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ត្រឹរតិបត្រសតីរីវិនិយោគិន និងការវិនិយោគ 

Investors and Investing Bulletin 

យសចកតីយផ្សតើម្ 

 

ទីផ្សារមេូររត គឺោតួអងគសាំខាន់មួយវដេបានេេូរមួេាំវណ្កកនុងោរអភិវឌ្ឍន៍វិស័យចសដាកិេច

ចៅកមពុោ និងចធវើឱ្យមានេាំហូរសាេ់របាក់រីភាន ក់ង្ហរចសដាកិេចវដេមានមូេធនចរេើន ឬចៅសេ់ទាំចនរ

ចៅឱ្យភាន ក់ង្ហរចសដាកិេចវដេមានមូេធនតិេ ឬខវះខាតចដើមទុនកនុងោរ វិនិចយាគររស់ខលួនទាំង វិសយ័

ឯកជន នងិ វិស័យសាធារណ្ៈ កដដេូោផ្សតេ់ទនុដេគ់ចរមាងវិនិចយាគងមីវដេមានសោត នុរេ និងរចងកើន

ភារសាំរូរវររននផ្សេិតកមម ទាំងទាំនញិ និងចសវាកមម។ ោរផ្សតេ់ទនុចនះ ចធវើឱ្យករមតិសកមមភារវិនិចយាគ

ចៅកនុងររចទសចកើនចឡើង ជួយរចងកើតនូវោរង្ហរងមីដេរ់រោជន ចពាេគឺវាអាេផ្សតេ់េាំណូ្េរវនថមកនុង

ោរជួយរចងកើនករមតិជីវភារររស់ររោជនបានមយួករមតិចទៀត។ នចរេរេចុរបនន ទីផ្សារមេូររតចៅ

កមពុោោន់វតមានភារសកមម និង រីកេាំចរនី ចដ្ឋយសារមានរកុមហ ុនឯកជន រគឹះសាថ នសាធារណ្ៈ

ធនោរពាណិ្ជា និងរគះឹសាថ នមរីកូហិរញ្ញវតថុោចរេើន បានទទេួោរអនរុញ តរីគណ្ៈកមមោរមេូររត

កមពុោ (គ.ម.ក.) ចដើមបីចធវើោរចបាះផ្សាយេក់មេូររតកមមសិទធិ និងមេូររតរាំណ្េុ។ រវនថមរីចនះក៍

មានរកុមហ ុនោចរេើនចទៀត បានសវមតង្នាៈកនុងោរចបាះផ្សាយេកម់ូេររតចនះផ្សងវដរ។ តួអងគដ៍សាំខាន់

មយួចទៀតគឺវិនចិយាគិន គិតរតឹមរតីមាសទី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ ចនះ  វិនិចយាគិនោររូវនតរុគគេ និងនតីិរុគគេ

សរុរមានេាំនួន ២៤.៨៨១  វិនិចយាគិន វដេទទេួបានចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិនរី គ.ម.ក.។ ចដ្ឋយ

សមលឹងច្ើញរីសោត នុរេចនះ គ.ម.ក. បានចរៀរេាំោររឹតតិររតសត ីរី “ វនិចិយាគនិ នងិោរវនិចិយាគ” និង

ចបាះរុមភផ្សាយចដើមបីវេកជូន វិនិចយាគិន សាធារណ្ជន រកុមហ ុនមូេររត រគឹះសាថ នអរ់រំ នដគូអភិវឌ្ឍន ៍

និងសាថ រ័ននន កនុងចោេចៅេូេរួមេាំវណ្កផ្សតេន់ូវេាំចណ្ះដឹងនិងរទរិចសាធន៍រវនថមចទៀតរី វិស័យ

មូេររត។  

ររឹតតរិរតចនះរតូវបានចរៀរចរៀងចឡើងចៅចរៀងរាេ់មយួរតមីាសមតងោភាសាវខមរ ចដ្ឋយអនុចលាម

តាមឧតតមានុវតតោតិ និងររោិរណ៍្ោក់វសតងននវិសយ័មេូររតចៅកមពុោ វដេមានវិសាេភាររគរដណ្ត រ់

ចេើ៖ ១)ោរវិនិចយាគចៅកនុងទីផ្សារមូេររត, ២) វីធីសាន្រសត ជួញដូរ,  ៣)ោរវសវងយេ់រីឱ្ោសននោរ

 វិនិចយាគ, ៤)ភាគលាភ និងោររបាក់(គូរ៉ាុង), ៥)ផ្សេរតេរ់ និងហានិភ័យកនុងោរវិនិចយាគចេើមេូររត, 

៦)រេចុរបននភារននោរជួញដរូ, ៧)សថ ិតិវិនិចយាគិន, ៨)េាំននួវិនចិយាគិនវដេបានេេូរមួជួញដរូចៅចេើ

ទីផ្សារ, ៩) េាំនួនររតិរតតិោរននោរផ្ទត់ទត់និងទូទត់មេូររត និង ១០) ចសេកតីសននិដ្ឋា ន។  

  



ត្បចាំត្រីមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

     
 

2 

 

ត្រឹរតិបត្រសតីរីវិនិយោគិន និងការវិនិយោគ 

Investors and Investing Bulletin 

ជាំរូក១. ការវិនិយោគយៅកនុងវិស័យម្លូបត្រ  

១.១. ការវិនិយោគយៅកនុងទីផ្សារមូ្លបត្រ  

១.១.១. ការវិនិយោគយៅកនុងទីផ្សារដាំបូង  

ទីផ្សារដាំរូង គឺោទីផ្សារវដេមេូររតកមមសិទធិ ឬមូេររតរាំណ្េុ រតូវបានចបាះផ្សាយេក់ោ

ចេើកទីមយួចៅឱ្យសាធារណ្ជន។ ចហើយ វិនិចយាគិន ោរូរវនតរុគគេនិង/ឬនតីិរគុគេ បានទញិមេូររត

ចដ្ឋយផ្ទា េ់រីរកុមហ ុនចបាះផ្សាយវដេអាេោរកមុហ ុនសាជីវកមម ឬអងគភាររដ្ឋា ភបិាេ មយួវដេបាន

ចបាះផ្សាយេក់មេូររត។ សាេ់របាក់សរមារ់ទទូត់មេូររតរតូវរង់ចៅរកុមហ នុចបាះផ្សាយ ចហើយ វិនិ-

ចយាគិនទាំងចនះោល យោអនកោនោ់រ់ (មាច ស់)ភាគហ នុដាំរូង ឬមាច ស់រាំណ្េុ។  

 វិនិចយាគអាេេេូរមួវិនិចយាគចៅទផី្សារដាំរូង វដេកនុងទីផ្សារដាំរូងចនះវេកោរីរដាំណាក់ោេ

គឺ ោរចធវើរ ុកចរៀេឌ្ីង (Book-Building) ឬោរសាា រសាង់នងល និងោរចធវើររិវិសកមម(Subscription) ឬ

ោរេុះច ម្ ះទញិ។ 

១) ោរចធវើរ កុចរៀេឌ្ងី(Book-Building) ឬោរសាា រសាងន់ងល៖ 

ចៅចរេចបាះផ្សាយេក់មេូររតររស់ខលួនោចេើកដាំរងូ រកុមហ ុនចបាះផ្សាយវតងវតចធវើោរ

សាា រសាង់នងលមេូររតររសខ់លួនោមុនសនិ ចដ្ឋយមានជាំនយួរីរកុមហ ុនធានទញិមេូររត រកុមហ នុ

ចបាះផ្សាយចធវើោរវាយតនមលមូេររតររសខ់លួនចៅកនុងេចនល ះនងលមយួ (Price range) ចហើយដ្ឋក់ចសន ើចៅ

 វិនិចយាគិនសាធារណ្ៈ និង/ឬ វិនិចយាគិនសោត នុរេ ឱ្យដ្ឋក់នងលទិញមេូររតររស់ខលួនចៅកនុងេចនល ះនងល

ចនះ។ 

 វិនិចយាគិនអាេេេូរមួ វិនិចយាគចារ់រីកនុងដាំណាក់ោេននោរចធវើរ ុកចរៀេឌ្ីងចនះ ចដ្ឋយរតូវ

ចៅរកមុហ នុធានទញិមេូររតវដេពាក់រ័នធ ឬរកុមហ ុនមេូររតដនទចទៀតវដេេេូរមួកនុងដាំចណ្ើរោរ

ចនះ ចហើយរាំចរញពាកយចសន ើសុាំេូេរមួចធវើរ ុកចរៀេឌ្ីង។ វិនិចយាគិនរតូវចរជើសចរសីនងលមយួកនុងេចនល ះនងល 

(Price Range) នននងលមូេររតកនុងឯកសារផ្សតេ់រត័៌មានវដេទទេួបានោរអនរុញ តោចោេោរណ៍្រី

អគគនយកនន គ.ម.ក. និងេាំននួមេូររតវដេខលួនេង់ទិញ រេួរតូវតមកេ់របាក់កក់យា៉ា ងតិេចសម ើនឹង 

១០% នននងលមេូររតសររុវដេខលួនេង់ទញិ របាក់កកច់នះរតូវរកាទុកកនុងគណ្នដី្ឋេ់ចដ្ឋយវឡកររស់

រកុមហ នុចបាះផ្សាយមេូររត ចៅធនោរពាណិ្ជាវដេោភាន ក់ង្ហរទទូតស់ាេរ់បាកព់ាក់រ័នធនឹងមេូររត។ 

រីររីសបាត ហ៍ចរោយមក េទធផ្សេរ ុកចរៀេឌ្ងីវដេកនងុចនះមាននងលវដេរតូវចធវើសាំចណ្ើេក់ (Offering 

price)នឹងរតូវររោសោសាធារណ្ៈ។ រកុមហ នុចបាះផ្សាយមេូររត ចដ្ឋយមានជាំនយួរីរកុមហ ុនធាន

ទិញមេូររត/រកុមហ ុនទីររកឹាហិរញ្ញវតថុ និងចធវើោរជូនដាំណឹ្ងដេ់ វិនិចយាគិនវដេទទួេបានចោគជ័យ
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កនងុរ ុកចរៀេឌ្ីង (វិនិចយាគិនវដេបានដ្ឋក់នងលចសម ើ ឬខពស់ោងនងលមេូររតវដេរតូវចធវើសាំចណ្ើេក់)និង

 វិនិចយាគិនវដេមិនទទួេចោគជ័យចៅកនុងរ ុកចរៀេឌ្ីង (វិនិចយាគិនវដេដ្ឋក់នងលទញិទរោងនងល

វដេរតូវចធវើសាំចណ្ើេក់)។  វិនិចយាគិនវដេមិនទទេួចោគជ័យអាេដករបាក់កក់ររស់ខលួន ១០% មក

 វិញ ឬរកាទុកកនុងករណី្វិនចិយាគិនមានរាំនងរនតចធវើររិវិសកមម។ សូមររា ក់ផ្សងវដរករណ្ីខលះ រកុមហ នុ

ចបាះផ្សាយកអ៍ាេចធវើោរកាំណ្ត់នងលេក់មេូររត តាមយនតោរចផ្សេងរីោរចធវើរ ុកចរៀេឌ្ងីចនះ ចដ្ឋយរតូវ

ចសន ើសុាំោរសចរមេោមុនរី អគគនយកនន គ.ម.ក. ចេើយនតោរននោរកាំណ្ត់នងលេក់មូេររត ចដ្ឋយភាា រ់

មកោមួយនូវយនតោរ និងរ័តម៌ានេមែតិរោីរកាំណ្តន់ងលេក់មូេររត។ 

២) ោរចធវើររិវសិកមម (Subscription) ឬោរេះុច ម្ ះទញិមេូររត 

ចៅចរេសាា រសាង់និងកាំណ្ត់នងលចបាះផ្សាយរេួចហើយ រកុមហ នុចបាះផ្សាយចដ្ឋយមានជាំនួយរី

រកុមហ នុធានទញិមេូររតនឹងរតូវចរៀរេាំវគគររិវិសកមមរនតចទៀត ចដើមបីអនរុញ តឱ្យវិនិចយាគិនេុះច ម្ ះ

ទិញភាគហ ុនររស់ខលួនចៅនងលវដេបានកាំណ្ត់រេួ (Offering price)។ 

 វិនិចយាគិនវដេចោគជ័យចៅកនុងរ ុកចរៀេឌ្ីង(អាេចធវើររិវិសកមមមេូររតចេើសរីេាំននួវដេ

បានដ្ឋក់កនុងពាកយចសន ើសុាំេេូរួមចធវើរ ុកចរៀេឌ្ីង ចដ្ឋយរតូវតមកេរ់បាក់រវនថមចដើមបីរន្រងគរច់ៅតាមទាំហាំ

ននររិវិសកមមមេូររតវដេបានចធវើ) រតូវដ្ឋកព់ាកយចសន ើសុាំចធវើររិវិសកមមរនតចទៀត ចដើមបីទទេួបានមេូ-

ររត វដេខលួនបានដ្ឋក់សាំចណ្ើចៅកនុងវគគរ ុកចរៀេឌ្ីង ចដ្ឋយរតូវតមកេរ់បាក់រវនថមឱ្យរគរ់ ១០០% នន

តនមលមេូររតវដេទទេួបានចោគជ័យចៅកនុងវគគរ កុចរៀេឌ្ីង ឬតនមលមេូររតវដេខលួនេង់ទញិ។ 

 វិនិចយាគិនវដេមិនទទេួបានចោគជ័យ ឬវដេមនិបានេេូរមួចៅកនងុរ ុកចរៀេឌ្ីង កដអាេ

េេូរមួចៅកនុងវគគររិវិសកមមបានវដរ ចដ្ឋយរតូវរាំចរញពាកយចសន ើសុាំចធវើររិវិសកមម និងររា ក់រីររមិាណ្

មូេររតវដេខលួនេងេ់ុះច ម្ ះទញិ ចដ្ឋយដងឹថានងលមូេររតរតូវបានកាំណ្ត់រួេចហើយចៅវគគរ ុកចរៀេ

ឌ្ីង។ រាេ់ោរវរងវេក (ររសិនចរើសាំចណ្ើទញិចេើសេាំនួនមេូររតវដេមាន) នឹងរតូវចធវើចឡើងតាម

 វិធានររ៉ារូាតតា (តាមសមាមារត)។ កនុងករណី្ភាគហ ុនចបាះផ្សាយេក់មិនអស់ រកុមហ នុធានទិញមេូររត

នឹងទញិយកេាំវណ្កវដេចៅសេ់ចនះ ឬតាមោរររមចររៀងោមយួរកុមហ ុនចបាះផ្សាយមេូររត។ 

១.១.២. ការវិនិយោគិនយៅកនុងទីផ្សារបនាា ប់  

ទីផ្សាររនា រ់ ោទីផ្សារវដេមានោរជញួដូរចេើមេូររតបានចបាះផ្សាយរួេចហើយរីមុន ទផី្សារ

ចនះបានចកើតចឡើងោររចាាំរវាងោរជញួដូរ វិនិចយាគិនអនកេក់ និង វិនិចយាគិនអនកទញិ។ ទឹករបាក់វដេ

ចកើតចេញរីសកមមភារជួញដូរចៅទផី្សាររនា រ់ចនះ រតូវបានរង់ចៅឱ្យមាច ស់មេូររតវដេោអនកេក ់

មនិវមនឱ្យចៅរកុមហ នុចបាះផ្សាយដាំរូងចនះចទ។ រកុមហ នុចបាះផ្សាយមេូររតមនិទទេួបានផ្សេ

េាំចណ្ញោហិរញ្ញវតថុ រីោរជួញដូរមេូររតវដេចកើតចឡើងចៅទីផ្សាររនា រ់ចនះចទ។  
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ចរេចវលាជួញដរូមេូររតចៅរកមុហ នុផ្សារមេូររតកមពុោ 

ោរជញួដូរមេូររតរតូវបានចធវើចឡើង៖  

o ចរៀងរាេន់ងាេនា ដេ់នងាសុរក (ចេើកវេងនងាឈរ់សរមាកសាធារណ្ៈ)  

o ចមា៉ា ងជួញដូរ ចារ់ចផ្សតើមរីចមា៉ា ង ៨:០០ ររឹក ដេ់ចមា៉ា ង ៣:០០ រចសៀេ វដេមានេមែិតដូេ

ខាងចរោម៖ 

 ចមា៉ា ងជញួដូររីចមា៉ា ង ៨:០០-៩:០០ ររឹក ចររើរបាស់ វិធសីាន្រសត ចដញនងលចដ្ឋយយកនងលវតមួយ 

វដេោរផ្សគូផ្សគងនឹងររររតឹតចៅចៅចមា៉ា ង ៩:០០ ររឹក 

 ចមា៉ា ងជញួដូររីចមា៉ា ង ៩:០០ ររឹក - ២:៥០ រចសៀេ ចររើរបាស់ វិធសីាន្រសត ចដញនងលចដ្ឋយយក

នងលចរេើន វដេោរផ្សគូផ្សគងរតូវចធវើចឡើងភាល មៗចៅចរេររា ជញួដូររតូវោន  (វគគជួញដូរនិរនតរ៍) 

 ចមា៉ា ងជញួដូររីចមា៉ា ង ២:៥០ -៣:០០ រចសៀេ ចររើរបាស់ វិធីសាន្រសត ចដញនងលចដ្ឋយយកនងលវត

មួយ វដេោរផ្សគូផ្សគងនឹងររររឹតតចៅចៅចមា៉ា ង ៣:០០ រចសៀេ។ 

១.២.  វិីីសា្សតជួដដូរ  

១.២.១. ការជួដដូរមូ្លបត្រតាម្វិីីសា្សតយដដនលៃ  

 វិធីសាន្រសត ចដញនងល គឺោវិធីសាន្រសតផ្សគូផ្សគងររា ទញិ និងររា េក់ចដ្ឋយសវយ័ររវតតិ តាមវិធីសាន្រសត

ចដញនងលចដ្ឋយយកនងលវតមយួ  (Single Price Auction)ឬ វិធីសាន្រសត ចដញនងលចដ្ឋយយកនងលចរេើន 

(Multiple Price Auction)។ 

ក. វធិសីាន្រសត ចដញនងលចដ្ឋយយកនងលវតមយួ  

ោរជួញដរូតាមវិធសីាន្រសេ ចដញនងលចដ្ឋយយកនងលវតមយួ ររា ទញិ និងររា េកទ់ាំងអស់ រតូវ

បានផ្សគូផ្សគងររមោន និងជួញដរូចៅនងលវតមយួ។ 

ខ.វធិសីាន្រសត ចដញនងលចដ្ឋយយកនងលចរេើន 

ោរជញួដូរតាម វិធសីាន្រសត ចដញនងលចដ្ឋយយកនងលចរេើន ររា ទញិ ឬររា េក់មយួអាេផ្សគូផ្សគង និង

អាេជញួដូរចៅនងលចរេើនចផ្សេងៗរីោន  ចហើយនងលនងលជួញដូរគឺោនងលននររា វដេទទេួបានមនុ។ 

អាទិភារននររា តាមវធិសីាន្រសត ចដញនងលចដ្ឋយយកនងលវតមយួ និង វធិីសាន្រសត ចដញនងលចដ្ឋយយក

នងលចរេើន រតូវកាំណ្ត់ចៅតាមចោេោរណ៍្ដូេខាងចរោម៖  

 អាទភិារនងល 

ររា េក់វដេមាននងលទរោង  (ររា ទិញវដេមាននងលខពស់ោង) មានអាទិភារចេើររា េក់

វដេមាននងលខពស់ោង  (ររា ទញិវដេមាននងលទរោង)។ 
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 អាទភិារចរេចវលា 

កនុងករណី្ររា មាននងលដូេោន ចនះអាទិភារររា វដេទទួេបានមុនមានអាទិភារចេើររា វដេ 

ទទួេបានចរោយ។ 

*េកខណ្ៈសាំខាន់ៗ ននវធិសីាន្រសត ចដញនងលេាំចពាះមេូររតកមមសទិធ៖ិ 

 ររា អរបររមា៖  1 ភាគហ ុន 

 អតិររិមា៖ មិនកាំណ្ត ់

 ឯកតាគមាល តនងល៖  10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 (KHR) 

 វដនកាំណ្ត់នងលររចាាំនងា៖  Å10% នននងលមូេដ្ឋា ន  

*េកខណ្ៈសាំខាន់ៗ ននវធិសីាន្រសត ចដញនងលេាំចពាះមេូររតរាំណ្េុ៖ 

 ររា អរបររមា៖  1 ភាគហ ុន 

 អតិររិមា៖ 10,000 ឯកតា 

 ឯកតាគមាល តនងល៖  1 (KHR) 

 វដនកាំណ្ត់នងលររចាាំនងា៖  មិនអនុវតត 

១.២.២. ការជួដដូរមូ្លបត្រតាម្វិីីសា្សតជួដដូរតាម្ការចរចរ  

គឺោវិធីសាន្រសតផ្សគូរផ្សគងររា តាមោរេរចាទញិ និងេកម់ួយគូ រនា រ់រភីាគីទាំងរីរបានេរចា និង

ររមចររៀងចេើេកខខណ្ឌ ទាំងឡាយននោរជញួដរូ។ ររា ជួញដរូតាមោរេរចាទាំងសង្ហខ ង រតូវមានរត័ម៌ាន

េមែតិដេូោន ទាំងរសុងគឺ ច ម្ ះមេូររត ររមិាណ្ នងល និងចេខកូដជញួដូរតាមោរេរចា។ 

*េកខណ្ៈសាំខាន់ៗ ននវធិសីាន្រសត ជួញដរូតាមោរេរចារេាំចពាះមេូររតកមមសទិធ៖ិ 

 ររា អរបររមា៖ ររា តាមោរេរចារតូវមានររិមាណ្យា៉ា ងចហាេ 50,000 

ភាគហ ុន ឬ តនមលជួញដូរ 200,000,000 ចរៀេ  (យកមួយណាវដេតូេោង)។ 

 ឯកតាគមាល តនងល៖  1 ចរៀេ។ 

 វដនកាំណ្តនងលររចាាំនងា៖ Å10% នននងលមេូដ្ឋា ន។ 

*េកខណ្ៈសាំខាន់ៗ ននវធិសីាន្រសត ជួញដរូតាមោរេរចារេាំចពាះមេូររតកមមរាំណ្េុ៖ 

 ររា អរបររមា៖ ររា តាមោរេរចារតូវមានររិមាណ្យា៉ា ងចហាេ 1ឯកតា  

 ឯកតាគមាល តនងល៖  1 ចរៀេ។ 

 វដនកាំណ្តនងលររចាាំនងា៖ មិនអនុវតត 
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១.២.៣. ត្បយភទននបញ្ជជ  

១. ររា វដនកាំណ្ត ់ (Limit Order) គឺោររា វដេមាននងលោក់លាក់មយួ ចដើមបីទញិ ឬេក់

មូេររតចៅនងលោក់លាក់ចនះ ឬចៅនងលររចសើរោងនងលោក់លាក់ចនះ។ មានន័យថាររា វដនកាំណ្តេ់ក់

រតូវបានចគផ្សគូរផ្សគងចៅនងលននររា ចនះ ឬនងលខពស់ោងចនះ េាំវណ្កឯររា វដនកាំណ្ត់ទញិរតូវបានផ្សគូរផ្សគង

ចៅនងលននររា ចនះ ឬនងលទរោងចនះ។ 

២. ររា ទផី្សារ (Market Order) គឺោររា ចដើមបីទញិ ឬេក់មេូររតកមមសិទធ ិចៅនងលេែរាំផ្សតុ

វដេមានកនុងទីផ្សារ។ ោទចូៅវិនិចយាគិនមិនតរមូវចអាយររា ក់នងលចរេដ្ឋក់ររា ចនះចទ ចរពាះនងលចនះ

នងឹរតូវបានកាំណ្ត់ចដ្ឋយរររ័នធជួញដូរចដ្ឋយសវយ័ររវតតមិុននឹងចធវើោរផ្សគូផ្សគងចដ្ឋយវផ្សែកចេើសាថ នភារចផ្សេងៗ។ 

៣. ររា តាមោរេរចា (Negotiated Order) គឺោររា ចដើមបីទញិ ឬេក់មេូររត តាមវិធសីាន្រសត

ជួញដរូតាមោរេរចា (Negotiated Trading Method)។ 

១.៣. ការសសវងយល់រីឱកាសននការវិនិយោគយលើទីផ្សារមូ្លបត្រ  

ទីផ្សារមេូររតមានតនួទយីា៉ា ងសាំខាន់ចៅកនុងចសដាកេិច។ ទីផ្សារចនះោររភរហិរញ្ញរបទនងមី

មយួរនា រ់រីររភរហិរញ្ញរបទនផ្ទា េ់ខលួន និងររភរហរិញ្ញរបទនតាមរយៈធនោរ។  

ទីផ្សារមេូររត ចធវើឱ្យមានេាំហូរសាេរ់បាក់រភីាន ក់ង្ហរចសដាកិេចវដេមានមេូធនចរេើន ឬចៅ

សេ់ទាំចនរចៅឱ្យភាន ក់ង្ហរចសដាកិេចវដេមានមេូធនតិេ ឬខវះចដើមទុន កនុងោរេាំណាយដេ់ោរវិនិចយាគ

ររស់ខលួន។ រេចុរបននឧរករណ៍្ហិរញ្ញវតថុវដេ វិនិចយាគិនអាេ វិនិចយាគបានចៅកនុងទីផ្សារមេូររតកមពុោ 

រួមមាន៖ ភាគហ ុន សរញ រណ្ណសាជីវកមម និងឧរករណ៍្និសេនា ឬឧរករណ៍្ចដរីចវទវី និងចេើឯកតាមេូ-

និធិននគចរមាង វិនិចយាគរួមវដេទទួេបានោរអនុរញ តរី គ.ម.ក.។ ចដើមបីឱ្យោរវិនិចយាគកនុងទីផ្សារ

មូេររតទទេួបានមកវិញនូវផ្សេេាំចណ្ញោទីចរញេតិតចនះ  វិនិចយាគិនរតូវយេ់ដឹងឱ្យបានសុីជចរៅ

ចៅចេើផ្សេតិផ្សេហិរញ្ញវតថុវដេខលួនេង់ វិនិចយាគ។  

១. ភាគហ នុ គឺោររចភទមេូររតកមមសិទធិវដេអនកវិនចិយាគភាគហ នុមានភារោមាច ស់កមមសិទធិ

មួយវផ្សនកចៅកនុងរកុមហ ុនចបាះផ្សាយចនះ។ អនកោនោ់រ់ភាគហ ុនចៅថាភាគហ នុិក នឹងទទួេបានភាគ

លាភចៅតាមសមាមារតននេាំនួនភាគហ នុវដេោនោ់រ់ និងចៅតាមរបាកេ់ាំចណ្ញវដេរកុមហ ុនចបាះ

ផ្សាយេក់មេូររត (Issuer) ទទួេបានចដ្ឋយវរងវេកររចាាំ្មាស ឬររចាាំឆ្ងន ាំ។ មយ៉ាងវិញចទៀត ភាគ-

ហ ុនិកអាេទទេួបានរបាកេ់ាំចណ្ញោមេូធន (Capital Gain) តាមរយៈោរេក់ភាគហ ុនចៅវិញកនុង

ករណី្ភាគហ ុនចនះចឡើងនងល។ នចរេរេចុរបនន  វិនិចយាគិនអាេចធវើោរវិនិចយាគចេើមេូររតកមមសិទធិ

ររស់រកុមហ នុចបាះផ្សាយចៅរកុមហ ុនផ្សារមេូររតកមពុោដេូខាងចរោម៖ 
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នមិតិតសរញ  នងិច ម្ ះរកមុហ នុចបាះផ្សាយ រត័ម៌ានសចងខររោីរចបាះផ្សាយ 

 

 

 

រដ្ឋា ករទឹកសវយត័រកុងភនាំចរញ  (PWSA) 

 ររចភទភាគហ នុ៖ ភាគហ នុធមមតា 

 េាំននួភាគហ នុេុះរញ្ា ី៖ 86,973,162 ភាគហ នុ 

 នងល IPO៖ 6,300ចរៀេ 

 ចគហទាំរ័រ៖ www.ppwsa.com.kh 

 

 

 

ចន្រហគនធវនី អុនីចធើចណ្សិនណ្េ  (GTI)  

 ររចភទភាគហ នុ៖ ភាគហ នុធមមតា 

 េាំននួភាគហ នុេុះរញ្ា ី៖ 40,000,000ភាគហ នុ 

 នងល IPO៖ 9,640ចរៀេ 

 ចគហទាំរ័រ៖ www.grandtwins.com.kh 

 

 

 

កាំរង់វផ្សសវយ័តភនាំចរញ (PPAP) 

 ររចភទភាគហ នុ៖ ភាគហ នុមានសិទធិចបាះចឆ្ងន ត 

 េាំននួភាគហ នុេុះរញ្ា ី៖ 20,684,365ភាគហ នុ 

 នងល IPO៖ 5,120ចរៀេ 

 ចគហទាំរ័រ៖ www.ppap.com.kh 

   

 

 

ភនាំចរញ ចអសអុីហេិត ភអីេិសីុ (PPSP) 

 ររចភទភាគហ នុ៖ ភាគហ នុមានសិទធិចបាះចឆ្ងន ត 

 េាំននួភាគហ នុេុះរញ្ា ី៖ 57,875,000ភាគហ នុ 

 នងល IPO៖ 2,860ចរៀេ 

 ចគហទាំរ័រ៖ www.ppsez.com 

 

 

 

កាំរង់វផ្សសវយ័តរកុងររះសីហនុ (PAS) 

 ររចភទភាគហ នុ៖ ភាគហ នុមានសិទធិចបាះចឆ្ងន ត 

 េាំននួភាគហ នុេុះរញ្ា ី៖ 85,771,967ភាគហ នុ 

 នងល IPO៖ 5,040ចរៀេ 

 ចគហទាំរ័រ៖ www.pas.gov.kh 

 

 

 

ធនោរចអសីុេដី្ឋភីអេិសីុ (ABC) 

 ររចភទភាគហ នុ៖ ភាគហ នុមានសិទធិចបាះចឆ្ងន ត 

 េាំននួភាគហ នុេុះរញ្ា ី៖ 433,163,019ភាគហ នុ 

 នងល IPO៖ 16,200ចរៀេ 

 ចគហទាំរ័រ៖  www.acledabank.com.kh 

 តារាង 1 និមិតតសរញ  និងច ម្ ះរកមុហ ុនចបាះផ្សាយេក់មូេររតកមមសិទធិ 

http://www.pas.gov.kh/
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២. សរញ រណ្ណសាជីវកមម ោររចភទមូេររតរាំណ្ុេវដេតាំណាងឱ្យកិេចសនយខចីរបាក់រវាង

រុគគេចបាះផ្សាយមេូររតរាំណ្េុ (រួមមានសាជីវកមម សហរោសរដា) និង វិនិចយាគិន (មាច ស់មេូររត

រាំណ្េុ) ចហើយវដេមានន័យថាអនកោន់ោរ់សរញ រណ្ណចនះ ោអនកឱ្យេយុចៅចគខចីចដ្ឋយទទេួបាន

មកវិញនូវោររបាក់វដេបានកាំណ្ត់ទុកោមុន (អរតាគូរ៉ាុង) ចហើយនងលររសវ់ាវររររេួចៅកនុងវដន

វដេកាំណ្ត់ចដ្ឋយអរតាោររបាក់។ អនកោន់ោរ់សរញ រណ្ណសាជីវកមមនឹងរតូវបានទទូត់របាក់សង វិញ

ចរញចេញ (ទាំងរបាកច់ដើម និងោររបាក់) ចៅចរេដេ់ឥណ្ររតទិន (Maturity date)។ ចេើសរី

ចនះ អនកោនោ់រ់សរញ រណ្ណសាជីវកមមកដអាេរាំវេងសរញ រណ្ណចៅោសាេ់របាក់បានតាមរយៈោរេក់

ចៅចេើទផី្សារផ្សងវដរ។ ចដ្ឋយវឡកកនុងករណី្រកុមហ នុកេ័យធន មាច ស់រាំណ្េុរតូវបានទទូត់សងមនុ

មាច ស់ភាគហ ុន។ ចរេរេចុរបនន វិនចិយាគិនអាេចធវើោរវិនិចយាគចេើសរញ រណ្ណសាជីវកមមររស់រកុមហ នុ

ចបាះផ្សាយចៅរកមុហ នុផ្សារមេូររតកមពុោដេូខាងចរោម៖ 
 

នមិតិតសរញ  នងិច ម្ ះរកមុហ នុចបាះផ្សាយ រត័ម៌ានសចងខររោីរចបាះផ្សាយ 

 

 

 

សរញ រណ្ណសាជីវកមមដាំរូងរាំផ្សុតចៅកមពុោចេខ១ 

 េាំននួចបាះផ្សាយមូេររតរាំណ្េុ (ឯកតា)៖ 1,200,000 

 តនមលចារឹកននមូេររតរាំណ្េុ៖ 100,000 ចរៀេ 

 អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 8.50% (ររចាាំឆ្ងន ាំ) 

 រយៈចរេឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 3 ឆ្ងន ាំ 

 ឥណ្ររតិទន៖ 14/11/2021 

សរញ រណ្ណ អេិអអូេិសីុ (ចខមរូឌា) 

មេូររតរាំណ្េុ LOLC22A 

 េាំននួចបាះផ្សាយមូេររតរាំណ្េុ (ឯកតា)៖ 536,000 

 តនមលចារឹកននមូេររតរាំណ្េុ៖ 100,000 ចរៀេ 

 អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 8.00% (ររចាាំឆ្ងន ាំ) 

 រយៈចរេឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 3 ឆ្ងន ាំ 

 ឥណ្ររតិទន៖ 26/04/2022 

មេូររតរាំណ្េុ LOLC22B 

 េាំននួចបាះផ្សាយមូេររតរាំណ្េុ (ឯកតា)៖ 264,000 

 តនមលចារឹកននមូេររតរាំណ្េុ៖ 100,000 ចរៀេ 

 អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 9.00% (ររចាាំឆ្ងន ាំ) 

 រយៈចរេឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 3 ឆ្ងន ាំ 

 ឥណ្ររតិទន៖ 26/04/2022 
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  ៣.  ឧរករណ៍្នសិេនា គឺោឧរករណ៍្ហិរញ្ញវតថុវដេោររចភទមយួននមេូររតវដេសាំចៅដេ់

កិេចសនយចេើគមាល តនងល (Contract For Difference) ននឧរករណ៍្ ហិរញ្ញវតថុចដើម វដេចេញរីមេូ-

ររតកមមសិទធិ មេូររតរាំណ្េុ សនាសេន៍ទផី្សារ ចលាហៈធាតុមានតនមល ចររងចៅ ឧសម ័នធមមោត ិ

ផ្សេតិផ្សេកសិកមម រួមទាំងរូរិយរ័ណ្ណោចដើម ចហើយរតូវបានជញួដូរកនុងទផី្សារឧរករណ៍្និសេនា។  វិនិ-

ចយាគិនវដេចធវើោរជញួដរូចេើឧរករណ៍្និសេនាអាេទទួេបាននូវរបាកេ់ាំចណ្ញខពស់ និងឆ្ងរ់រហ័ស កដ

រ៉ាុវនតហានិភយ័កដខពស់ដេូោន វដរ វដេចគវតងនយិាយថា High Risk High Return ចហើយ វិនចិយាគិន

 

 

 

 

សរញ រណ្ណសាជីវកមម ចអរ ៊ីចអ 

 េាំននួចបាះផ្សាយមូេររតរាំណ្េុ (ឯកតា)៖ 848,210 

 តនមលចារឹកននមូេររតរាំណ្េុ៖ 100,000 ចរៀេ 

 អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 7.75% (ររចាាំឆ្ងន ាំ) 

 រយៈចរេឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 3 ឆ្ងន ាំ 

 ឥណ្ររតិទន៖ 14/08/2022 

 

 

 

 

សរញ រណ្ណធនោរភនាំចរញពាណិ្ជា ម.ក 

 េាំននួចបាះផ្សាយមូេររតរាំណ្េុ (ឯកតា)៖ 400,000 

 តនមលចារឹកននមូេររតរាំណ្េុ៖ 100,000 ចរៀេ 

 អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 6.50% (ររចាាំឆ្ងន ាំ) 

 រយៈចរេឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 3 ឆ្ងន ាំ 

 ឥណ្ររតិទន៖ 10/04/2023 

 

 

 

 

សរញ រណ្ណសាជីវកមម អ អិម ចអ ចខមរូឌា  

 េាំននួចបាះផ្សាយមូេររតរាំណ្េុ (ឯកតា)៖ 8០០,០០0 

 តនមលចារឹកននមូេររតរាំណ្េុ៖ 100,000 ចរៀេ 

 អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 5.50% (ររចាាំឆ្ងន ាំ) 

 រយៈចរេឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 5 ឆ្ងន ាំ 

 ឥណ្ររតិទន៖ 09/04/2025 

 

 

 

 

សរញ រណ្ណសាជីវកមមរបាសាក ់ 

 េាំននួចបាះផ្សាយមូេររតរាំណ្េុ (ឯកតា)៖ 1,272,000 

 តនមលចារឹកននមូេររតរាំណ្េុ៖ 100,000 ចរៀេ 

 អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 7.50% (ររចាាំឆ្ងន ាំ) 

 រយៈចរេឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 3 ឆ្ងន ាំ 

 ឥណ្ររតិទន៖ 23/04/2023 

 តារាង 2 និមិតតសរញ  និងច ម្ ះរកមុហ ុនចបាះផ្សាយេក់មូេររតរាំណ្េុ 
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អាេជញួដូរបានចៅចេើគូរូរយិរ័ណ្ណោចរេើនររចភទដូេោ៖ EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, 

USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, ហាងច្ងចររង និងហាងច្ង 

ផ្សេតិផ្សេកសិកមមនន (ចពាត សវណ្ត ក រសូវសាេី ធយូងងម) ោចដើម។ វិនិចយាគិនអាេចធវើោរជញួដរូ 

២៤ ចមា៉ា ងកនុង ១ នងា/៥ នងាកនុង ១ សបាត ហ៍ និងអាេដករបាកេ់ាំចណ្ញ ឬោសាេ់របាកប់ានរគរ់ចរេ 

ររសិនោមិនេង់ វិនិចយាគរនតចទៀត ឬចៅចរេេង់ចាកចេញរីទីផ្សារ។ 

៤.អាជីវកមមគចរមាង វនិចិយាគរមួ (Collective Investment Scheme-CIS) គឺោររចភទអាជីវកមម

មួយវដេអនរុញ តឱ្យរកុមហ ុនមេូនិធិណាមួយចធវើោរររមេូមេូនិធិ ឬសាេរ់បាក់រី វិនិចយាគិន នងិ/ឬ 

សាធារណ្ជន ចដើមបី វិនចិយាគចៅចេើគចរមាងវដេបានកាំណ្ត់ោកល់ាក់ណាមួយ។ រកុមហ នុមូេនិធិ

អាេ វិនិចយាគបានចៅចេើ៖  វិស័យអេេនរទរយ ភាគហ ុន សរញ រណ្ណសាជីវកមម  វិស័យកសិកមម វិសយ័ 

រចេចកវិទយោចដើម ចដ្ឋយគចរមាង វិនិចយាគទាំងចនះ រតូវបានរគររ់គងចដ្ឋយរគុគេវដេមាន វិោា ជីវៈ

េាសល់ាស់ នងិមានរទរចិសាធកនុងោរវិនិចយាគយូរឆ្ងន ាំ ររមទាំងមានហានិភយ័ទរផ្សងវដរ។ េាំចពាះ

របាក់េាំចណ្ញរកុមហ ុននឹងរតូវចធវើោរវរងវេកចៅតាមសមាមារតននេាំនួនវដេ វិនចិយាគិនបានេូេរួម។ 
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ជាំរូក២. ផ្សលត្រលប ់និងហានិភ័យននការវនិិយោគ  

២.១. ផ្សលត្រលប់ននការវិនិយោគ  

ោរវិនិចយាគចេើមេូររតបានផ្សតេ់ផ្សេរតឡរ់មក វិញដូេោ េាំចណ្ញមេូធន (Capital gain) 

ភាគលាភ (Dividend) ោររបាក់ (Interest) ចៅតាមររចភទផ្សេតិផ្សេហិរញ្ញវតថុវដេបានវិនិចយាគ។ 

២.១.១.ភាគលាភ 

ភាគលាភ គឺោោរទូទតរ់បាក់េាំចណ្ញកនុងមយួភាគហ ុនចៅឱ្យវិនិចយាគិនវដេបានោនោ់រ់

មូេររតររសរ់កុមហ នុចបាះផ្សាយ។ ភាគលាភអាេោទរមង់សាេ់របាក់ (Cash Dividend) ឬោភាគ

ហ ុន (Stock Dividend) ។  

ររសិនចរើអនកោមាច សភ់ាគហ ុន អនកអាេគតិរីភាគលាភ វដេោេាំវណ្កររស់អនកវដេបានរី

ផ្សេេាំចណ្ញររស់រកុមហ ុន។ រកុមហ ុនវដេមានចសថ រភារភាគចរេើនបានផ្សតេ់ភាគលាភដេ់ភាគហ ុនិក។ 

២.១.២.ការត្ាក់/គូប ៊ុង 

 គរូ៉ាងុ (Coupon) សាំចៅដេ់ោររបាក់វដេរុគគេចបាះផ្សាយសនយចធវើោរទទូតត់ាមេកខខណ្ឌ

ននមេូររតរាំណ្េុ។ 

 អរតាករូ៉ាងុ ឬ អរតាោររបាក ់ សាំចៅដេ់អរតាោររបាក់វដេរុគគេចបាះផ្សាយសនយចធវើោរទូទត់

កនុងរយៈចរេននមេូររតរាំណ្េុ។ អរតាោររបាក់ោធមមតារតូវបានគតិោភាគរយចៅចេើតាំនេេរឹកនន

មូេររតរាំណ្េុកនុងរយៈចរេមយួឆ្ងន ាំ។ 

២.១.៣. ចាំយណដមូ្លីន 

ោរេាំចណ្ញមេូធន សាំចៅចៅចេើរបាក់េាំចណ្ញវដេបានមករោីរេក់រទរយសមបតតិមេូធន

ដូេោមូេររតកមមសិទធិ មេូររតរាំណ្េុ ឬអេេនៈរទរយវដេនងលេក់ចេើសរតីនមលទញិ។ ោរេាំចណ្ញ

គឺភារខុសោន រវាងោរេក់កនងុតនមលខពសន់ិងទញិកនុងនងលទរោង។ 

២.២. យរើហានិភ័យកនុងការវិនិយោគមានអវីខ្ៃះ?  

 រាេោ់រ វិនិចយាគទាំងអស់ វតងវតមានហានិភយ័ រោនវ់តថាោរ វិនិចយាគខលះមានហានិភយ័តេិ 

និងររចភទខលះចទៀតមានហានិភ័យខពស់វតរ៉ាចុណាណ ះ។ ោរ វិនិចយាគចេើសរញ រណ្ណោោរ វិនចិយាគមយួ

វដេចគទទេួសាគ េ់ថាមានហានិភយ័តិេោងមេូររតកមមសិទធិ។ ចហើយោរជញួដូរភាគហ នុក៍អាេជួរ

នូវហានិភយ័មយួេាំនួនវដេចធវើឱ្យនងលននភាគហ នុធាល កេ់ុះ ឬមានោរវររររេួខាល ាំងវដរ។ ដូចេនះេង់ដឹងថា

ហានិភយ័អវីខលះវដេអាេចកើតមានខណ្ៈវដេអនកេង់ វិនិចយាគ? 
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១)ហានភិយ័អរតាោររបាកៈ់ អរតាោររបាក់វតងវររររេួោនិេច ចរើសថ តិកនុងសាថ នភារចសដាកិេច

មិនអាំចណាយផ្សេ អរតាោររបាកអ់ាេវររររេួររចាាំនងាកដមាន។ ចរេអរតាោររបាក់ចកើនចឡើង តនមលទី-

ផ្សារននសរញ រណ្ណចៅចរេចបាះផ្សាយទរោងអរតាោររបាក់ មាននយ័ថាវានងឹធាល ក់េុះ។ ចៅចរេ

វដេតនមលធាល កេ់ុះ នាំឱ្យផ្សេទទេួបាន (Yield) ចកើនចឡើង វដេវាចធវើឱ្យមានភារររកតួររវជងអរតា

ោររបាក់ចៅនឹងោរផ្សតេ់ជូនសរមារោ់រចបាះផ្សាយសរញ រណ្ណងមី។ ចរើអនករតូវោរេក់សរញ រណ្ណចនះ

មុនោេកាំណ្ត់  (maturity date) អនកអាេនឹងខាតររសិនចរើោររបាក់ខពស់ (ខណ្ៈវដេអនកេក់)។ 

២)ហានភិយ័ននោរ វនិចិយាគចឡើង វញិៈ ចរេអនកោនស់រញ រ័ណ្ណមួយរហតូដេោ់េកាំណ្ត់ ឬ

េក់វាមុនដេោ់េកាំណ្ត ់ ហានិភ័យវដេអនកនឹងជួរគឺោរ វិនិចយាគវដេមានអរតាផ្សេរតេរទ់រ។

ចរេវដេអរតាោររបាក់ធាល ក់ វាោចរឿងេែមួយវដេអនកគួររិចារណាចេើោរទញិសរញ រ័ណ្ណណាមួយ

វដេមានអាយុោេខលី។ ហានិភយ័ននោរ វិនិចយាគចឡើង វិញកដមានចៅកនុងោរទទូត់គូរ៉ាុន (Coupon) 

វដេអនកទទេួកនុងអាយោុេររស់សរញ រណ្ណ ចហើយោកវ់សតងអនកររវហេោមនិអាេចធវើោរ វិនិចយាគ

ចឡើងវិញោមយួអរតារតេរ់ដវដេបានចទ។ 

៣)ហានភិយ័អតផិ្សរណាៈ ករណី្វដេអតផិ្សរណាខពស់ោងោររំរឹងទុក អរតារតេររ់ិតទរោង

ោរវដេអនករំរឹងទទួេបាន (វដេអរតាោររបាក់ររស់សរញ រណ្ណបានដកចេញនូវអតិផ្សរណា)។ ោ

ឧទហរណ៍្ អរតាោររបាក់ននសរញ រណ្ណគឺ៥% និងហានិភ័យមាន៣% និងអរតារតេរ់រតិមាន២%។

សរញ រណ្ណភារចរេើនតនមលននផ្សេទទេួបានគឺខពស់ោងហានិភយ័ ចនះកនងុេទធផ្សេននអរតារតេរ់រតិ

 វិជាមាន។ ផ្សាុយចៅ វិញកនងុឧទហរណ៍្ចនះវដរ ចរើហានភិ័យរតូរចៅោ ៦% ជាំនួសឱ្យ ៣%  វិញ អនកនឹង

មានអរតារតេរ់រិតអវិជាមាន -១%។ 

៤)ហានភិយ័ននោររងវេិសងឬទទូតស់ងៈ ហានិភយ័ននទូទត់សងចនះ ោហានិភ័យវដេអនក

ចបាះផ្សាយននសរញ រណ្ណមនិអាេេាំណាយចេើោររងោ់ររបាក់ ឬោរេាំណាយរបាក់ចដើម ចហើយអនកអាេ

នឹងខាតេាំនួនខលះ ឬទាំងរសុងវតមតងចេើោរ វិនិចយាគចនះ។ ចរើវាោសរញ រណ្ណររស់រដាវាមនិចចាទោ

ររា រ៉ានុម នចទ ោទូចៅវាមានោរររួយបារមភចរេើនេាំចពាះអនកោនស់រញ រណ្ណររសស់ាជីវកមម។ 

៥)ហានភិយ័ដ្ឋកេ់ាំណាតថ់ាន កទ់រៈ  វាោហានិភយ័មយួររស់រកមុហ នុ វដេអនកបាន វិនិចយាគចេើ

សរញ រណ្ណវតរកុមហ ុនចនះទទួេបានោរដ្ឋក់េាំណាតថ់ាន ក់ទរ។ ចៅចរេវដេសរញ រណ្ណោកល់ាក់

មួយ ឬអនកចបាះផ្សាយរតវូបានចគដ្ឋក់េាំណាតថ់ាន កទ់រវាោចហតុអូសទញឱ្យតនមលសរញ រ័ណ្ណធាល ក់េះុ

អនក វិនិចយាគងមីកនុងសរញ រណ្ណចនះអាេនឹងទមទរផ្សេទទេួបានខពស់ ចដើមបីទូទត់ោមយួហានិភ័យ

វដេបានចកើនចឡើង។ 
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៦) ហានភិយ័ោរររន័ធ ឬហានភិយ័ទផី្សារៈ គឺោភារមិនេាសល់ាស់វដេចកើតមានចឡើងេាំចពាះ

ទីផ្សារទាំងមេូ និងមនិអាេចេៀសវាងបានតាមោរចធវើររិិធកមម ដូេោ ហានិភយ័ននោរធាល ក់េះុចសដាកិេច 

ហានិភ័យអតិផ្សរណា ហានិភ័យអចសថ រភារនចយាបាយ  ហានិភ័យននោរចកើនចឡើងអរតាោររបាក់ោចដើម។ 

៧)ហានភិយ័មនិវមនោរររន័ធ គឺោភារមនិេាសល់ាស់វដេចកើតមានេាំចពាះរកមុហ ុនឬវិសយ័

ណាមួយ វដេអាេោត់រនថយបានចដ្ឋយោរចធវើរិរិធកមម។ ហានិភយ័ទាំងចនះរមួមានអសាធនីយភារ

ននរកមុហ នុ ោរចកងរនលាំនផ្សាកនុងននរញ្ា ីគណ្ចនយយ សកមមភារជញួដូរនផ្សាកនុងោចដើម។ 

៨)ហានភិយ័សនានយីភារៈ សាំចៅដេហ់ានិភយ័វដេររា ទញិនិងររញ េក់មនិអាេផ្សគូរផ្សគងោន

បាន ចដើមបីជួញដូរចៅចរេរតូវោរ និងចៅនងលសមរសរមួយ ចដ្ឋយសារកងវះសនានយីភារកនុងទីផ្សារ។ 

២.៣. រូបម្នតកនុងការគណនារីផ្សលត្រលប់ និងហានិភ័យ  

ក. ផ្សេរតេរ់ររស់ភាគហ នុ 

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 =
𝐷1 + (𝑃1 − 𝑃0)

𝑃0
 

: 𝐷1 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 

                            : 𝑃1 = 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑑 𝑜𝑓 𝑎 𝑦𝑒𝑎𝑟 

       : 𝑃0 = 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑎 𝑦𝑒𝑎𝑟 

ខ. ហានិភ័យររស់ភាគហ ុន 

 
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 

=   𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 (𝑅𝑚) − 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐹𝑟𝑒𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 (𝑅𝑓) 

គ. ទិននផ្សេសរញ រណ្ណ 

 
Current Yield of Bond  

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑜𝑓 𝐵𝑜𝑛𝑑 =
𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑃𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒
   

ឬ 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 =
𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡+

𝑃𝑎𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒−𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑌𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦
𝑃𝑎𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 + 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒

2

  

ចរេរេចុរបននចៅ ផ្ស.ម.ក. មានមេូររតកមមសិទធិ េាំននួ ៦ និងមូេររតរាំណ្េុ េាំនួន៦ វដេ

 វិនិចយាគិនអាេវសវងរកទិននន័យររវតតិសាន្រសត  (Historical Data) និងនងលមូេររត កនុងោរគណ្នរក

ផ្សេរតេរ់ និងហានភិ័យននោរវិនិចយាគបាន។ 
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ជាំរូក៣. ទិននន័យទីផ្សារ និងសថិរិវិនិយោគនិ  

៣.១. បចចុបបននភារននការជួដដរូ  

៣.១.១.ទិដាភារទូយៅននការជួដដូរមូ្លបត្រកម្មសិទធិ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទាំហាំមេូធនូរនយីកមមទីផ្សារសរុរ (Market Cap.) ចៅេុងរតមីាសទី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ មានតនមល 

១០.២៦១.៤៥៥ លានចរៀេ (ររវហេ ២.៥០៧ លានដលុាល រសហរដាអាចមរកិ )។ កនុងរតមីាសទី២ ឆ្ងន ាំ

២០២០ ទាំហាំជញួដូរភាគហ នុសរុរមានេាំនួន ៣.៧០៦.៩៤៥ភាគហ នុ បានចកើនចឡើងររមាណ្ ៥៦១% 

ចររៀរចធៀរនឹងរតីមាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ វដេមានររមិាណ្ជួញដូរសរុរេាំនួន ៥៦០.៤៧៩ ភាគហ នុ។ 

តនមលជញួដូរមេូររតសរុរមានតនមលររវហេ ៦៦.២៩៥ លានចរៀេ (ររវហេ ១៦,២០ លានដលុាល រ

សហរដាអាចមរិក) បានចកើនចឡើងររមាណ្ ១.៦០០% ចររៀរចធៀរោមួយនឹងរតមីាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០។ 

េាំចពាះទាំហាំជញួដូរោមធយមររចាាំនងាមានេាំនួន ៦១.៧៨២ ភាគហ ុន វដេមានតនមលររមាណ្  ១.១០៥ 

លានចរៀេ (ររវហេនឹង ២៦៩,៩៥ ពាន់ដលុាល រសហរដាអាចមរិក)។ េាំវណ្កឯររា ទញិមានេាំននួ 

៩,២១ លានភាគហ ុន ខណ្ៈវដេររា េកម់ានេាំនួន ១០,២១ លានភាគហ នុ វដេររា ទញិចកើន

ចឡើងេាំនួន ១៤៥% និងររា េក់ចកើនចឡើងេាំននួ ១៦៥% ចរើចធៀរនឹងរតមីាសទ១ី ឆ្ងន ាំ២០២០។ 

ទិដ្ឋភាព ទូទៅនៃ ទីផ្សារ ត្រីមាស ទី១ ត្រីមាស ទី២ បម្ត្ែ បត្ែួល

នងៃជួ ញដូ្រ 62 60 -3%

ចំៃួៃភាគហ ៊ុៃច៊ុុះបញ្ជ ីសរ៊ុប (លាៃភាគហ ៊ុៃ )                      305                 2,132 598%

ែូលធៃូបៃីយកែមទី ផ្សារ  (លាៃ ទរៀ ល ) 2,175,558 10,261,455 372%

ែូលធៃូបៃីយកែមទី ផ្សារ  (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែ រិក) 544                 2,507 

បរិមាណបញ្ជជ ទិ ញ (លាៃភាគហ ៊ុៃ ) 3.76 9.21 145%

បរិមាណបញ្ជជ ល ក់ (លាៃភាគហ ៊ុៃ )                     3.86                 10.21 165%

ទំហំជួញដូ្រ (លាៃភាគហ ៊ុៃ ) 0.56 3.71 561%

ទំហំជួញដូ្រជាែធយែ ត្បចំនងៃ (ភាគហ ៊ុៃ ) 9,040 61,782

រនែាជួ ញដូ្រ (លាៃ ទរៀ ល ) 3,899 66,295 1600%

រនែាជួ ញដូ្រ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែ រិក) 0.97 16.20

រនែាជួ ញដូ្រជាែធយែ ត្បចំនងៃ (លាៃ ទរៀ ល ) 62.89 1,105 1657%

រនែាជួ ញដូ្រជាែធយែ ត្បចំនងៃ  (ដ្៊ុលាា រអាទែ រិក) 15,723 269,954

សៃទសសៃ៍  ផ្ស .ែ.ក.  (សៃទសសៃ៍ បិទ) 590.63 695.99 18%

ចំៃួៃ វិ ៃិ ទោគិ ៃ 634                 2,843 348%

 តារាង 3 ទិដាភារទចូៅននោរជួញដូរមូេររតកមមសិទធិ 
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 រោហវិេ 1 ទាំហាំជញួដូរភាគហ ុនររស់រកមុហ ុនេុះរញ្ា ីេក់មូេររតកមមសិទធិ 

ទាំហាំជួញដូរភាគហ ុនររសរ់កុមហ ុនេុះរញ្ា ីេក់មេូររតរតូវបានវរងវេកតាមរកុមហ ុន រមួមាន 

PWSA ចសម ើនឹង ៦,៦០%; GTI ចសម ើនឹង ១,៩៤%; PPAP ចសម ើនឹង ២,២៥%; PPSP ចសម ើនឹង ៥,៤៧%; 

PAS ចសម ើនឹង ២,៨៦% និង ABC ចសម ើនឹង ៨០,៨៨% ននភាគហ ុនវដេបានជញួដូរសរុរររចាាំរតមីាស

ទី២ ឆ្ងន ាំ២០២០។  

៣.១.២. ចាំនួនវិនិយោគិនសដលានចូលរួម្ជួដដូរមូ្លបត្រកម្មសិទធិ  

 
 រោហវិេ 2 េាំននួវនិិចយាគិនវដេមានសកមមភារជញួដូរមូេររតកមមសិទធិ 

 កនុងរតីមាសទី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ ចនះមានវិនិចយាគិនវដេមានសកមមភារជួញដរូភាគហ ុន

ររស់ធនោរចអសុេីដី្ឋ មានេាំនួន ២.៥៦៧  វិនិចយាគិន, កាំរង់វផ្សសវយត័រកងុររះសីហនុមានេាំនួន

៤៣២  វិនិចយាគិន, ភនាំចរញចអសអុីហេតិ ភីអិេសុី មានេាំនួន ២៧៦  វិនិចយាគិន, កាំរង់វផ្សសវយត័ភនាំចរញ

មានេាំនួន ២៧៦  វិនចិយាគិន, រកុមហ នុ ចន្រហគន ធវនី អុនីចធើចណ្សិនណ្េ (ចខមរឌូា) ភីអេិសុី មាន

េាំនួន ១៤៣  វិនិចយាគិន នងិភាគហ ុនររស់រដ្ឋា ករទឹកសវយត័រកុងភនាំចរញមានេាំននួ ៣៤៦  វិនិចយាគិន។ 
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៣.១.៣. ចាំនួនវិនិយោគិនសដលានចូលរួម្ជួដដូរមូ្លបត្របាំណ៊ុល  

 
 រោហវិេ 3 េាំននួវនិិចយាគិនវដេមានសកមមភារជញួដូរមូេររតរាំណ្េុ 

ចៅកនុងរតមីាសទី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ មានវិនិចយាគិនវដេមានសកមមភារជួញដរូមេូររតរាំណ្េុ

ររស់ ធនោរ វឌ្ឍនៈអាសុី េាំោត់ េាំនួន ៦  វិនិចយាគិន និងមេូររតរាំណ្េុររស់រគឹះសាថ នមីរកហូិរញ្ញវតថុ

របាសាក់មានេាំនួន ២  វិនិចយាគិន។ 

៣.១.៤. សនាសសន៍ ផ្ស.ម្.ក. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

កនុងរតីមាសទី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ សនាសេន៍ ផ្ស.ម.ក. បានចកើនចឡើងររមាណ្ ១៨% វដេវររររួេ 

រី ៥៩០,៦៣ ចៅេុងរតីមាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ ចកើនចឡើងដេ់ ៦៩៥,៩៩ ចៅេុងរតមីាសទី២ ឆ្ងន ាំ២០២០។ 
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ទាំហាំជួញដរូ និងសនាសេន ៍ផ្ស.ម .ក. 
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793,159 305,529

 រោហវិេ 4 សនាសេន៍ ផ្ស.ម.ក. 
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៣.២. សថិរិវិនិយោគិនសរ៊ុប  

៣.២.១. ចាំនួនវិនិយោគិនសរ៊ុប 

 

រោហវិេ 5 េាំននួវនិិចយាគិន 

តាមរយៈរោហវិេទនិននយ័ខាងចេើបានរង្ហា ញច្ើញថា គិតរតឹមដាំណាេ់រតមីាសទ២ី ឆ្ងន ាំ២០២០

ចនះ េាំនួន វិនចិយាគិនសរុរវដេទទេួបានចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិនរីគណ្ៈកមមោរមេូររតកមពុោ 

មានេាំនួន ២៤.៨៨១  វិនិចយាគិន វដេេាំននួចនះមានោរវររររេួរីមួយឆ្ងន ាំចៅមយួឆ្ងន ាំោក់វសតងកនុងឆ្ងន ាំ

២០១២ មានេាំនួន ៤.៤៦៩  វិនិចយាគិន, ឆ្ងន ាំ២០១៣ េាំនួន ១.០៣៨  វិនិចយាគិន, ឆ្ងន ាំ២០១៤ េាំនួន ៦៨៤ 

 វិនិចយាគិន, ឆ្ងន ាំ២០១៥ េាំននួ ១.១១៨  វិនិចយាគិន, ឆ្ងន ាំ២០១៦ េាំនួន ៥៥០  វិនិចយាគិន, ឆ្ងន ាំ២០១៧ មាន

េាំនួន ៩៧៧  វិនិចយាគិន, ឆ្ងន ាំ២០១៨ េាំនួន ១១.៧១៤  វិនិចយាគិន, ឆ្ងន ាំ២០១៩ េាំនួន ១.៨៩៧  វិនិចយាគិន 

និងចៅកនុងឆ្ងន ាំ២០២០ គិតរតឹមដាំណាេ់រតមីាសទី២ចនះ គឺមានវិនិចយាគិនេាំននួ ២.៤៣៤ វដេបាន

ទទួេចេខអតតសរញ ណ្ វិនចិយាគិន។ 
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៣.២.២.  វិនិយោគិនសញ្ជជ រិសខ្មរ និងសញ្ជជ រិបរយទសសរ៊ុប 

 
 រោហវិេ 6  វនិិចយាគិនសរា តិវខមរ និងសរា តិររចទស 

តាមរយៈទិននន័យខាងចេើច្ើញថា កនុងេាំចណាមវិនិចយាគិនសរុរេាំននួ ២៤.៨៨១  វិនិចយាគិន គឺ

មានវិនិចយាគិនសរា តវិខមរេាំននួ ៨៣% និងវិនិចយាគិនសរា តិររចទសមានេាំននួរតឹមវត ១៧% វដេ

ររា ក់ថា  វិនិចយាគិនកនុងរសុកមានោរចារ់អារមមណ៍្កនងុោរវិនិចយាគចេើវិស័យមេូររតចនះចរេើនោង

 វិនិចយាគិនររចទស។ 

៣.២.៣.  វិនិយោគិនយភទត្សី និងយភទត្បុស សរ៊ុប 

 

 រោហវិេ 7  វនិិចយាគិនចភទរសី និងចភទររសុ 

រោហវិេរង្ហា ញថា េាំននួវិនិចយាគិន វដេទទេួបានចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិនរី គ.ម.ក. គឺ

មានវិនិចយាគិនចភទរសី ៣៨ % និងវិនិចយាគិនចភទររុស ៦២ %។ 

83%

17%

សរា តិវខមរ សរា តិររចទស

38% 62%
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៣.២.៤.  វិនិយោគិនជារូបវនតប៊ុគគល និងនីរិប៊ុគគលសរ៊ុប 

 

 រោហវិេ 8  វនិិចយាគិនោររូវនតរុគគេ និងនីតិរុគគេ សរុរ 

 រោហវិេរង្ហា ញថា េាំននួវិនិចយាគិន វដេទទេួបានចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិនរី គ.ម.ក. គឺ

មានវិនិចយាគិនោររូវនតរុគគេ 99.45 % និងវិនិចយាគិនចភទររុស 0.55 %។ 

៣.៣. សថិរិវិនិយោគិន ត្បចាំត្រីមាសទី ២ ឆ្ន ាំ២០២០ 

៣.៣.១. ការផ្សតល់យលខ្អរតសញ្ជា ណវិនិយោគិនកនុងត្រីមាសទី២ យីៀបត្រីមាសទី១  

 
  រោហវិេ 9 ោរផ្សតេ់ចេខអតតសរញ ណ្វនិិចយាគិនកនុងរតីមាសទី២ 

កនុងរតីមាសទី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ចនះ មានវិនចិយាគិនទទេួចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិន រី គ.ម.ក. 

េាំនួន ៨០៤  វិនិចយាគិន គឺមានេាំននួងយេុះររមាណ្ ៥១ % ចរើចររៀរចធៀរនឹងរតីមាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០។ 
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៣.៣.២.  វិនិយោគិនយភទ ត្សី និងយភទត្បុស កនុងត្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

 

កនុងរតមីាសទី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ចនះ វិនិចយាគិនវដេទទេួចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិន រី គ.ម.ក. 

េាំនួន ៨០៤  វិនចិយាគិន កនងុចនះមានវិនិចយាគិនចភទរសី ២៤៥ វដេចសម ើនឹង ៣០ % និងវិនិចយាគិន

ចភទររុស ៥៥៩ វដេចសម ើនឹង ៧០ %។ 

៣.៣.៣.  វិនិយោគិនជារូបវនតប៊ុគគល និងជានីរិប៊ុគគល កនុងត្រីមាសទី២ យីៀបត្រីមាសទី១ 

 
 រោហវិេ 11  វនិិចយាគិនោររូវនតរុគគេ និងោនីតិរុគគេកនុងរតីមាសទី២ ចធៀររតីមាសទី១ 

ចៅកនងុរតមីាសទី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ ចនះ មានវិនិចយាគិនោរូរវនតរុគគេេាំននួ ៧៨៤ នងិោនតីិរុគគេ

មានេាំនួន ១០  វិនិចយាគិន។ ចរើចររៀរចធៀរោមយួរតមីាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០  វិញ ច្ើញថាវិនចិយាគិនោ

ររូវនតរុគគេមានោរងយេះុ ចហើយោនតីិរុគគេមានោរចកើនចឡើងវិញ។ 

30% 70%
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៣.៣.៤.  វិនិយោគិនសញ្ជជ រិសខ្មរ និងសញ្ជជ រិបរយទស កនុងត្រីមាសទី២ យីៀបត្រីមាសទី១ 

 
 រោហវិេ 12  វនិិចយាគិនសរា តិវខមរ និងសរា តិររចទស កនុងរតីមាសទី២  

តាមរយៈរោហវិេខាងចេើបានរង្ហា ញថា េាំននួវិនិចយាគិនកនុងរតមីាសទី២ មានោរងយេះុ ចរើ

ចររៀរចធៀរោមយួេាំននួវិនចិយាគិនកនុងរតមីាសទ១ី។ កនុងេាំចណាមវិនិចយាគិនវដេបានទទេួចេខអតត

សរញ ណ្វិនិចយាគិនរី គ.ម.ក. កនុងរតមីាសទី២ចនះ មានវិនិចយាគិនសរា តវិខមរ េាំនួន ៧៥២ ចសម ើនងឹ 

៩៣% និងវិនិចយាគិនសរា តិររចទសមានេាំននួ ៥២ ចសម ើនឹង៧%។  

៣.៣.៥. ការផ្សតល់យលខ្អរតសញ្ជា ណវិនិយោគិនកនុងត្រីមាសទី២ យីៀបត្រីមាសទី១ 

 
 រោហវិេ 13 ចេខអតតសរញ ណ្វនិិចយាគនិផ្សតេ់ផ្ទា េ់ចដ្ឋយ គ.ម.ក. និងតាមរយៈរកមុហ ុនមូេររត 

តាមរយៈរោហវិេខាងចេើបានរង្ហា ញថាចៅកនុងរតមីាសទី២ចនះ វិនិចយាគិនសររុេាំននួ ៨០៣

 វិនិចយាគិនបានទទេួចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិនតាមរយៈរកុមហ នុ ចអសុេីដី្ឋ សុី្យួរធធី ភីអេិសុី

មានេាំនួន៦៨៤ និងតាមរយៈរកុមហ នុមេូររតចផ្សេងៗចទៀតរនតរនា រ់ កនុងចនះក៍មានវិនិចយាគិនបាន

ទទួេតាមរយៈ គ.ម.ក. ផ្ទា េ់ េាំននួ ០២  វិនិចយាគិន ផ្សងវដរ។  
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៣.៣.៦. ចាំនួនវិនិយោគិនសដលានយបើកគណនីជួដដូរយៅត្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០  

 
 រោហវិេ 14 េាំននួវនិិចយាគនិវដេបានចរើកគណ្នីជញួដូរចៅរតមីាសទី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ 

ចៅកនុងរតមីាសទី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ ចនះមានវិនិចយាគិនវដេបានចរើកគណ្នីជួញដរូមេូររត តាម

រណាត រកុមហ ុនមេូររតសររុមានេាំននួ ១.២៣២ គណ្នីជួញដូរ ចរើចររៀរចធៀរោមួយរតមីាសទី១ ឆ្ងន ាំ

២០២០ គឺមានោរងយេះុរនតិេ។  
៣.៤. ចាំនួនត្បរិបរតិការននការផារ់ទារ់និងទូទារ់ម្ូលបត្រ  

 
 រោហវិេ 15 េាំនួនររតិរតតិោរននោរផ្ទត់ទតន់ិងទទូត់មូេររត 

តាមរយៈរោហវិេខាងចេើរង្ហា ញថា ចៅកនុងរតមីាសទ២ី ឆ្ងន ាំ២០២០ ចនះោរផ្ទតទ់ត់និងទទូត់

មូេររតកមមសិទធមិានេាំននួ ១២.៩៦៧ ររតិរតតោិរ និងមូេររតរាំណ្េុមានេាំននួ ០២ ររតិរតតោិរវត

រ៉ាុចណាណ ះ វដេររា ក់រីសកមមភារជញួដូរមេូររតកមមសិទធិចៅចេើទផី្សារមានភារសកមមោងោរជួញដូរ

មូេររតរាំណ្េុ។  
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យសចកតីសននដិ្ឋា ន 

ោរវិនិចយាគចេើទីផ្សារមេូររត  វិនិចយាគិនអាេចធវើោរវិនិចយាគបានទាំងចៅកនងុទីផ្សារដាំរងូ

និងទីផ្សាររនា រ់ចដ្ឋយរតូវមានេាំចណ្ះដឹងោមេូដ្ឋា នមយួេាំននួ ដេូោរតូវវសវងយេ់រីរកុមហ ុនមេូ

ររត និងនតីិវិធនីនោរចសន ើសុាំចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិន ោរចរើកគណ្នីជួញដរូ យនតោរននោរចធវើរ ុក

ចរៀេឌ្ីង ឬោរសាា រសាងន់ងល ោរចធវើររិវិសកមម ឬោរេុះច ម្ ះទញិមេូររត វិធសីាន្រសត ជួញដរូមេូររត

កនរមចសវា រត័៌មានររសរ់កុមហ នចបាះផ្សាយេក់មេូររត ោរគិតគួររីហានភិ័យ និងផ្សេរតឡរ់នន

ោរ វិនិចយាគ ររមទាំងេារ់រទរបញ្ញតតពិាក់រ័នធននោធរមាន។ ោោរកត់សមាគ េផ់្សងវដរថាចៅកនុងរតី

មាសទី២ចនះ ទាំហាំមេូធនរូនីយកមមទីផ្សារសរុរមានេាំនួន ១០.២៦១.៤៥៥ លានចរៀេ វដេោេាំនួន

មួយវដេមាន ោរចកើនចឡើងគួរឱ្យកតស់មាគ េ់ េាំចពាះសនាសេន៍ ផ្ស.ម.ក. បានចកើនចឡើង ១៨% ចរើចធៀរចៅ 

រតីមាសទី១ កនុងឆ្ងន ាំដវដេចនះ រសរចរេននោរចកើនចឡើងននទាំហាំមូេធនូរនីយកមមទីផ្សារ និងសនាសេន៍ 

ផ្ស.ម.ក.  វិនិចយាគិនវដេបានេេូរមួជួញដរូមេូររតកម៍ានោរចកើនចឡើងផ្សងវដរ។ ចៅកនុងរតមីាសទី២ 

 វិនិចយាគិនទទេួបានចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិនរី គ.ម.ក.មានេាំនួនសរុរ ៨០៣  វិនិចយាគិន វដេ

មានោរងយេះុេាំននួររមាណ្៥១%ចរើចររៀរចធៀរនឹងរតមីាសទ១ី ឆ្ងន ាំ២០២០។ ោមយួោន ចនះវិនចិយាគនិ 

វដេបានចរើកគណ្នីជួញដូរមូេររតចៅតាមរណាត រកុមហ ុនមេូររតទាំងអស់សរុរមានេាំនួន ១.២៣២

 គណ្នីជួញដូរ។ ចដ្ឋយវឡកេាំចពាះ ោរផ្ទតទ់ត់នងិទូទត់មេូររតកមមសិទធមិានេាំននួ ១២.៩៦៧ 

ររតិរតតិោរ និងររតិរតតិោរផ្ទតទ់តន់ិងទទូត់មេូររតរាំណ្េុមានេាំនួន ០២ ររតិរតតោិរវតរ៉ាុចណាណ ះ 

វដេររា ក់រីសកមមភារជញួដូរមូេររតកមមសិទធចិៅចេើទផី្សារ មានភារសកមមោងោរជួញដូរមូេររត

រាំណ្េុ។  

ោរមួច្ើញថា សាថ នភារទផី្សារមេូររតចៅកមពុោ មានោររកីេាំចរនីោរនតរនា រត់ាមរយៈ ោរ

ចកើនចឡើងនូវេាំននួរកុមហ ុនចបាះផ្សាយេក់មេូររតនិងេាំននួវិនិចយាគិនផ្សងវដរ។ 
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រ័រ៌មានទាំនាកទ់ាំនងរបស់រួអងគពាករ់័នធកនុងទីផ្សារម្លូបត្រ  

ត្បរិបរតិកររទីផ្សារ ត្បរិបរតិករត្បរ័នធផារ់ទារ់និងទូទារ់ និងត្បរិបរតិកររកាទ៊ុកមូ្លបត្រ 

និម្ិរតសញ្ជា ត្បរបិរតកិររកាទ៊ុកម្ូលបត្រ អាសយដ្ឋា ន នងិយលខ្ទាំនាក់ទាំនង 

 

 

 

រកុមហ នុផ្សារមូេររតកមពុោ 

Cambodia Securities Exchange Co., ltd 

អោរ ផ្ស.ម.ក វិងីររះមហាកេរតីយាន ីកុសុមៈ (ផ្សលូវ ១០៦) 

សង្ហក ត់វតតភនាំ ខណ្ឌ ដូនចរញ រាជធានភីនាំចរញ ។ 

ទូរសរា : ០២៣ ៩៥៨ ៨៨៨ 

ទូរសារ  : ០២៣ ៩៥៥ ៥៥៨ 

អុីវម៉ាេ : info@csx.gov.kh 

ចគហទាំរ័រ : www.csx.com.kh 

ភាន ក់ងារបញ្ជ ិកាមូ្លបត្រ ភាន ក់ងារច៊ុះបញ្ជ ីយផ្សារមូ្លបត្រ និងភាន ក់ងារទូទារ់ 

នាម្ករណ៍ត្កមុ្ហ ៊ុន អាសយដ្ឋា ន នងិយលខ្ទាំនាក់ទាំនង 

 

 

 

 

ធនោរ ចអសីុេដី្ឋ ភអីេិសីុ 

Acleda Bank Plc. 

អាោរចេខ ៦១ មហាវិងីររះមុនីវងេ សង្ហក ត់រសះេក 

ខណ្ឌ ដូនចរញ រាជធានភីនាំចរញ 

ទូរសរា : ០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ 

ទូរសារ : ០២៣ ៩៩៨ ៦៦៦ 

អុីវម៉ាេ : acledabank@acledabank.com.kh 

ចគហទាំរ័រ : www.acledabank.com.kh 

 

 

 

រកុមហ នុ រតាយខ័រ សីុ្យូរឹធ ីសឺវីស ភីអេិសីុ 

Tricor Securities Services PLC. 

អាោរចេខ អាអា០៦ ផ្សលូវ ៩៩ សង្ហក ត់រឹងរតវរក ខណ្ឌ េាំ

ោរមន រាជធានភីនាំចរញ 

ទូរសរា : ០២៣ ៩៨៧ ១០០ 

ទូរសារ : ០២៣ ៩៨៧ ៣៨៨ 

អុីវម៉ាេ : info@tricorcambodia.com 

ចគហទាំរ័រ : www.tricorcambodia.com 

 

 

 

រកុមហ នុ ភនាំចរញ សីុ្យូរីធ ីភអីេិសីុ 

Phnom Penh Securities PLC. 

អោរ វីរតាស់ ចៅវធរ ោន់ទី២ មហាវិងីច្កសូលូវាតគី(១៦៩) 

សង្ហក ត់វាេវង ់ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានភីនាំចរញ 

ទូរសរា : ០២៣ ៤២ ៦៩ ៩៩ 

អុីវម៉ាេ : info@pps.com.kh 

ចគហទាំរ័រ : www.pps.com.kh 

http://www.csx.com.kh/
http://www.acledabank.com.kh/
http://www.tricorcambodia.com/
http://www.pps.com.kh/
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បញ្ជ ីយ ម្ ះភាន កង់ារទូទារស់ាច់ត្ាក់ពាក់រ័នធនឹងមូ្លបត្រ 

នាម្ករណ៍ត្កមុ្ហ ៊ុន អាសយដ្ឋា ន នងិយលខ្ទាំនាក់ទាំនង 

 

 

 

 

ធនោរ ចអសីុេដី្ឋ ភអីេិសីុ 

Acleda Bank Plc. 

អាោរចេខ ៦១ មហាវិងីររះមុនីវងេ សង្ហក ត់រសះេក ខណ្ឌ

ដូនចរញ រាជធានភីនាំចរញ 

ទូរសរា : ០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ 

ទូរសារ : ០២៣ ៩៩៨ ៦៦៦ 

អុីវម៉ាេ : acledabank@acledabank.com.kh 

ចគហទាំរ័រ : www.acledabank.com.kh 

 

 

 

 

ធនោរ ោណាឌ្យីា៉ា  ក.អ 

Canadia Bank Plc. 

អាោរចេខ ៣១៥ មហាវិងីររះមុនីវងេវកងផ្សលូវររះ អងគឌ្ងួ 

សង្ហក ត់វតតភនាំ ខណ្ឌ ដូនចរញ រាជធានភីនាំចរញ 

ទូរសរា : ០២៣ ៨៦៨ ២២២ 

ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ០៦៤ 

អុីវម៉ាេ : canadia@canadiabank.com.kh 

ចគហទាំរ័រ : www.canadiabank.com.kh 

 

 

 

ធនោរ វិនិចយាគ នងិអភិវឌ្ឍនក៍មពុោ ភអីេិសីុ 

Bank for Investment and Development 

of Cambodia Plc. 

អាោរចេខ ២៣  វិងីរកមួនសវកងផ្សលូវ ៦៧ សង្ហក តផ់្សារ ងមី២ 

ខណ្ឌ ដូនចរញ រាជធានភីនាំចរញ 

ទូរសរា : ០២៣ ២១០ ០៤៤ 

ទូរសារ : ០២៣ ២២០ ៥១១ 

អុីវម៉ាេ : info@bidc.com.kh 

ចគហទាំរ័រ : www.bidc.com.kh 

 

 

 

ធនោរកមពុោសាធារណ្ៈ ភអីេិសីុ 

Cambodian Public Bank Plc. 

អោរកមពុវរ ង ចេខ ២៣ រុកខវិងីរកមួនស (ផ្សលូវចេខ ១១៤) 

សង្ហក តផ់្សារងមីទី ២ ខណ្ឌ ដូនចរញ រាជធានភីនាំចរញ ររះរាោ

ណាេរកកមពុោ 

ទូរសរា : ០២៣ ២២២ ៨៨០/២២២ ៨៨១ 

ទូរសារ : ០២៣ ២២២ ៨៨៧ 

អុីវម៉ាេ : hoe@campubank.com.kh 

ចគហទាំរ័រ : www.campubank.com.kh 
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ធនោរ រ ៊ី.អាយ.សុី (ចខមរូឌា) វរ ង ម.ក 

B.I.C (Cambodia) Bank Plc. 

អោរចេខ ៤៦២ ផ្សលូវចេខ ៩៣ សង្ហក ត់ទចនលបាសាក ់ខណ្ឌ េាំ

ោរមន រាជធានភីនាំចរញ ររះរាោណាេរកកមពុោ 

ទូរសរា : ០២៣ ៩០១ ៣៣៨ 

ទូរសារ : ០២៣ ៩០១ ៣៤៨ 

អុីវម៉ាេ : info@bicbank.com.kh 

ចគហទាំរ័រ : www.bicbank.com.kh 

បញ្ជ ីយ ម្ ះត្កុម្ហ ៊ុនមូ្លបត្រ 

ត្កុម្ហ ៊ុន រ័រម៌ានសយងេបរបស់ត្កុម្ហ ៊ុន 

ត្កុម្ហ ៊ុនធានាទដិម្លូបត្រ 

 

 

 

ោន់តា ស៊ុីឃ្យួរឹី ី(យខ្ម្បឌូា) ភីអលិស៊ុ ី

Yuanta Securities (Cambodia) Plc. 

 អោរ Emerald ោន់ទី៤ ចេខ៦៤ (វកងផ្សលូវ ១៧៨) មហាវិងី 

ររះនចរាតតម សង្ហក តជ់យ័ជាំនះ ខណ្ឌ ដូនចរញ រាជធានភីនាំចរញ 

 ទូរសរា៖ ០២៣ ៨៦០ ៨០០ 

 ទូរសរានដ៖ ០៩២ ៧៧៧ ៣០៩ 

 ទូរសារ : ០២៣ ២២៤ ១២៦ 

អុីវម៉ាេ៖  yuanta@yuantacambodia.com 

 ចគហទាំរ័រ៖ www.yuantacambodia.com 

 

 

អ យអច ប ៊ី ស៊ុីឃ្យួរឹី ី(យខ្ម្បឌូា)ម្.ក 

RHB Securities (Cambodia) PLC. 

 អោរចេខ ១-៣ ោន់ទី ២ នងិទី ៣ ផ្សលូវចេខ ២៧១ សង្ហក ត់ទឹក

ថាល  ខណ្ឌ វសនសុខ រាជធានភីនាំចរញ 

 ទូរសរា៖ ០២៣ ៩៦៩ ១៦១ 

 ទូរសារ៖ ០២៣ ៩៦៩ ១៧១ 

 

 

 

 

កាណា ស៊ុីឃ្យួរឹីី អលិីីឌី 

Cana Securities Ltd. 

 

  វិមានោណាឌ្យីា៉ា  ោន់ទី ១៥ ចេខ ៣១៥ ផ្សលូវររះអងគឌ្ងួ 

វកងមហាវិងីររះមុនីវងេ សង្ហក ត់វតតភនាំ ខណ្ឌ ដូនចរញ រាជ-

ធានភីនាំចរញ 

 ទូរសរា៖ ០២៣ ៩៩៩ ៨៨៧ / ០២៣ ៨៦៨ ២២២ 

 ទូរសារ៖ ០២៣ ៩៩០ ៦៨៦ 

 អុីវម៉ាេ៖ info@canasecurities.com.kh 

 ចគហទាំរ័រ៖ www.canasecurities.com.kh 
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កម្ពុ ស៊ុីឃ្យួរឹី ីភអីិលស៊ុ ី

Campu Securities Plc. 

 អោរកមពុវរ ង ចេខ ២៣ ោន់ទី ៦ ផ្សលូវចេខ ១១៤ សង្ហក ត់

ផ្សារងមីទី២ ខណ្ឌ ដូនចរញ រាជធានភីនាំចរញ 

 ទូរសរា៖ ០២៣ ២២២ ៨៨០ 

        ០២៣ ២២២ ៨៨១ 

        ០២៣ ២២២ ៨៨២ 

 ទូរសារ៖ ០២៣ ២២២ ៨៨៧ 

 អុីវម៉ាេ៖ campusec@campusecurities.com.kh 

    gohklye@campusecurities.com.kh 

 

 

 

យអសប ៊ីអាយ រ ូោ ល់ ស៊ុីឃ្យួរឹី ី

SBI Royal Securities Plc. 

 

 អាោរភនាំចរញចៅវរ័ ចេខ ៤៤៥ មហាវិងីររះមុនីវងេ សង្ហក ត ់

រឹងររេតឹ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានភីនាំចរញ 

 ទូរសរា៖ ០២៣ ៩៩៦ ៩៧០ 

            ០២៣ ៩៩៦ ៩៧១ 

 អុីវម៉ាេ៖ info@sbiroyal.com 

 ចគហទាំរ័រ៖ https://www.sbiroyal.com/home 

 

 

ភនាំយរដ ស៊ុីឃ្យួរឹី ីភអីិលស៊ុ ី

Phnom Penh Securities Plc. 

 

 អោរ GT Tower ោន់ទី២ មហាវិធីសាធារណ្រដាវ្ក (១៦៩) 

សង្ហក ត់វាេវង ់ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានភីនាំចរញ 

 ទូរសរា៖ ០២៣ ៤២៦ ៩៩៩ 

 អុីវម៉ាេ៖ info@pps.com.kh 

 ចគហទាំរ័រ៖ www.pps.com.kh 

ត្កុម្ហ ៊ុនពាណិជជករម្លូបត្រ 

 

 

 

យហាគ លយដន ហវ័រឈូន (យខ្ម្បូឌា) ស៊ុីឃ្យួរឹីី ភី

អិលស៊ុី 

Golden Fortune (Cambodia) Securities Plc. 

 

 អោរចេខ ១៧៤ ABCD មហាវិងីចៅ៉ា ចសងទុង សង្ហក ត់ទាំនរ់ទឹក 

ខណ្ឌ េាំោរមន រាជធានភីនាំចរញ 

 ទូរសរា៖ ០២៣ ២១៨ ២៨៨ 

            ០២៣ ២១៨ ៣៨៨ 

 ទូរសារ៖ ០២៣ ២១០ ១១១ 
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ត្កុម្ហ ៊ុនឈមួដយជើងសាម្លូបត្រ 

 

 

 

 

យអស៊ុីលីដ្ឋ ស៊ុីឃ្យួរឹីី ភីអិលស៊ុ ី

ACLEDA Securities Plc. 

 

 ចៅោន់ទី៥ អោរចេខ៦១ មហាវិងីររះមុនីវងេ សង្ហក ត់រសះេក 

ខណ្ឌ ដូនចរញ រាជធានភីនាំចរញ 

 ទូរសរា៖ ០២៣ ៧២៣ ៣៨៨ 

 ទូរសារ៖ ០២៣ ៧២៣ ៣៧៧ 

 អុីវម៉ាេ៖ info@acledasecurities.com.kh 

            acs.admin@acledasecurities.com.kh 

 ចគហទាំរ័រ៖ www.acledasecurities.com.kh 

 

 

 

យខ្ប ស៊ុីឃ្យួរឹីី លមី្ីីរី 

CAB Securities Limited. 

 អោរចេខ ៩២ D រកុម ៦៧  វិងី ២៨៩ សង្ហក ត់រឹងកក់ ២ 

ខណ្ឌ ទួេចោក រាជធានភីនាំចរញ 

 ទូរសរា៖ ០២៣ ២២០ ០០០ 

            ០២៣ ២២២ ០១៨ 

 ទូរសារ៖ ០២៣ ៤២៦ ៦២៨ 

 

យខ្ម្បឌូា-យវៀរណាម្ ស៊ុីឃ្យួរឹី ីឯ.ក 

Cambodia-Vietnam Securities Co., Ltd. 

 

 អោរចេខ ៣៧០ ោន់ទី៨ មហាវិងីររះមុនីវងេ សង្ហក ត់រឹង-

ចកងកងទី១ ខណ្ឌ េាំោរមន រាជធានភីនាំចរញ 

 ទូរសរា៖ ០២៣ ៧២៣ ៨៩៩ 

 ទូរសារ : ០២៣ ៧២៣ ៨៩០ 

 អុីវម៉ាេ៖ info@cvs.com.kh 

 ចគហទាំរ័រ៖ www.cvs.com.kh 

 

ត្កុម្ហ ៊ុន ភភីី លីង ស៊ុីឃ្យូរឹី ី ឯ.ក 

PP Link Securities Co., Ltd 

 

 អោរចេខ១៥៨-១៦៦ ោន់ទី៥ (រនារ់ចេខ ៥០១) ផ្សលូវចេខ 

២១៥ សង្ហក ត់វាេវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានភីនាំចរញ 

 ទូរសរា៖ ០៧៧ ៦៤៦ ៨៩០ / ០១៥ ៣០៨ ៦៦៦ 

 អុីវម៉ាេ៖ info@pplinksecurities.com 

 ចគហទាំរ័រ៖ www.pplinksecurities.com 
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យាះរ៊ុម្ពផ្សាយយដ្ឋយ 

គណៈកម្មការមូ្លបត្រកម្ពុជា 

អាសយដ្ឋា ន ៖ អោរ ១៦៨ F ផ្សលូវ ៥៩៨ សង្ហក ត់រចាាំងេាំចរាះ១ ខណ្ឌ ឬសេីវកវ រាជធានីភនាំចរញ 

ទូរសរា ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥៦១១ 

ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥៦២២ 

អុីវម៉ាេ ៖ info@secc.gov.kh 

ចគហទាំរ័រ ៖ http://www.secc.gov.kh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ត្បកាសបដិយសី (Disclaimer) ៖ ររឹតតិររតចនះរតូវបានចរៀរេាំចឡើងសរមារ់ផ្សតេ់នូវរ័ត៌មាន និង

េាំចណ្ះដឹងជូនសាធារណ្ជនវតរ៉ាុចណាណ ះ។   
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