្១ី ឆ្ងន ាំ២០២០ សនទសសន៍ អ.ម.ក. បានងយចុះររមាណ្ ២២% វដលវររររួល រ ី

៧៦១,៧៣ ក្ៅចុងរតីមាសទ្ី៤ ឆ្ងន ាំ២០១៩ មករតឹម ៥៩០,៦៣ ក្ៅចុងរតមីាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០។  

 

 

 

 

 

 

 

រោហវិច 2.- សនទសសន៍ អ.ម.ក. និងទ្ាំហាំជួញដូរសរុរ  

PWSA 
31% 

GTI 
7% 

PPAP 
13% 

PPSP 
33% 

PAS 
16% 
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ទ្ាំហាំជួញដរូ និងសនទសសន ៍អ.ម.ក.  

PWSA GTI PPAP PPSP PAS Current Index

62,719 
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១.៣.-ចាំនួនបញ្ជា ទិញ-លក ់  

 ចាំនួនររា ទ្ញិ-លក់សរុរររចាំរតមីាសទ្ី១  ឆ្ងន ាំ២០២០ មានចាំននួសរុរររមាណ្ ៧,៦២ លាន 

ភាគហ ុន វដលកនុងក្នះររមិាណ្ររា លក់មានររមាណ្  ៣,៨៦ លានភាគហ ុន និងចាំនួនររា ទ្ញិមាន

ររមាណ្  ៣,៧៦ លានភាគហ ុន។ ក្ៅកនុងក្នះ ររមិាណ្ររា ទ្ញិសររុបានក្កើនក្ ើងររមាណ្ ៦៥% 

ក្ធៀរនឹងរតមីាសទ្៤ី ឆ្ងន ាំ២០១៩  រ៉ាុវនតររមិាណ្ររា លក់បានងយចុះររមាណ្ ១៧% ក្រើក្ររៀរក្ធៀរនឹង

រតីមាសទ្ី៤ ឆ្ងន ាំ២០១៩ អងវដរ។ កនុងចាំក្ណាមភាគហ ុនចុះរញ្ា ីលក់ក្ៅ អ.ម.ក. ភាគហ ុនររស់ PWSA 

ទ្ទ្ួលបានោរដ្ឋក់ររា លក់ក្រចើនោងក្គ វដលមានចាំនួនររា លក់សរុរររមាណ្ ១,២២ លានភាគហ ុន 

និងភាគហ ុន PPSP ទ្ទ្ួលបានោរដ្ឋក់ររា ទ្ិញក្រចើនោងក្គ វដលមានចាំនួនសរុរររមាណ្ ១,៩៧  ន់

ភាគហ ុន។  

 

  

 

 

 

រោហវិច 3.- ចាំនួនររា ទ្ិញ-លក់ភាគហ ុនចុះរញ្ា ីររស់វនិិក្យាគិន 

១.៤.-ការចូលរួម្ជួញដូរមូ្លបត្រកម្មសិទធិរបស់វិនិ

សោគិន 

កនុងរតមីាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ ចាំនួន វិនិក្យាគិនចលូ

រួមសរុរមានចាំននួ ៦៣៤ នក់ វដលកនុងក្នះ វិនកិ្យាគិន

ជនោតិវែមរមានចាំនួន ៧១%;  វិនិក្យាគិនជនោតិជរ៉ាុន

មានចាំនួន ១៤%;  វិនិក្យាគិនជនោតិចិនមានចាំននួ ៩% 

និងវិនកិ្យាគិនវដលមានសរា តិក្អសងក្ទ្ៀតចាំននួ ៦%។  រោហវិច 4.- ោរចូលរួមដ្ឋក់ររា ទ្ិញ-លក់ររស់វនិិក្យាគិនវែមរ និង

ររក្ទ្ស 
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ចាំននួររា ទ្ញិ 

71% 

14% 

9% 6% 

ោរចលូរមួររស់វនិកិ្យាគនិវែមរ  និងររក្ទ្ស 

ជនោតិវែមរ ជនោតិជរ៉ាុន ជនោតិចិន ជនោតិក្អសងៗ 
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២.-សកម្មភារជញួដរូភាគហ ៊ុនរបស់ត្កុម្ហ ៊ុនច៊ុះបញ្ា ីលក់មូ្លបត្រកម្មសិទធ ិ

២.១.-ភាគហ ៊ុនរបស់រដ្ឋា ករទកឹសវយ័រត្កុងភ្នាំសរញ (PWSA) 

តារាង 2.- ទ្ិដាភារទ្កូ្ៅននោរជួញដូរភាគហ ុន PWSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កនុងរតមីាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ នងលរិទ្ររស់ភាគហ ុន PWSA វររររលួកនុងចក្នល ះរី ៥.៩០០ក្រៀល 

ដល់ ៦.១២០ ក្រៀល។ ចាំក្ ះោរជួញដូរមានោរងយចុះ ក្រើក្ធៀរោមួយរតីមាសទ្ី៤ ឆ្ងន ាំ២០១៩ ក្ដ្ឋយ

ទ្ាំហាំជួញដូរងយចុះរី ២៥១.៥៣០ ភាគហ ុន ក្ៅកនុងរតមីាសទ្ី៤ ឆ្ងន ាំ២០១៩ ក្ៅរតមឹ ១៧៦.១១៧ ភាគ-

ហ ុន ក្ៅកនុងរតមីាសទ្១ី ឆ្ងន ាំ២០២០។  តនមលជញួដូរសររុសរមារ់ភាគហ នុ PWSA ក្ៅកនងុរតមីាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ

២០២០ មានតនមលររវហល ១.០៥២ លានក្រៀល (ររវហល ២៦២,៩៦  ន់ដលុាល រសហរដាអាក្មរកិ)។ 

 

 

 

  

 

 

 
រោហវិច 5.-  នងលភាគហ ុនក្ធៀរនឹងទ្ាំហាំជួញដូរររស់ភាគហ ុន PWSA 
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នងលភាគហ នុក្ធៀរនងឹទ្ាំហាំជញួដរូ 

Trading Volume Closing

ទិដ្ឋភាព ទូ ទៅ  (PWSA) ត្រី មាសទី ៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ ត្រី មាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០២០ បម្ត្ែ បត្ែួល

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃទរៀល ) 521,839 518,360 -1%

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 130.46 129.59

ទាំហាំជួញដ្រូ (ភាគហ ៊ុៃ) 251,530 176,117 -30%

ទាំហាំជួញដ្រូជាែធយែត្បចាំនងៃ (ភាគហ ៊ុៃ) 4,263 2,841

រនែាជួញដ្រូ (លាៃទរៀល ) 1,509.90 1,051.83 -30%

រនែាជួញដ្រូ (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 377,474.57 262,958.24

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចាំនងៃ (លាៃទរៀល ) 25.59 16.97 -34%

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចាំនងៃ  (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 6,397.87           4,241.26            
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ររិមាណ្ររា លកភ់ាគហ នុ PWSA សរុរវដលបានដ្ឋក់ររា ក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនជនោតិវែមរ

មានចាំនួន ៤៩% និងររា លក់ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររក្ទ្សមានចាំននួ ៥១% ននររមិាណ្ដ្ឋករ់រា

លក់សររុ។ កនុងក្នះវដរ ររិមាណ្ររា លកភ់ាគហ នុ PWSA សរុរវដលបានក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយ វិនិក្យាគិន

រូរវនតរុគគលមានចាំននួ ៧០,៦%;  វិនិក្យាគិននតីិរុគគលមានចាំនួន ២៥,៩% និងរកមុហ ុនមលូររតមាន

ចាំនួន ៣,៥%។  

 ចាំក្ ះររិមាណ្ររា ទ្ញិភាគហ ុន PWSA សរុរវដលបានដ្ឋក់ររា ក្ដ្ឋយ វិនិក្យាគិនជនោតិ

វែមរមានចាំនួន ៦២% និងររា ទ្ញិក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនកិ្យាគិនររក្ទ្សមានចាំននួ ៣៨%ននររិមាណ្ដ្ឋក់

ររា ទ្ញិសរុរ។ កនុងក្នះវដរ ររិមាណ្ររា ទ្ិញភាគហ ុន PWSA សរុរវដលក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយ វិនកិ្យាគិន

រូរវនតរុគគលមានចាំននួ ៩៩,៧៨%; រកុមហ នុមលូររតមានចាំនួន ០,២២% និងរុាំមានោរចលូរួមរី វិន-ិ

ក្យាគិននតីរិុគគលក្ទ្។  

 

  

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

70.6% 

25.9% 

3.5% 

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត 

49% 51% 

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស 

62% 

38% 

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស 

រោហវិច 6.- ររា ទ្ិញ-លក់ភាគហ ុន PWSA តាមររក្ភទ្វនិិក្យាគិន 

ររា ទ្ញិភាគហ នុ PWSA តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

ររា លកភ់ាគហ នុ PWSA តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

99.78% 

0.00% 0.22% 

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត 
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២.២.-ភាគហ ៊ុនរបស់ត្កុម្ហ ៊ុន ស្ហគន ធ្វ ីន អ៊ុិនសធ្ើសណសិនណល (សេម្បូឌា) ភ្ីអិលស៊ុី (GTI) 

តារាង 3.- ទ្ិដាភារទ្កូ្ៅននោរជួញដូរភាគហ ុន GTI 

 

 

 

 

 

 

 

កនុងរតីមាសទ្១ី ឆ្ងន ាំ២០២០ នងលរិទ្ភាគហ ុន GTI វររររលួកនុងចក្នល ះរី ៣.៥៧០ក្រៀល  ដល ់

៤.៦០០ ក្រៀល កនុងមួយភាគហ ុន។ ចាំវណ្កឯសកមមភារជួញដូរងយចុះរនតិច ក្ររៀរក្ធៀរោមួយនឹងរត-ី

មាសទ្៤ី ឆ្ងន ាំ២០១៩ ក្ដ្ឋយទ្ាំហាំជួញដូរងយចុះររមាណ្ ១៦% រី ៤៥.១៧៤ ភាគហ ុន កនុងរតីមាសទ្ី៤ 

ឆ្ងន ាំ២០១៩ មករតឹម ៣៧.៩៣៨  ភាគហ ុន កនុងរតីមាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០។ តនមលជួញដរូសរុរកនុងរតីមាសទ្ី១ 

ឆ្ងន ាំ២០២០ ក្នះ មានតនមលររវហល ១៥៣,៥៧ លានក្រៀល (ររវហល ៣៨,៣៩  ន់ដលុាល រសហរដាអា-

ក្មរិក)។ 
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នងលភាគហ នុក្ធៀរនងឹទ្ាំហាំជញួដរូ 

Trading Volume Closing

រោហវិច 7.- នងលភាគហ ុនក្ធៀរនឹងទ្ាំហាំជួញដូរររស់ភាគហ ុន GTI 

ទិដ្ឋភាព ទូ ទៅ  (GT I) ត្រី មាសទី ៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ ត្រី មាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០២០ បម្ត្ែ បត្ែួល

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃទរៀល ) 176,000 142,800 -19%

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 44.00 35.70

ទាំហាំជួញដ្រូ (ភាគហ ៊ុៃ) 45,174 37,938 -16%

ទាំហាំជួញដ្រូជាែធយែត្បចាំនងៃ (ភាគហ ៊ុៃ) 766 612

រនែាជួញដ្រូ (លាៃទរៀល ) 198.78 153.57 -23%

រនែាជួញដ្រូ (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 49,694 38,393

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចាំនងៃ (លាៃទរៀល ) 3.37 2.48 -26%

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចាំនងៃ  (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 842.27 619.25
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ររិមាណ្ររា លកភ់ាគហ នុ GTI សរុរ វដលបានដ្ឋករ់រា ក្ដ្ឋយ វិនិក្យាគិនជនោតិវែមរមាន 

ចាំនួន ៣៣% និងររា លក់ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររក្ទ្សមានចាំននួ ៦៧% ននររិមាណ្ដ្ឋក់ររា

លក់សរុរ។ កនុងក្នះវដរ ររិមាណ្ររា លក់ភាគហ ុន GTI សរុរវដលបានក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយ វិនិក្យាគិនរូរ-

វនតរុគគលមានចាំនួន ៩៩,៨៤%; រកុមហ ុនមូលររតមានចាំនួន ០,១៦% និងរុាំមានោរចូលរួមរីវិនិ-

ក្យាគិននីតិរុគគលក្ទ្។  

ចាំក្ ះររិមាណ្ររា ទ្ញិភាគហ ុន GTI សរុរ វដលបានដ្ឋក់ររា ក្ដ្ឋយ វិនិក្យាគិនជនោតិ

វែមរមានចាំនួន ៧១% និងររា ទ្ិញក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររក្ទ្សមានចាំននួ ២៩% ននររិមាណ្

ដ្ឋក់ររា ទិ្ញសរុរ។ កនុងក្នះវដរ ររិមាណ្ររា ទ្ិញភាគហ ុន GTI ទាំងអស់បានក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយ វិនិ-

ក្យាគិនរូរវនតរុគគល ក្ដ្ឋយរុាំមានោរចលូរមួរីវិនកិ្យាគិននតីិរុគគល និងរកុមហ នុមលូររតក្នះក្ទ្។  

 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

ររា លកភ់ាគហ នុ GTI តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

ររា ទ្ញិភាគហ នុ GTI តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

33% 

67% 

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស 

71% 

29% 

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស 

99.84% 

0.00% 0.16% 

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត 

100.00% 

0.00% 0.00% 

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត 

រោហវិច 8.- ររា ទ្ិញ-លក់ភាគហ ុន GTI តាមររក្ភទ្វនិិក្យាគិន 
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២.៣.-ភាគហ ៊ុនរបសក់ាំរង់សផ្សសវយ័រភ្នាំសរញ (PPAP) 

តារាង 4.- ទ្ិដាភារទ្កូ្ៅននោរជួញដូរភាគហ ុន PPAP 

 

 

 

 

 

 

 

កនុងរតីមាសទ្១ី ឆ្ងន ាំ២០២០  នងលរិទ្ភាគហ ុន PPAP វររររលួកនុងចក្នល ះរី ១០.២៨០ ក្រៀល 

ដល់ ១២.៤២០ ក្រៀល កនុងមួយភាគហ ុន។ ចាំវណ្កឯទ្ាំហាំជួញដូរសរុរបានក្កើនក្ ើងររមាណ្ ១៤% រី 

៦៥.១២៣  ភាគហ នុ កនុងរតមីាសទ្៤ី ឆ្ងន ាំ២០១៩ ដល់ ៧៤.០៤៨ ភាគហ ុនកនុងរតមីាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ និង

តនមលជញួដូរភាគហ ុនសររុមានចាំននួររវហល ៨៤៤,៦៥ លានក្រៀល (ររវហល ២១១,១៦  ន់ដលុាល រ

សហរដាអាក្មរិក)។ 

 

 

 

 

 

 

រោហវិច 9.- នងលភាគហ ុនក្ធៀរនឹងទ្ាំហាំជួញដូរររស់ភាគហ ុន PPAP 
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នងលភាគហ នុក្ធៀរនងឹទ្ាំហាំជញួដរូ 

Trading Volume Closing

ទិដ្ឋភាព ទូ ទៅ  (PPAP) ត្រី មាសទី ៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ ត្រី មាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០២០ បម្ត្ែ បត្ែួល

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃទរៀល ) 258,555 221,323 -14%

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 64.64 55.33

ទាំហាំជួញដ្រូ (ភាគហ ៊ុៃ) 65,123 74,048 14%

ទាំហាំជួញដ្រូជាែធយែត្បចាំនងៃ (ភាគហ ៊ុៃ) 1,104 1,194

រនែាជួញដ្រូ (លាៃទរៀល ) 809.06 844.65 4%

រនែាជួញដ្រូ (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 202,265.80 211,162.50

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចាំនងៃ (លាៃទរៀល ) 13.71 13.62 -1%

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចាំនងៃ  (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 3,428.23 3,405.85
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ររិមាណ្ររា លក់ភាគហ ុន PPAP សរុរវដលបានដ្ឋក់ររា ក្ដ្ឋយ វិនិក្យាគិនជនោតិវែមរមាន 

ចាំនួន ៣២% និងររា លក់ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនកិ្យាគិនររក្ទ្ស មានចាំនួន ៦៨% ននររមិាណ្ដ្ឋករ់រា

លក់សរុរ។ កនុងក្នះវដរ ររិមាណ្ររា លកភ់ាគហ នុ PPAP សរុរវដលបានក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយ វិនិក្យាគនិ

រូរវនតរុគគលមានចាំនួន ៩៦,៤១%; រកុមហ ុនមលូររតមានចាំនួន ២,៤៣% និងវិនិក្យាគិននតីរិុគគល

មានចាំនួន ១,១៦%។  

ចាំក្ ះររិមាណ្ររា ទ្ញិភាគហ ុន PPAP សរុរវដលបានដ្ឋក់ររា ក្ដ្ឋយ វិនិក្យាគិនជនោតិ

វែមរមានចាំនួន ៨០% និងររា ទ្ញិក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនកិ្យាគិនររក្ទ្សមានចាំននួ ២០% ននររមិាណ្

ដ្ឋក់ររា ទ្ញិសរុរ។ កនុងក្នះវដរ ររមិាណ្ររា ទ្ញិភាគហ ុន PPAP សរុរវដលបានក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយ

 វិនិក្យាគនិររូវនតរុគគលមានចាំននួ ៨៩,៥៩%;  វិនិក្យាគិននតីិរុគគលមានចាំននួ ៧,០១ % នងិរកមុហ នុ

មូលររតមានចាំននួ ៣,៤០% ។  

 

     

  

 

 

 

  

  

 

 

ររា ទ្ញិភាគហ នុ PPAP តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

ររា លកភ់ាគហ នុ PPAP តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

រោហវិច 10.- ររា ទ្ិញ-លក់ភាគហ ុន PPAP តាមររក្ភទ្វនិិក្យាគិន 

96.41% 

1.16% 2.43% 

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត 

89.59% 

7.01% 3.40% 

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត 

32% 

68% 

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស 

80% 

20% 

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស 
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២.៤.-ភាគហ ៊ុនរបស់ភ្នាំសរញសអសអ៊ុីហសិរ ភ្ីអិលស៊ុ ី(PPSP) 

តារាង 5.- ទ្ិដាភារទ្កូ្ៅននោរជួញដូរភាគហ ុន PPSP 

 

 

 

 

 

 

 

កនុងរតមីាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ នងលរិទ្ភាគហ ុន PPSP មានោរវររររលួកនុងចក្នល ះរី ២.២០០ក្រៀល 

ដល ់២.៦៨០ ក្រៀល កនុងមយួភាគហ នុ។ ចាំវណ្កឯ ទ្ាំហាំជួញដូរសររុបានក្កើនក្ ើងរនតចិ ចាំនួន ៣% រី 

១៧៨.៧៥០ ភាគហ នុ កនងុរតមីាសទ្៤ី ឆ្ងន ាំ២០១៩ ដល់ ១៨៤.៥០៥ ភាគហ នុ កនុងរតមីាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០។ 

តនមលជញួដូរភាគហ ុនសរុរមានចាំនួនររវហល ៤៥៥,២៧ លានក្រៀល (ររវហល ១១៣,៨២  ន់ដុលាល រ

សហរដាអាក្មរិក)។ 

 

 

 

 

 

 

  រោហវិច 11.- នងលភាគហ ុនក្ធៀរនឹងទ្ាំហាំជួញដូរររស់ភាគហ ុន PPSP 
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នងលភាគហ នុក្ធៀរនងឹទ្ាំហាំជញួដរូ 

Trading Volume Closing

ទិដ្ឋភាព ទូ ទៅ  (PPSP) ត្រី មាសទី ៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ ត្រី មាសទី ១ ២០២០ បម្ត្ែ បត្ែួល

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃទរៀល ) 185,438 166,031 -10%

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 46.36 41.51

ទាំហាំជួញដ្រូ (ភាគហ ៊ុៃ) 178,750 184,505 3%

ទាំហាំជួញដ្រូជាែធយែត្បចាំនងៃ (ភាគហ ៊ុៃ) 3,030                2,976               

រនែាជួញដ្រូ (លាៃទរៀល ) 479.83 455.27 -5%

រនែាជួញដ្រូ (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 119,957.63 113,817.14

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចាំនងៃ (លាៃទរៀល ) 8.13 7.34 -10%

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចាំនងៃ  (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 2,033.18            1,835.76           
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ររិមាណ្ររា លក់ភាគហ ុន  PPSP សរុរវដលបានដ្ឋក់ររា លកក់្ដ្ឋយ វិនិក្យាគិនជនោតិវែមរ

មានចាំនួន ៥២% និងររា លក់ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររក្ទ្សមានចាំននួ ៤៨%ននររិមាណ្ដ្ឋក់ររា

លក់សរុរ។ កនុងក្នះវដរ ររិមាណ្ររា លក់ភាគហ ុន PPSP សរុរក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយ វិនិក្យាគិនររូវនតរុគគល

មានចាំនួន ៦១,១%; រកុមហ ុនមលូររតមានចាំនួន ៣៨,៩% និងរុាំមានោរចូលរមួរី វិនិក្យាគិននតី-ិ

រុគគលក្នះក្ទ្។  

ចាំក្ ះររិមាណ្ររា ទ្ញិភាគហ ុន PPSP សរុរវដលបានដ្ឋក់ររា ទ្ញិក្ដ្ឋយ វិនិក្យាគិនជន-

ោតិវែមរមានចាំននួ ៦៨% និងររា ទ្ញិក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររក្ទ្សមានចាំននួ ៣២%ននររមិាណ្

ដ្ឋករ់រា ទ្ញិសររុ។ កនុងក្នះវដរ  ររិមាណ្ររា ទ្ិញភាគហ ុន PPSP ទាំងអស់ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយ វិនិក្យាគិន

រូរវនតរុគគល ក្ដ្ឋយរុាំមានោរចលូរមួរីវិនិក្យាគិននតីិរគុគល និងរកុមហ ុនមលូររតក្នះក្ទ្។  

 

  

 

 

 

 

  

 

ររា ទ្ញិភាគហ នុ PPSP តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

ររា លកភ់ាគហ នុ PPSP តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

រោហវិច 12.- ររា ទ្ិញ-លក់ភាគហ ុន PPSP តាមររក្ភទ្វនិិក្យាគិន 

52% 48% 

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស 

68% 

32% 

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស 

61.1% 

0.0% 

38.9% 

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត 

100.0% 

0.0% 0.0% 

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត 
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២.៥.-ភាគហ ៊ុនរបស់កាំរង់សផ្សសវយ័រត្កុងត្រះសីហន៊ុ (PAS) 

តារាង 6.- ទ្ិដាភារទ្កូ្ៅននោរជួញដូរភាគហ ុន PAS 

 

 

 

 

 

 

 

កនុងរតីមាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ នងលរិទ្ភាគហ ុនររស់រកុមហ ុន PAS វររររលួកនុងចក្នល ះរី ១២.៥០០ 

ក្រៀល ដល់ ១៩.៦០០ ក្រៀល។ ទ្ាំហាំជញួដូរបានងយចុះររមាណ្ ៣៦% ក្ធៀរនឹងរតមីាសទី្៤ ឆ្ងន ាំ

២០១៩ វដលងយចុះរី ១៣៨.០២៩ ភាគហ ុន មករតឹម ៨៧.៨៧១ ភាគហ ុន កនុងរតីមាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ

២០២០។ តនមលជញួដូរភាគហ ុនសរុរមានចាំននួររវហល ១.៣៩៣,៩០ លានក្រៀល (ររវហល ៣៤៨,៤៧ 

 ន់ដលុាល រសហរដាអាក្មរិក)។  

 

 

 

 

 

 

 
រោហវិច 13.-  នងលភាគហ ុនក្ធៀរនឹងទ្ាំហាំជួញដូរររស់ភាគហ ុន PAS 
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នងលភាគហ នុក្ធៀរនងឹទ្ាំហាំជញួដរូ 

Trading Volume Closing

ទិដ្ឋភាព ទូ ទៅ  (PAS) ត្រី មាសទី ៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ ត្រី មាសទី ១ ឆ្ន ាំ២០២០ បម្ត្ែ បត្ែួល

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃទរៀល ) 1,663,976 1,127,044 -32%

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 415.99 281.76

ទាំហាំជួញដ្រូ (ភាគហ ៊ុៃ) 138,029 87,871 -36%

ទាំហាំជួញដ្រូជាែធយែត្បចាំនងៃ (ភាគហ ៊ុៃ) 2,339                1,417               

រនែាជួញដ្រូ (លាៃទរៀល ) 2,809.19 1,393.90 -50%

រនែាជួញដ្រូ (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 702,296.30 348,473.80

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចាំនងៃ (លាៃទរៀល ) 47.61 22.48 -53%

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចាំនងៃ  (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 11,903.33          5,620.55           
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ររិមាណ្ររា លកភ់ាគហ នុ  PAS សរុរវដលបានដ្ឋករ់រា លក់ក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនជនោតវិែមរមាន

ចាំនួន ៤៨% និងររា លកក់្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនកិ្យាគិនររក្ទ្សមានចាំននួ  ៥២% ននររមិាណ្ដ្ឋក់ររា

លក់សរុរ។ កនុងក្នះវដរ ររិមាណ្ររា លក់ភាគហ ុន  PAS ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររូវនតរុគគលមាន

ចាំនួន ៩៩,៩៦%; រកុមហ ុនមលូររតមានចាំនួន ០,០៤% និងរុាំមានោរចូលរួមរី វិនិក្យាគិននតីិរុគគល

ក្នះក្ទ្។  

ចាំក្ ះររិមាណ្ររា ទ្ញិភាគហ ុន PAS សរុរវដលបានដ្ឋក់ររា ទ្ញិក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនជនោតិ

វែមរមានចាំនួន  ៧២% និងររា ទ្ិញក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររក្ទ្សមានចាំននួ ២៨%ននររិមាណ្ដ្ឋក់

ររា ទ្ញិសរុរ។ កនុងក្នះវដរ  ររិមាណ្ររា ទ្ញិភាគហ នុ PAS ក្សទ ើរទាំងអស់ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយ វិនិក្យាគិនររូ-

វនតរុគគល។ 

 

  

  

 

  

 

 

   

   

 

 

  

ររា លកភ់ាគហ នុ PAS តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

រោហវិច 14.- ររា ទ្ិញ-លក់ភាគហ ុន PAS តាមររក្ភទ្វនិិក្យាគិន 

ររា ទ្ញិភាគហ នុ PAS តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

72% 

28% 

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស 

98.418% 

1.225% 0.357% 

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត 

99.96% 

0.00% 0.04% 

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត 

48% 52% 

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស 
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៣.-សកម្មភារជួញដូរសញ្ជា បណណ របស់ត្កុម្ហ ៊ុនច៊ុះបញ្ា ីលក់មូ្លបត្របាំណ៊ុល 

៣.១.-ត្គឹះសាា នមី្ត្កូហិរញ្ាវរាុ ហថាកា កសកិរ លីមី្រធ្ីរ (HKL) 

ននងាទ្ី០៥ វែធនូ ឆ្ងន ាំ២០១៨ អ.ម.ក. បានទ្ទ្លួសាវ គមនន៍ូវោរចុះរញ្ាដី្ឋក់ឱ្យ ជញួដរូនូវសរញ

រណ្ណដាំរូងរាំអុត វដលមានក្ ម្ ះថា “សរញ រណ្ណសាជីវកមមដាំរងូរាំអតុក្ៅកមពុោក្លែ ១” (HKL21A) ក្បាះ-

អាយោរបាក់ក្រៀល ក្ដ្ឋយរគឹះសាថ នមីរកហូិរញ្ញវតថុ ហតាថ កសិករ លីមីតធតី។  ោរក្បាះអាយសរញ រណ្ណ 

HKL21A រតូវបានក្ធវើក្ ើងកនុងររិមាណ្ ១,២លានសរញ រណ្ណ វដលគតិោទ្ឹករបាក់សរុរចាំនួន ១២០ 

 នល់ានក្រៀល។  វិនិក្យាគិនសរញ រណ្ណក្នះនឹងទ្ទ្លួបាននវូគូរ៉ាុង (ោររបាក់) វដលរង់ររចាំ្មាស 

កនុងអរតា ៨,៥០% កនុងមយួឆ្ងន ាំ។ យា៉ា ងណាមិញ កនុងរតមីាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ ក្នះ សរញ រណ្ណសាជីវកមម 

(Corporate Bond) ររស់រគឹះសាថ នមីរកហូិរញ្ញវតថុហតាថ កសិករ (HKL)រុាំមានោរជួញដូរក្ទ្។ 

៣.២.-ត្គឹះសាា នមី្ត្កូហិរញ្ាវរាុ អិល អូ អិល ស៊ុី (LOLC) 

 រនទ រ់រីោរចុះរញ្ាលីក់សរញ រណ្ណសាជីវកមម ររស់រគឹះសាថ នមីរកូហិរញ្ញវតថុ ហតាថ កសិករ លីមតីធតី 

អ.ម.ក.បានសក្រមចចុះរញ្ា ីសរញ រណ្ណសាជីវកមម ររស់រគឹះសាថ នមរីកូហិរញ្ញវតថុ អិលអូអិលសុី ោលរី

នងាទ្ី១០ វែឧសភា ឆ្ងន ាំ២០១៩។ សរញ រណ្ណសាជីវកមមវដលបានចុះរញ្ាលីក់ក្នះ មានក្ ម្ ះថា “សរញ -

រណ្ណសាជីវកមម អិល អ ូអលិ សុី មានោរោរ រហានភិ័យអរតារតូររបាក ់- Fx-indexed Bond 2019-

2022 No.1” វដលមានអរតាគូរ៉ាុង ៨% កនុងមួយឆ្ងន ាំ និង “សរញ រណ្ណសាជីវកមម អិល អ ូអិល សុី មិន

មានោរោរ រហានិភយ័អរតារតូររបាក”់ វដលមានអរតាគូរ៉ាុង ៩% កនុងមួយឆ្ងន ាំ។ សរញ រណ្ណសាជីវកមម

ក្នះ មានឥណ្ររតទិនរយៈក្រល ៣ឆ្ងន ាំ ក្ដ្ឋយគតិចរ់រីនងាទ្ី២៦ វែក្មសា ឆ្ងន ាំ២០១៩ ដលន់ងាទ្ី២៦ 

វែក្មសា ឆ្ងន ាំ២០២២។ កនុងរតមីាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ ក្នះ សរញ រណ្ណសាជីវកមម (Corporate Bond) 

ររស់រគឹះសាថ នមីរកហូិរញ្ញវតថុ អិលអូអិលសុ ីរុាំមានោរជញួដូរក្ទ្។ 

៣.៣.-ធ្នាគារ វឌ្ឍនៈ អាស៊ុីចាំការ់ (ABA) 

ននងាទ្ី២៣ វែសីហា ឆ្ងន ាំ២០១៩ សរញ រណ្ណសាជីវកមមររស់ធនោរ វឌ្ឍនៈ អាសុីចាំោត ់

(ABA) រតូវបានសក្រមចឱ្យចុះរញ្ា ីោអលូវោរក្ៅ អ.ម.ក.។ សរញ រណ្ណសាជីវកមមក្នះ មានក្ ម្ ះថា

“សរញ រណ្ណសាជីវកមម ក្អ រ ៊ី ក្អ” វដលមានអរតាគូរ៉ាងុចាំនួន ៧,៧៥% កនុងមួយឆ្ងន ាំ ោមួយនឹងឥណ្-

ររតិទនរយៈក្រល ៣ឆ្ងន ាំ ក្ដ្ឋយគិតចរ់រីនងាទ្ី១៤ វែសីហា ឆ្ងន ាំ២០១៩ រហតូដល់ នងាទ្ី១៤ វែសីហា 

ឆ្ងន ាំ២០២២។ គួរររា ក់អងវដរថា ធនោរ វឌ្ឍនៈ អាសុីចាំោត់ គឺោធនោរ ណិ្ជាដាំរូងរងែស់វដល
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បានក្បាះអាយលក់សរញ រណ្ណសរមារ់វិនកិ្យាគិនសាថ រ័ននិងវិនិក្យាគិនររូវនតរុគគល ោមួយនឹងអរតា

គូរ៉ាុង ៧,៧៥%វដលែពសោ់ងអរតាដ្ឋក់របាក់រក្ញ្ញើមានោលកាំណ្ត់ររស់ធនោរ ណិ្ជា។ រវនថមរីក្នះ 

សរញ រណ្ណក្នះទ្ទ្ួលបានចាំណាត់ថាន ក់លទ្ធភារសង “B” ក្ចញក្ដ្ឋយភាន ក់ងារវាយតនមលលទ្ធភារសង 

S&P Global Ratings។  ក្ៅកនុងរតមីាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ សរញ រណ្ណសាជីវកមម ក្អ រ ៊ី ក្អ មានោរដ្ឋក ់

ររិមាណ្ររា សរុរមានចាំននួ ១៦,៤  ន់ឯកតា វដលររមិាណ្ររា លកម់ានចាំនួនររមាណ្ ១៦,៣ 

 ន់ឯកតា និងររមិាណ្ររា ទ្ញិមានចាំនួន ៦២ ឯកតា (អនុបាតររា លកក់្ធៀរនឹងររា ទ្ញិមាន

ចាំនួន ២៦៤)។ ចាំក្ ះវិនិក្យាគិនចលូរមួដ្ឋក់ររា មានចាំននួ ៧ រូរ វដលសុទ្ធវតោវិនិក្យាគិនររូវនត-

រុគគលជនោតិវែមរ។ 

៤.-សននិដ្ឋា ន 

ក្ៅចុងរតីមាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ ទ្ាំហាំមូលធនូរនីយកមមទ្ីអារសរុរ (Market Capitalization) 

មានចាំនួន ២.១៧៥.៥៥៨ លានក្រៀល (ររវហល ៥៤៤ លានដលុាល រសហរដាអាក្មរិក) បានងយចុះ 

២២% និងសនទសសន៍ អ.ម.ក.  (Price Index/Current Index) ក៏បានងយចុះ ២២% អងវដរ ក្ធៀរ

នឹងរតមីាសទ្ី៤ ឆ្ងន ាំ២០១៩។ ចាំក្ ះទ្ាំហាំជញួដូរសរុរមានចាំនួន ០,៥៦ លានភាគហ ុន វដលមានតនមល

ររវហល ៣.៨៩៩ លានក្រៀល (ររវហល ០,៩៧ លានដលុាល រសហរដាអាក្មរិក) ក្ដ្ឋយទ្ាំហាំជញួដូរងយ-

ចុះររមាណ្ ៨៦% និងតនមលជួញដូរបានងយចុះររមាណ្ ៦៩% ក្ធៀរនឹងរតីមាសទ្ី៤ ឆ្ងន ាំ២០១៩។ ក្ៅ

កនុងក្នះ សកមមភារជួញដូរភាគហ ុន PPSP មានោរជញួដូរក្រចើនោងក្គគឺមានចាំនួនររមាណ្ ៣៣% 

ននចាំនួនភាគហ នុជួញដូរសរុរ។  

ចាំនួនររា ទ្ញិ-លក់សរុរមានចាំនួនររមាណ្ ៧,៦២ លានភាគហ ុនវដលវរងវចកោររា

លក់សរុរចាំននួររមាណ្ ៣,៨៦ លានភាគហ ុន និងររា ទ្ញិររមាណ្ ៣,៧៦ លានភាគហ ុន កនុងរត-ី

មាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០។ ក្ៅកនុងក្នះ ររិមាណ្ររា ទ្ិញសរុរបានក្កើនក្ ើងររមាណ្ ៦៥% រ៉ាុវនតររិមាណ្

ររា លក់បានងយចុះររមាណ្ ១៧% ក្រើក្ររៀរក្ធៀរនឹងរតមីាសទ្ី៤ ឆ្ងន ាំ២០១៩។ 

ចាំវណ្កឯចាំននួវិនិក្យាគិនចលូរមួដ្ឋក់ររា ទ្ញិ-លក ់ មានចាំននួ ៦៣៤ រូរ វដលបានក្កើន-

ក្ ើងចាំនួន ២០% ក្រើក្ធៀរនឹងរតមីាសទ្ី៤ ឆ្ងន ាំ២០១៩ វដលក្ៅកនុងក្នះវិនិក្យាគិនដ្ឋក់ររា ទ្ញិ-

លក់ក្រចើនោងក្គគឺវិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ ៧១%,  វិនិក្យាគិនជនោតិជរ៉ានុ ១៤%,  វិនិក្យាគិនជន-

ោតិចិន ៩%, និងវិនិក្យាគិនក្អសងក្ទ្ៀត ៦%។  
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ក្ដ្ឋយវ ក សរញ រណ្ណសាជីវកមមររស់ធនោរ វឌ្ឍនៈ អាសុីចាំោត់ (ABA)មានោរដ្ឋករ់រា

លក់សរុរចាំននួ ១៦,៣  ន់ឯកតា និងររា ទ្ញិសររុចាំនួន ៦២ ឯកតា ោមួយនឹងអរតាទ្និនអលោ

មធយមចាំននួ ៩% រីសាំណាក់វិនិក្យាគិនររូវនតរុគគលជនោតិវែមរ។ ោលទ្ធអល សរញ រណ្ណចាំននួ ៦២ 

ឯកតា រតូវបានជញួដូរ ោមួយអរតាទ្និនអលោមធយមចាំនួន ៩%។ ចាំវណ្កឯសរញ រណ្ណសាជីវកមម 

(Corporate Bond) ររស់រគឹះសាថ នមីរកហូិរញ្ញវតថុហតាថ កសិករ (HKL) និងសរញ រណ្ណសាជីវកមមសរញ

រណ្ណសាជីវកមម ររស់រគឹះសាថ នមរីកូហិរញ្ញវតថុ អលិ អ ូអិល សុី (LOLC) រុាំមានោរជួញដូរក្នះក្ទ្៕ 
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និយម្ន័យ 

និយមនយ័ បានកាំណ្ត់ដូចខាងក្រោម៖ 

១-មូ្លធ្នូបនីយកម្មទីផ្សារ៖ គឺោអលរកូននមលូធនរូនីយកមមននរកុមហ នុចុះរញ្ា ីលក់មលូ-

ររតនីមយួ  ៗវដលមលូធនរូនីយកមមននរកុមហ ុនចុះរញ្ាលីក់មលូររតនីមយួៗមានតនមលក្សម ើនឹងអល-

គុណ្នននងលរិទ្ននមូលររតនមីួយៗោមួយនឹងចាំនួនភាគហ ុនវដលបានចុះរញ្ាលីក់ក្ៅ អ.ម.ក.។  

២-សនទសសន៍៖ សនទសសន៍គឺោសថ ិតិរណ៌្នមួយវដលសក្ងខរអាំរីោរវររររួលតនមលភាគហ ុន

មយួរកមុ។ កនុងររឹតតិររតក្នះ សនទសសន៍រតូវបានកាំណ្តយ់កសនទសសន៍ក្ៅនងាជួញដូរចុងក្រោយ

ននរតមីាសនីមយួៗ។  

៣-ទាំហាំជញួដរូ៖ រងាា ញរចីាំនួនមលូររតកមមសិទ្ធវិដលបានអគូអគងសរុរររចាំរតមីាស វដលគិត

ោចាំនួនភាគហ ុន។ ទ្ាំហាំជួញដរូ រតូវបានគណ្នក្ដ្ឋយរញ្ចូលោន រវាងវិធីសាន្រសត ក្ដញនងល និង វិធ-ី

សាន្រសតជញួដូរតាមោរចរច វដលកាំរុងអនុវតតក្ៅ អ.ម.ក.។ 

៤-ទាំហាំជញួដូរជាម្ធ្យម្ត្បចាំនងៃ៖ គឺោអលក្ធៀរននទ្ាំហាំជួញដូរកនុងមយួរតមីាស នឹងចាំននួនងា

ជួញដូរកនុងមយួរតីមាស។ 

៥-រនម្ៃជញួដូរ៖ រងាា ញរីតនមលមលូររតកមមសិទ្ធិវដលបានអគូអគងសរុរររចាំរតមីាស វដលគតិ

ោក្រៀល។ តនមលជួញដរូ រតវូបានគណ្នក្ដ្ឋយរញ្ចូលោន រវាងវិធីសាន្រសត ក្ដញនងល និងវិធីសាន្រសត

ជួញដរូតាមោរចរច វដលកាំរុងអនុវតតក្ៅ អ.ម.ក.។  

៦-រនម្ៃជញួដរូជាម្ធ្យម្ត្បចាំនងៃ៖ គឺោអលក្ធៀរននតនមលជញួដូរកនុងមួយរតមីាស នឹងចាំនួន

នងាជួញដូរកនុងមយួរតមីាស។ 
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ឧបសម្ព័នធ១៖ រ័រ៌មានសសងេបរបស់ត្កុម្ហ ៊ុនច៊ុះបញ្ា លីក់មូ្លបត្រកម្មសិទធិ 

នមិតិតសរញ រកមុហ នុចះុរញ្ា ី រត័ម៌ានសក្ងខរររស់រកមុហ នុចះុរញ្ា  ី

 

 

 

 

 រដ្ឋា ករទឹ្កសវយត័រកុងភនាំក្រញ  (PWSA) 

 ររក្ភទ្ភាគហ នុ៖ ភាគហ នុធមមតា 

 ចាំននួភាគហ នុចុះរញ្ា ី៖ 86,973,162 ភាគហ នុ 

 នងល IPO៖ 6,300ក្រៀល 

 ក្គហទ្ាំរ័រ៖ www.ppwsa.com.kh 

 

 

 

 

 រកុមហ នុ ក្ន្រហគនធវនី អុនីក្ធើក្ណ្សិនណ្ល (ក្ែមរូឌា) ភី

អលិសីុ (GTI) 

 ររក្ភទ្ភាគហ នុ៖ ភាគហ នុធមមតា 

 ចាំននួភាគហ នុចុះរញ្ា ី៖ 40,000,000ភាគហ នុ 

 នងល IPO៖ 9,640ក្រៀល 

 ក្គហទ្ាំរ័រ៖ www.grandtwins.com.kh 

 

 

 

 

 កាំរង់វអសវយ័តភនាំក្រញ (PPAP) 

 ររក្ភទ្ភាគហ នុ៖ ភាគហ នុមានសិទ្ធិក្បាះក្ឆ្ងន ត 

 ចាំននួភាគហ នុចុះរញ្ា ី៖ 20,684,365ភាគហ នុ 

 នងល IPO៖ 5,120ក្រៀល 

 ក្គហទ្ាំរ័រ៖ www.ppap.com.kh 

   

 

 

 

 រកុមហ នុ ភនាំក្រញ ក្អសអុហីសិត ភអីលិសីុ (PPSP) 

 ររក្ភទ្ភាគហ នុ៖ ភាគហ នុមានសិទ្ធិក្បាះក្ឆ្ងន ត 

 ចាំននួភាគហ នុចុះរញ្ា ី៖ 57,875,000ភាគហ នុ 

 នងល IPO៖ 2,860ក្រៀល 

 ក្គហទ្ាំរ័រ៖ www.ppsez.com 

 

 

 

 

 

 កាំរង់វអសវយ័តរកុងររះសីហន ុ(PAS) 

 ររក្ភទ្ភាគហ នុ៖ ភាគហ នុមានសិទ្ធិក្បាះក្ឆ្ងន ត 

 ចាំននួភាគហ នុចុះរញ្ា ី៖ 85,771,967ភាគហ នុ 

 នងល IPO៖ 5,040ក្រៀល 

 ក្គហទ្ាំរ័រ៖ www.pas.gov.kh 

  

http://www.pas.gov.kh/
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ឧបសម្ព័នធ២៖ រ័រ៌មានសសងេបរបស់មូ្លបត្របាំណ៊ុលសដលបានច៊ុះបញ្ា ីលក ់

នមិតិតសរញ រកមុហ នុចះុរញ្ា ី រត័ម៌ានសក្ងខរររស់រកមុហ នុចះុរញ្ា ី

 

 

 

 

 

 

 

 ក្ ម្ ះមលូររតរាំណ្លុ៖ រគះឹសាថ នមីរកូហរិញ្ញវតថ ុហតាថ

កសិករ លីមីតធតី (HKL21A) 

 ចាំណាតថ់ាន កល់ទ្ធភារសង៖  BBB+ 

 ចាំននួក្បាះអាយមូលររតរាំណ្លុ (ឯកតា)៖ 

1,200,000 

 តនមលចរឹកននមូលររតរាំណ្លុ៖ 100,000 ក្រៀល 

 អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 8.50% (ររចាំឆ្ងន ាំ) 

 ចាំននួននោរទូ្ទត៖់ ររចាំ្មាស 

 ោលររិក្ចេទ្ទូ្ទត់៖ 14/05, 14/11 

 រយៈក្រលឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 3 ឆ្ងន ាំ 

 ឥណ្ររតិទន៖ 14/11/2021 

 

 ក្ ម្ ះមលូររតរាំណ្លុ៖ សរញ រណ្ណ អលិអូអលិសីុ 

(ក្ែមរូឌា) ភីអលិសីុ មានោរោរ រហានភិយ័អរតារតូ-

ររបាក់ ២០១៩-២០២២  (Fx-indexed Bond 

2019-2022 No.1) 

 អនកក្បាះអាយ៖ រគះឹសាថ នមីរកូហិរញ្ញវតថុ អលិ អ ូអលិ 

សីុ (LOLC22A) 

 ចាំណាតថ់ាន កល់ទ្ធភារសង៖  N/A 

 ចាំននួក្បាះអាយមូលររតរាំណ្លុ (ឯកតា)៖ 

536,000 

 តនមលចរឹកននមូលររតរាំណ្លុ៖ 100,000 ក្រៀល 

 អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 8.00% (ររចាំឆ្ងន ាំ) 

 រយៈក្រលឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 3 ឆ្ងន ាំ 

 ឥណ្ររតិទន៖ 26/04/2022 
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 ក្ ម្ ះមលូររតរាំណ្លុ៖ សរញ រណ្ណ អលិអូអលិសីុ 

(ក្ែមរូឌា) ភីអលិសីុ ២០១៩-២០២២  (Plain Bond 

2019-2022 No.2) 

 អនកក្បាះអាយ៖ រគះឹសាថ នមីរកូហិរញ្ញវតថុ អលិ អ ូអលិ 

សីុ (LOLC22B) 

 ចាំណាតថ់ាន កល់ទ្ធភារសង៖  N/A 

 ចាំននួក្បាះអាយមូលររតរាំណ្លុ (ឯកតា)៖ 

264,000 

 តនមលចរឹកននមូលររតរាំណ្លុ៖ 100,000 ក្រៀល 

 អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 9.00% (ររចាំឆ្ងន ាំ) 

 រយៈក្រលឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 3 ឆ្ងន ាំ 

 ឥណ្ររតិទន៖ 26/04/2022 

  ក្ ម្ ះមលូររតរាំណ្លុ៖ សរញ រណ្ណសាជីវកមម ក្អ 

រ ៊ី ក្អ (ABA Bond) 

 អនកក្បាះអាយ៖ ធនោរ វឌ្ឍនៈ អាសុីចាំោត់  

 ចាំណាតថ់ាន កល់ទ្ធភារសង៖  B (វាយតនមលក្ដ្ឋយ S&P 

Global Ratings) 

 ចាំននួក្បាះអាយមូលររតរាំណ្លុ (ឯកតា)៖ 

848,210 

 តនមលចរឹកននមូលររតរាំណ្លុ៖ 100,000 ក្រៀល 

 អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 7.75% (ររចាំឆ្ងន ាំ) 

 រយៈក្រលឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 3 ឆ្ងន ាំ 

 ឥណ្ររតិទន៖ 14/08/2022 

 

  



 

 

 

សបាះរ៊ុម្ពផ្សាយសដ្ឋយ 

គណៈកម្មការម្លូបត្រកម្ពុជា 

អាសយដ្ឋា ន ៖ អោរ ៩៩ អលូវ ៥៩៨ សងាក ត ់ភនាំក្រញងមី ែណ្ឌ  វសនសុែ ភនាំក្រញ 

ទ្ូរសរទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥ ៦១១ 

ទ្ូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥ ៦២២ 

អុីវម៉ាល ៖ info@secc.gov.kh 

ក្គហទ្ាំរ័រ ៖ http://www.secc.gov.kh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ត្បកាសបដិសសធ្ (Disclaimer) ៖ ររឹតតិររតក្នះរតូវបានក្រៀរចាំក្ ើងសរមារ់អតល់រ័តម៌ាន និងចាំក្ណ្ះដឹង 

ជូនសាធារណ្ជនវតរ៉ាុក្ណាណ ះ។   
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