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យសចកតីយផ្សតើម្ 
 

ទីផ្សារមេូររត គឺោតួអងគសាំខាន់មួយវដេបានេេូរមួេាំវណ្កកនុងោរអភិវឌ្ឍន៍វិស័យចសដាកិេច

ចៅកមពុោ។ នចរេរេចុរបនន ទីផ្សារមេូររតចៅកមពុោោន់វតមានភារសកមម និង រីកេាំចរីន ចដ្ឋយសារ

មានរកុមហ នុ រគឹះសាថ នសាធារណ្ៈ ធនោរពាណិ្ជា និងរគឹះសាថ នមីរកហូិរញ្ញវតថុោចរេើន បានទទេួោរ

អនុរញ តរី គណ្ៈកមមោរមេូររតកមពុោ (គ.ម.ក.) ចដើមបីចធវើោរចបាះផ្សាយេកម់ូេររត និងេុះរញ្ា ី

ជួញដូរមេូររត។ រវនថមរចីនះកម៍ានរកុមហ នុោចរេើនចផ្សេងៗចទៀត បានសវមតង្នាៈកនុងោរចបាះផ្សាយ

េក់មេូររតចនះផ្សងវដរ។ តអួងគដ៍សាំខាន់មយួចទៀតគឺវិនិចយាគិន គិតរតឹមរតមីាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ ចនះ 

 វិនិចយាគិន (សរា តិវខមរ នងិសរា តិររចទស, ររូវនតរគុគេ និងនតីិរុគគេ )មានោងរីរមុឺន វិនិចយាគិន

វដេបានទទេួចេខអតតសរញ ណ្ វិនិចយាគិនរី គ.ម.ក.។ ចដ្ឋយសមលឹងច្ើញរីសោត នុរេចនះ គ.ម.ក.

បានចរៀរេាំោររឹតតិររតសត ីរី “ វនិចិយាគនិ នងិោរវនិចិយាគ” និងចបាះរុមភផ្សាយចដើមបីវេកជូន វិនិចយាគិន 

រកុមហ ុនមេូររត រគឹះសាថ នអរ់រំ នដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងសាថ រ័ននន កនុងចោេចៅេូេរួមេាំវណ្កផ្សតេន់ូវ

េាំចណ្ះដឹងរវនថមចទៀតនន វិស័យមេូររត។  

ររឹតតរិរតចនះរតូវបានចរៀរចរៀងចឡើងចៅចរៀងរាេ់មយួរតមីាសមតងោភាសាវខមរ ចដ្ឋយអនុចលាម

តាមឧតតមានុវតតោតិ និងររោិរណ៍្ោក់វសតងននវិសយ័មេូររតចៅកមពុោ វដេមានវិសាេភាររគរដណ្ត រ់

ចេើ៖ ១) ទីផ្សារមេូររត និងអតថររចយាជនន៍នទផី្សារមូេររត, ២) ោរចរតៀមខលួនររស់វិនិចយាគិនកនុង

ោរវិនចិយាគចេើវិស័យមេូររត,  ៣) សថ ិតិវិនិចយាគិន និងទិននន័យសចងខរននោរជួញដរូ, និង ៤) ចសេកតី

សននិដ្ឋា ន។ 
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ជាំរកូ១ ទីផ្សារមូ្លបត្រ និងអរថត្បយោជន៍ននទីផ្សារមូ្លបត្រ 

១.១. ទីផ្សារមូ្លបត្រ 

ទីផ្សារមេូររតចៅកមពុោ រតូវបានរចងកើតចឡើងរសរតាមទិសចៅររស់រាជរដ្ឋា ភបិាេកមពុោកនុង

ោរអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវតថុសុីជចរៅនិងោាំរទដេ់ដាំចណ្ើនចសដាកិេចោតរិរករចដ្ឋយេីរភារ។ ោោររតិ

ណាស់ទីផ្សារមេូររត គឺោវផ្សនកដ៏សាំខាន់មយួននទផី្សារហិរញ្ញវតថុវដេមានអតថររចយាជន៏កនុងោរអភិវឌ្ឍ

ចសដាកិេចោតិ។ 

ចតើអវោីទផី្សារមេូររត? 

ទីផ្សារមេូររត សាំចៅដេទ់ីផ្សារ ឬទីកវនលងជួញដូរមេូររត ឬរររន័ធវដេផ្សតេម់ចធោបាយនន

ោរចធវើសាំចណ្ើរេក់ចផ្សារ ឬសវោីរទញិ-េកម់ូេររត។  

១.២.ផ្សលិរផ្សលហិរញ្ញវរថុកនុងទីផ្សារមូ្លបត្រ  

ផ្សេតិផ្សេហិរញ្ញវតថុវដេអាេជួញដូរចៅចេើទីផ្សារមេូររតមានចរេើនររចភទ អារស័យចៅចេើ

ររិរទននទីផ្សារមេូររតររស់ររចទសនីមួយៗ វដេផ្សេតិផ្សេទាំងចនះមានដូេោ៖ 

១.មូេររតកមមសិទធិ (Equity Securities)  

២.មូេររតរាំណ្េុ (Debt Securities) 

៣.ឧរករណ៍្និសេនា ឬឧរករណ៍្ចដរីចវទីវ (Derivative Instrument) 

៤.គចរមាងវិនិចយាគរមួ  (Collective Investment Schemes) ោចដើម។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 រូរភារ ១ ផ្សេិតផ្សេកនុងទីផ្សារហិរញ្ញវតថុ 
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១.៣.ផ្សលិរផ្សលហិរញ្ញវរថុកនុងទីផ្សារមូ្លបត្រកម្ពុជា 

ររចទសកមពុោរេចុរបនន មានទីផ្សារមេូររតេាំននួ ០១ (មួយ) គឺរកុមហ នុផ្សារមេូររតកមពុោ

វដេចៅោត់ថា ផ្ស.ម.ក.។ គិតរតមឹដាំណាេ់រតមីាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ ផ្ស.ម.ក. មានរកមុហ ុនេះុរញ្ា ីសរុរ

េាំនួន ៨ រកមុហ ុន វដេមានរកុមហ នុេុះរញ្ាេីក់មូេររតកមមសិទធិេាំនួន៥រកុមហ ុន និងមេូររត

រាំណ្េុមានេាំនួន៣រកុមហ នុ។  

១.៣.១.មូ្លបត្រកម្មសិទធិ (Equity Securities)៖ គឺោមូេររតវដេបានចបាះផ្សាយចដ្ឋយ

រកុមហ នុសាធារណ្ៈចដើមបចីកៀរគរមេូនិធិរសីាធារណ្ជន វដេរមួរញ្ចូេទាំងភាគហ ុនររស់រកុមហ ុន

វដេតាំណាងឱ្យភារោមាច ស់ររស់ វិនិចយាគិនចៅកនុងរកុមហ ុនចនះ។ ភាគហ ុនមានរីរររចភទ គឺភាគហ នុ

ធមមតា នងិភាគហ នុរុរមិា។  

១.៣.២.មូ្លបត្របាំណ៊ុល (Bond)៖ វដេអាេចៅមោ៉ាងចទៀតថា សរញ រណ្ណ គឺោររចភទ

មូេររតរាំណ្េុ វដេតាំណាងឱ្យកិេចសនោខចីរបាក់រវាងរុគគេចបាះផ្សាយមេូររតរាំណ្េុ (រួមមាន

សាជីវកមម សហរោសរដា ឬរាជរដ្ឋា ភបិាេ) និងវិនិចយាគិន (មាច ស់មេូររតរាំណ្េុ)។   

១.៤.អរថត្បយោជន៍ទីផ្សារមូ្លបត្រចាំយ ះវិនិយោគិន 

មានមតមិួយេាំននួចេើកចឡើងថា ោរជួញដូរមេូររតចររៀរបានចៅនងឹោរចេងវេបងសុសីង។

រ៉ាុវនតចរើចយើងវិភាគឱ្យបានេាស់ ោរវិនិចយាគ និងោរចេងវេបងមានេកខណ្ៈខសុោន ទាំងរសុង។ ោរ

ចេងវេបងរឹងចេើចររងសាំណាងវដេោម នអវីមកររា ក់ថាឈ្ន ះចនះចទ។ ចដ្ឋយវឡកោរវិនិចយាគចៅ

ចេើ វិសយ័មេូររតគឺអារសយ័ចៅចេើោររកសុីររស់រកមុហ ុន ចហើយមនុចរេចរជើសចរសីទញិមេូររត

ររស់រកុមហ ុនណាមយួគឺចគបានចមើេរីសាថ នភារហិរញ្ញវតថុ និងសកមមភាររកុមហ ុនរេួចហើយ។  វិនិចយាគិន

អាេទទេួបាននូវអតថររចយាជន៍ោចរេើនរីោរជញួដរូមូេររតចៅទីផ្សារមេូររតដូេោ៖ 

ក. ទទេួបានភាគលាភ (របាកេ់ាំណូ្េអកមម)៖ ចៅចរេរកមុហ ុនចបាះផ្សាយទទេួបានចោគ

ជ័យកនុងោរវិនចិយាគ មាច សោ់នោ់រ់មេូររតកមមសិទធិនងឹទទេួបាននូវេាំវណ្កភាគលាភចៅតាមសមាមារត

ននសិទធិវដេខលួនមានចៅកនុងរកុមហ នុ និងទទេួបានោររបាក់ចងរចទះររីកុមហ នុចបាះផ្សាយទទេួបាន

ផ្សេេាំចណ្ញ ឬខាតរង់ក៏ចដ្ឋយេាំចពាះមាច ស់ ឬអនកោន់ោរ់មេូររតរាំណ្េុ។  

ខ. របាកេ់ាំចណ្ញរោីរទញិ-េកម់េូររត (េាំចណ្ញមេូធន)៖  វិនចិយាគិននឹងទទេួបានផ្សេ

េាំចណ្ញវផ្សនកមេូធនចៅចរេវដេតនមលមេូររតររសខ់លួនចឡើងនងលកនុងទីផ្សារមេូររត។ មោ៉ាងវិញចទៀត

ោរវិនិចយាគោមយួភាគហ នុចរេើនរកមុហ នុចផ្សេងៗោន  នឹងជួយរចងកើនរទរយសមបតតរិរស់វិនិចយាគិន តាម

រយៈឥទធិរេកាំចណ្ើនរីវិសយ័ចផ្សេងៗកនុងចសដាកិេច ចរើចទះរីោនងលភាគហ នុខលះវដេវិនចិយាគិនបានធាល ក់

នងលក៏ចដ្ឋយ។  
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គ. ោរចធវើរិរិធកមមោរវនិចិយាគ (Diversification)៖  វិនិចយាគិនវតងមានោរចររើរបាសស់ាេ់

របាក់សនេ ាំេាសល់ាស់ ចដ្ឋយវតងវតនេរាំរុងទុករី ១៥% ចៅ២០% ចដើមបីវិនិចយាគចេើមេូររតចធៀរ

នឹងោរវិនិចយាគសរុរ។ សរមារ់វិនិចយាគិនវដេដ្ឋករ់បាក់វិនិចយាគចរេើនររចភទចផ្សេងៗោន  ោរវិនិចយាគ

កនុងទីផ្សារមូេររតផ្សតេ់នូវអតថររចយាជន៍សាំខាន់មួយគឺរិរិធកមម។ ោរវិនិចយាគកនុងទីផ្សារមេូររត នងល

វររររេួចដ្ឋយមនិោរទ់កទ់ងោមយួោរវិនិចយាគចផ្សេង ចៗទៀតដេូោអេេនរទរយចនះចទ។ ោរវិនិចយាគ

កនុងទីផ្សារមេូររតអាេជួយោត់រនថយោរខាតរងប់ានខលះកនុងករណី្វិនិចយាគិនមានោរខាតរង់ោមួយ

ោរ វិនិចយាគចផ្សេងចទៀត។  

្. ភារោមាច សក់មមសទិធ៖ិ ោរទញិភាគហ ុនគមឺានន័យថា ចលាកអនកទទេួយកេាំវណ្កននភារ 

ោមាច ស់កមមសិទធិរីរកុមហ ុនវដេបានេកភ់ាគហ ុន ចហើយចលាកអនកក៏មានសិទធិទទេួបាននវូេាំវណ្កនន

របាក់េាំចណ្ញវដេរកុមហ នុទទេួបានផ្សងវដរ។ ភាគហ ុនិកមានសិទធិចបាះចឆ្ងន ត និងមានសិទធិេូេរួម

ររជុាំសចរមេេតិតកនុងអាជីកមមររស់រកុមហ ុនតាមសមាមារតននភាគហ ុនវដេខលួនោនោ់រ់។  

១.៥. អរថត្បយោជន៍ននទផី្សារមូ្លបត្រចាំយ ះត្កុម្ហ ៊ុនយ ះផ្សាយ 

ក. ទទេួបានររភរហរិញ្ញរបទនរយៈចរេវវង៖ ោរេុះរញ្ាេីក់មេូររតោសាធារណ្ៈផ្សតេ់

េទធភារឱ្យរកុមហ នុចបាះផ្សាយេក់មេូររតទទេួបាននូវររភរហិរញ្ញរបទនងមីមួយ វដេអនរុញ តឱ្យ

រកុមហ នុចនះ អាេររមេូបានមេូធនរីអនកវិនិចយាគសាធារណ្ៈសរមារ់ររងីកោរវិនិចយាគ។ រវនថមរី

ចនះចទៀត ចៅចរេវដេរកមុហ ុនបានចបាះផ្សាយេកម់ូេររត និងេះុរញ្ាេីក់មេូររត រកុមហ នុនឹង

ទទេួបាននូវចករ តិ៍ច ម្ ះេែ និងោរោាំរទរីេារ់ វដេរកុមហ ុនអាេររងងឹអាំណាេកនុងោរេរចារោមយួ

ធនោររេីទធភារកនុងោរទទួេបានឥណ្ទន  រួមេាំវណ្កកនុងោរអនុវតតវផ្សនោរអាជីវកមមរយៈចរេវវង

ររស់រកុមហ នុផ្សងវដរ។ 

ខ. ទទេួបានោរចេើទកឹេតិតរនធ៖ រកុមហ ុនទាំងអសវ់ដេទទួេបានោរអនរុញ តរី គ.ម.ក. 

ចបាះផ្សាយេក់មេូររតោសាធារណ្ៈ និងេះុរញ្ាេីកច់ៅ ផ្ស.ម.ក. នឹងរតូវបានចេើកទឹកេតិតវផ្សនករនធដ្ឋរ។

រកុមហ នុចបាះផ្សាយេក់មេូររត ទទេួបាននូវោរចេើកទឹកេតិតវផ្សនករនធដ្ឋរ ចដ្ឋយរនថយរនធចេើរបាក់

េាំចណ្ញេាំនួន ៥០ (ហាសរិ) ភាគរយ កនុងរយៈចរេរឆី្ងន ាំដាំរូង ចហើយោរចេើកទឹកេិតតចនះ នឹងរតូវផ្សតេ់

ជូនេាំចពាះោរេះុរញ្ា ីមនុវខមករា ឆ្ងន ាំ២០២១។ រសរចរេោមួយោន ចនះផ្សងវដរ រកុមហ នុកទ៏ទេួបាន

ោរចេើកវេងទាំងរសុង េាំចពាះរាំណ្េុរនធចេើរបាក់េាំចណ្ញ សរមារ់រយៈចរេ១០ឆ្ងន ាំសារចរើរនធកនលង

ចៅវដេបានរកច្ើញចដ្ឋយសនងោរសវនកមមឯករាជយ ចរោយោរចធវើសវនកមមចរញចេញររស់អគគ-

នយកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ។ រវនថមចេើចនះចទៀតរបាក់រចំដ្ឋះរនធចេើរបាក់េាំចណ្ញ ១ (មួយ)ភាគរយ ររចាាំវខ 

រតូវបានរយួរោរចណាត ះអាសននរយៈចរេ៣ឆ្ងន ាំ។ 
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គ. ទទេួបាននរិនតរភារអាជីវកមម ោមយួនងឹអភបិាេកេិចសាជីវកមម នងិោររគររ់គងនផ្សាកនងុវដេ

 រងឹមា ាំោងមនុ៖ ចៅចរេវដេរកុមហ នុបានោល យោរកុមហ ុនេះុរញ្ា ី រួកចគនឹងអាេចធវើឱ្យររចសើរចឡើង

នូវអភិបាេកិេចសាជីវកមម តាមរយៈោរចរៀរេាំឱ្យមានរេនសមព័នធរកុមររឹកាភបិាេ វដេ  នឹងមានតួ

នទីរិនតិយចេើោររាំចរញមខុង្ហរររស់ថាន កដ់ឹកនាំររសរ់កុមហ នុ។ រវនថមចេើចនះចទៀត មាច ស់អាជីវកមម

អាេររងឹងយនតោររគរ់រគងនផ្សាកនុងររស់រកុមហ ុន វដេអាេោតរ់នថយោរអនុវតតោរង្ហរមិនរតឹមរតូវ ឬ

ោរនគរនលាំចផ្សេងៗកនុងដាំចណ្ើរោរអាជីវកមមររចាាំនងា។ ោេទធផ្សេអភិបាេកេិចសាជីវកមម និងោររគរ់រគង

នផ្សាកនងុនឹងជួយដេ់សហរោសខាន តតូេ និងមធយមឱ្យមានោរ រីកេាំចរីនររករចដ្ឋយនរិនតរភារ។ ោរទទួេ

យកោរអនុវតតអភិបាេកិេចសាជីវកមម នឹងអាេជយួដេោ់រចរតៀមខលួនររស់សហរោសខាន តតូេនិងមធយម

កនុងោរររកតួររវជងោមយួគូររកតួររវជងកនុងតាំរនអ់ាសា ន។ 

្. ោរចធវើឱ្យររចសើរចឡើងនវូចករ តិ៍ច ម្ ះ នងិសោត នរុេររសរ់កមុហ នុ៖ រកុមហ ុនេះុរញ្ា ីមួយោ

ទូចៅទក់ទញេាំណារ់អារមមណ៍្ររស់វិនិចយាគិនទាំងកនុងនិងចរៅររចទស តាមរយៈរររ័នធរត័៌មាន វិទោ

និងសាធារណ្ជន  រីឯររតរិតតោិរអាជីវកមម ឬររតិរតតោិរហិរញ្ញវតថុ វតងរតូវបានផ្សេរវផ្សាយតាមរយៈ

ោវសត ទូរទសេន៍ និងចគហទាំរ័រចផ្សេងៗ ររមទាំងរតវូបានចេើកចឡើងទាំងកនុង នងិចរៅររចទសផ្សងវដរ។

ររោរចនះ អាេជួយវកេមែនូវរូរភារ នងិចករ តិ៍ច ម្ ះររស់រកុមហ នុ វដេអាេឱ្យសាធារណ្ជនសាគ េ់

ោន់វតចរេើនអាំរផី្សេតិផ្សេ និងចសវាកមមររស់រកុមហ ុន។ តាមរយៈចនះរកុមហ ុនកអ៏ាេររងឹងនូវឧតតមានុភារ

ោរររកតួររវជងររស់ខលួនេាំចពាះនដគូររកតួររវជង វដេមនិវមនោរកមុហ នុេះុរញ្ាេីក់មេូររតចៅ

កនុងររិរទននចសដាកិេចសកេភាវរូនយីកមមវដេចពារចរញចដ្ឋយោរររកតួររវជងចនះ។ 

១.៦. អរថត្បយោជន៍ននទផី្សារមូ្លបត្រចាំយ ះយសដាកិចចជារិ 

ទីផ្សារមេូររតោឧរករណ៍្វាស់សាង់ចសដាកិេច មាននយ័ថា ទីផ្សារមេូររត រតូវបានចគចាត់ទុក

ោជីរេរននចសដាកិេច ឬោកញ្ចក់វដេ ល្ុះររច ាំងរីសាថ នភារចសដាកេិចររសរ់រចទស តបតិទីផ្សារមេូររត

ោសូេនករចសដាកិេចសាំខាន់ វដេោជាំនយួសរមារ់វិនិចយាគិន កនុងោរចរៀរេាំនងិសចរមេេតិតវិនិចយាគ

ឱ្យបានរតឹមរតូវ ចហើយទីផ្សារមូេររតក៏អាេជួយររងីកេាំចណ្ះដឹងររស់ររោជន អាំរីសាថ នភារចសដាកិេច

ររស់ររចទសផ្សងវដរ។ រវនថមរីចនះទីផ្សារមេូររត ចដើរតួនទយីា៉ា ងសាំខាន់កនុងចសដាកិេចររស់ររចទស

មួយចដ្ឋយវាអនុរញ តឱ្យរកមុហ ុនសាជីវកមម សហរោសសាធារណ្ៈ និងរាជរដ្ឋា ភបិាេ អាេររមូេទុន

ចដ្ឋយផ្ទា េ់រីសាធារណ្ជន មកចររើរបាសច់ដើមបីររងីកអាជីវកមម ឬអភិវឌ្ឍនច៏ហដ្ឋា រេនសមពន័ធោចដើម។

ម៉ាោង វិញចទៀត អនកវដេមានរបាក់សេ់រីោរេាំណាយ មានជចរមើសកនុងោរចធវើរិរិធកមមសាំណ្ុាំ វិនិចយាគ

ររស់ខលួន ឬចធវើោរសនេ ាំ (ោមួយមូេររតវដេមានហានិភយ័ទរ) ចៅកនងុទីផ្សារមេូររត។ ចៅចរេ
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វដេសាេរ់បាក់ហ់ូររីអនកមាន ឬអនកវដេមានសាេ់របាក់ចេើសតរមូវោរ ចៅអនកវដេរតូវោរ ររករ

ចដ្ឋយររសិទធភារ ចរេចនះសកមមភារចសដាកិេចដូេោ ផ្សេតិកមម និងពាណិ្ជាកមម នឹងរីកេតូលាសច់ៅ

តាមចនះវដរ ររមទាំងរចងកើតឱ្យមានឱ្ោសោរង្ហរតាមរយៈោរវិនិចយាគរវនថម នងិរចងកើនរទរយសមបតតិ

សរមាររ់រោជនទូចៅ។ រវនថមរីចនះចទៀត ោរចកើនចឡើងននទផី្សារមេូររតកមពុោ អាេចធវើឱ្យមានោរ 

ទក់ទញវិនិចយាគិនមកររចទសកមពុោ រីចរពាះថារកុមហ ុនររចទសធាំៗ វដេមានរាំណ្ងមកវិនិចយាគ

ចៅកមពុោ អាេចបាះផ្សាយេក់មេូររតចៅទីផ្សារមេូររតកមពុោ និងវិនិចយាគចៅកមពុោវតមតង។ ចៅ 

ចរេមានទផី្សារចនះអាេជួយជាំរញុឱ្យរកុមហ ុនរតូវររោនភ់ាា រ់នអូភបិាេកិេចេែ តមាល ភារចដ្ឋយផ្សតេន់ូវ 

ទាំនុកេតិតដេ់សាធារណ្ជន វដេករណី្ចនះរចងកើតបានរ រិយាោសររកតួររវជង រវាងរកុមហ នុវដេ 

មានអភបិាេកិេចេែ មានតមាល ភារ និងរកុមហ ុនវដេមនិមានអភិបាេកេិចេែ និងោម នតមាល ភារ។ ដូចេនះ

ទីផ្សារមេូររត មានសារៈសាំខាន់សរមារ់ជួយជាំរញុឱ្យររភរមេូធនកនងុរសុកមានេេនរស់រចវីក និង

ោោរររងីកនវូររភរហញិ្ញវតថុសរមារ់កាំចណ្ើនចសដាកិេចដ៏រឹងមា ាំររស់ររចទសកមពុោ។ 
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ជាំរកូ២ ការយត្រៀម្ខ្លនួរបស់វិនិយោគិនកនុងការវិនិយោគយលើវិស័យមូ្លបត្រ 

២.១. លកេខ្ណឌ សដលត្រវូបាំយរញយដើម្បីវិនិយោគកនុងវិស័យមូ្លបត្រ 

រុគគេវដេមានរាំណ្ងចធវើោរវិនិចយាគចេើវិស័យមូេររតចៅររះរាោណាេរកកមពុោ រតូវអនុវតត

ចៅតាមដាំណាក់ោេវដេមានដេូខាងចរោម៖ 

ដាំណាកក់ាលទ១ី ការយត្រៀម្ខ្លនួម្៊ុនយរលជួញដរូ  

រុគគេវដេមានរាំណ្ងេង់វិនិចយាគកនុងវិស័យមេូររត រតូវចធវើោរកាំណ្ត់រីចោេរាំណ្ងននោរ 

 វិនិចយាគឱ្យបានេាសល់ាស់។ ោរកាំណ្ត់អាំរីចោេរាំណ្ង គឺរាេ់ោរវិនចិយាគវតងវតផ្សារភាា រ់នឹងកតាត

ហានិភ័យវដេវិនិចយាគិនរតូវវតរិចារណាមុនចរេសចរមេេតិតកនុងោរវិនចិយាគចេើអវីមយួ។  វិនិចយាគិន

គួររិចារណាចេើពាកយចសាល កមួយេាំនួនវដេពាក់រ័នធនឹងោរវិនិចយាគ មានដេូោ ោរវិនិចយាគវដេមាន

ហានិភយ័ខពស់ ចនះរបាក់េាំចណ្ញអាេទទេួបានក៏ខពស់វដរ (High risk, high return) ចហើយគួរកុាំ

ររងុយររថាន វិនិចយាគចេើគចរមាងវិនិចយាគវតមយួ (Don't put all your eggs in one basket)។

រុគគេវដេមានរាំណ្ងេង់វិនិចយាគរតូវរាំចរញេកខខណ្ឌ កាំណ្ត់ដូេខាងចរោម៖ 

១. ោរទទេួបានចេខអតតសរញ ណ្វនិចិយាគនិ (Investors Identification) 

ចដើមបីចធវើោរវិនចិយាគចៅកនងុទីផ្សារមេូររតកមពុោ  វិនិចយាគិនរតូវមានចេខអតតសរញ ណ្ វិនិ-

ចយាគិនវដេទទេួបានរី គ.ម.ក. មនុនឹងចធវើសកមមភារជួញដរូ។  វិនិចយាគិនអាេចសន ើសុាំចេខអតតសរញ ណ្

 វិនិចយាគិនចនះចដ្ឋយផ្ទា េម់ក គ.ម.ក. ឬតាមរយៈរកុមហ ុនមេូររតណាមយួវដេទទួេបានអាោ្រ័ណ្ណរី

គ.ម.ក.។ រេចុរបននរកុមហ ុនមូេររតវដេទទេួបានអាោ្រណ្ណរី គ.ម.ក. មានេាំននួ១០ កនុងចនះមាន

រកុមហ នុធានទញិមេូររតេាំនួន៦ រកមុហ ុន, រកមុហ នុពាណិ្ជាករមេូររតមានេាំនួន១ រកុមហ នុ, និង

រកុមហ នុឈ្មួ ញចជើងសាមេូររតមានេាំនួន៣ រកមុហ នុ ដូេមានខាងចរោម៖  

១ -យាន់តា សុី្យួរឹធី (ចខមរូឌា) ភីអិេសុី /Yuanta Securities (Cambodia) Plc. 

២ -អ ចអេ រ ៊ី សុី្យួរឹធី (ចខមរូឌា)ម.ក /RHB Securities (Cambodia) PLC. 

៣ -ោណា សុី្យួរឹធី អេិធីឌ្ី /Cana Securities Ltd. 

៤ -កមពុ សុី្យួរឹធី ភីអិេសុី /Campu Securities Plc. 

៥ -ចអសរ ៊ីអាយ រ យូា៉ា េ់ សុី្ យួរឹធី /SBI Royal Securities Plc. 

៦ -ភនាំចរញ សុី្យួរឹធី ភីអេិសុី /Phnom Penh Securities Plc. 

៧ -ចហាគ េចដន ហវ័រឈ្ូន (ចខមរូឌា) សុី្យួរឹធី ភីអិេសុី /Golden Fortune (Cambodia) Securities Plc. 
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៨ -ចអសុីេីដ្ឋ សុី្ យួរឹធី ភអីិេសុី /ACLEDA Securities Plc. 

៩ -ចខរ សុី្យួរឹធី េីមធីតី /CAB Securities Limited. 

១០ -ចខមរឌូា-ចវៀតណាម សុី្យួរឹធី ឯ.ក /Cambodia-Vietnam Securities Co., Ltd. 

 តារាង ១ រញ្ា ីច ម្ ះរកមុហ ុនមូេររតវដេទទួេបានអាោ្រណ្ណរី គ.ម.ក. 

ក. ោររាំចរញពាកយចសន ើសុាំចេខអតតសរញ ណ្វនិចិយាគនិ 

រុគគេដ្ឋកព់ាកយចសន ើសុាំរតូវរាំចរញពាកយចសន ើសុាំចៅតាមទរមង់វដេបានកាំណ្តច់ដ្ឋយ គ.ម.ក. ទរមង់

ទាំងចនះ គ ឺ ទរមង ់ “ក” សរមាររ់រូវនតរគុគេ នងិទរមង ់ “ខ” សរមារន់តីរិគុគេ ចដ្ឋយរតូវភាា រ់មក

ោមួយនូវឯកសារពាក់រ័នធដេូមានកាំណ្ត់កនុងចោេោរណ៍្វណ្នាំចេខ ០០១គ.ម.ក. /គ.ណ្.ន. េុះនងា

ទី៦ វខកុមភៈ ឆ្ងន ាំ២០១២ សេ ីរីោរផ្សេេ់ចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិន ។ 

 ទរមង់ពាកយចសន ើសុាំចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិនចនះ អាេរកបានចៅចេើចគហទាំររ័ររស់ គ.ម.ក.

ឬតាមរយៈតាំណ្ភាា រ់ចនះ http://www.secc.gov.kh/khmer/m45.php?pn=5 

ខ.នងលចសវាននោរដ្ឋកព់ាកយចសន ើសុាំ ឬចសន ើសុាំរនតចេខអតតសរញ ណ្វនិចិយាគនិ នងិសរុេភារ 

រុគគេដ្ឋក់ពាកយចសន ើសុាំចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិន រតវូរង់នងលពាកយចសន ើសុាំ និងចសាហ ុយសិកា

សាំណ្ុាំេិខតិចៅចរេដ្ឋកព់ាកយចសន ើសុាំ ឬចសន ើសុាំរនតចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិនចៅ គ.ម.ក. ដូេតចៅ៖ 

-េាំចពាះរូរវនតរុគគេ ោសាេ់របាកេ់ាំននួ ២០,០០០ (រីរមុឺន) ចរៀេ។ 

-េាំចពាះនតីរិុគគេ ោសាេរ់បាក់េាំននួ ៥០,០០០ (របាាំមុឺន) ចរៀេ។ 

 ចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិនមានសុរេភារសរមាររ់យៈចរេ ១០ (ដរ)់ឆ្ងន ាំ។  វិនិចយាគិនរតូវ

ដ្ឋក់ពាកយចសន ើសុាំរនតចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគនិ មុនចរេអស់សុរេភាររយៈចរេ ៣(រី) វខ។  

សមូររា ក៖់  វនិិចយាគិនមាន ក់ទទួេបានចេខអតតសរញ ណ្វនិិចយាគិនវតមយួគត់។  

២.ោរចរើកគណ្នជីញួដរូ 

រនា រ់រីទទេួបានចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិនរី គ.ម.ក.  វិនិចយាគិនរតូវចធវើោរចរើកគណ្នី

ជួញដូរចៅរកុមហ នុមេូររតណាមួយវដេទទេួបានអាោ្រណ្ណរី គ.ម.ក.។ 

ក.ោរចរជើសចរសីរកមុហ នុមេូររតចដើមបចីរើកគណ្នជីញួដរូ 

 មុននឹង្នដេ់ចរើកគណ្នីជួញដូរ  វិនិចយាគិនរតូវចរជើសចរសីរកុមហ ុនមេូររតោមុនសិន។

 វិនិចយាគិនរតូវចរជើសចរសីរកុមហ ុនមេូររតណាមួយវដេទទេួបានអាោ្រណ្ណរី គ.ម.ក. នងិោសមា-

ជិកររស់រកុមហ នុផ្សារមេូររតកមពុោ។ ោមយួោន ចនះ វិនិចយាគិនគួរវតរិចារណាចៅចេើកតាត មយួេាំនួន

ដូេោចសវាកមម កនរមចជើងសារ សិទធិនិងោតវកិេចចៅកនងុកិេចររមចររៀងអតិងិជន។ 

http://www.secc.gov.kh/khmer/m45.php?pn=5
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ខ.គណ្នជីញួដរូ 

  វិនិចយាគិនមយួអាេចរើកគណ្នីជួញដរូមយួចៅរកមុហ នុមេូររតមយួ មាននយ័ថា វិនិចយាគនិ

អាេចរើកគណ្នីជញួដូរចេើសរីមួយបានចៅរកុមហ ុនមេូររតចផ្សេងៗោន ។  

 គណ្នជីញួដរូមាន ២ (ររី) ដេូខាងចរោម៖ 

 ១.គណ្នីសាេ់របាក់៖  វិនិចយាគិនរតូវដ្ឋក់តមកេ់សាេ់របាក់ ១០០% ចដើមបីចធវើោរជញួដូរមូេររត។

រកុមហ នុមេូររតរតូវយកសាេ់របាក់វដេអតិងិជនបានដ្ឋកត់មកេ់ចនះដ្ឋក់េេូកនុងគណ្នីសាេ់របាក់

អតិងិជន (Client Money Account)ចៅភាន ក់ង្ហរទូទតស់ាេ់របាក់ពាក់រន័ធនឹងមេូររត (CSA)។ 

 ២.គណ្នីមូេររត៖ សរមារ់រកាទុកមេូររតចៅកនងុររតិរតតិកររកាទុកមេូររត។ មូេររត

ររស់វិនិចយាគិនរតូវបានរកាទុកចៅររតិរតតកិររកាទុកមេូររត ដ្ឋេ់ចដ្ឋយវឡករីរទរយររស់រកុមហ ុន

មូេររត។ 

ដាំណាកក់ាលទី២ ការជញួដរូមូ្លបត្រ 

រនា រ់រីបានចរើកគណ្នីជញួដូរ ោមយួរកុមហ នុមេូររតរេួមក  វិនិចយាគិនអាេចធវើោរជញួដូរ

មូេររតចៅចេើទផី្សារមេូររតបាន។  វិនិចយាគិនអាេជួញដរូមេូររតចៅទផី្សារដាំរូង នងិ/ឬទីផ្សាររនា រ់

ដូេខាងចរោម៖  

 -ោរទញិមេូររតចៅទផី្សារដាំរងូ 

ទផី្សារដាំរងូ គឺោកវនលងវដេមូេររតរតូវបានចបាះផ្សាយ ចដ្ឋយរកមុហ នុចបាះផ្សាយេក់មេូររត 

េក់ចៅឱ្យសាធារណ្ជនចដើមបីទទេួបាននវូហរិញ្ញរបទន ឬមេូធនយកចៅវិនចិយាគ។ ចៅកនុងដាំណាក់

ោេទផី្សារដាំរូងចនះចហើយ វដេរកុមហ ុនឬសហរោសចធវើោរររមេូទុនរសីាធារណ្ជន ឬវិនិចយាគិន

វដេបានេេូរួមទញិមេូររតរីរកុមហ ុនចបាះផ្សាយេក់មេូររត។ 

 

 

 

 

 

 

 រូរភារ២ ទីផ្សារដាំរូង 
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 -ោរជញួដរូមេូររតកនងុទផី្សាររនា រ ់(Secondary Market) 

ទផី្សាររនា រ់ គឺោកវនលងវដេមេូររតរតូវបានជញួដូររនត រវាងអនកទញិ និងអនកេក់ វដេោ

 វិនិចយាគិន មាននយ័ថាវិនិចយាគិនវដេបានទញិមេូររតរេួកនុងទផី្សារដាំរងូ អាេេក់ចេញវិញបានចៅ

ឱ្យ វិនិចយាគិនចផ្សេងៗចទៀត។ ចដ្ឋយវឡករបាក់វដេបានមករីសកមមភារជញួដូរចេើទីផ្សាររនា រ់ គឺបាន

ចៅចេើ វិនចិយាគិនវដេោអនកោនោ់រ់មេូររត មនិវមនបានចៅចេើរកមុហ ុនចបាះផ្សាយេក់មេូររត

ចទ ចពាេគឺរកុមហ ុនចបាះផ្សាយេក់មេូររតមិនទទេួផ្សេររចយាជន៍ចសដាកិេចរីោរជួញដរូចេើទផី្សារ

រនា រ់ចឡើយ។ សរមារ់ររះរាោណាេរកកមពុោ កវនលងវដេផ្សតេោ់រជញួដូរមេូររតចៅទីផ្សាររនា រ់គឺ

ចៅរកមុហ ុនផ្សារមេូររតកមពុោ វដេោររតិរតតិករទីផ្សារមេូររតទទេួបានោរអនរុញ តរី គ.ម.ក.។ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ដាំណាកក់ាលទី៣ ការយ វ្ ើឱ្យត្បយសើរយ ើងយលើការវនិិយោគ 

 ចរោយរីបានវិនិចយាគកនុងទផី្សារមេូររត  វិនចិយាគិនទទេួបានរទរិចសាធន៍ នងិេាំចណ្ះដឹង

ទក់ទងនឹងោរជញួដូរមូេររតដូេចនះ  វិនិចយាគិនគួរមានសកមមភារដេូខាងចរោមរវនថមចទៀត៖ 

- រិនិតយចឡើងវិញចេើចោេរាំណ្ងវដេអនកបានកាំណ្ត់មនុចរេជួញដរូ និងចរៀរេាំចោេរាំណ្ង

និងយុទធសាន្រសតកនុងោរវិនចិយាគររស់អនកចដើមបីចធវើឱ្យោន់វតររចសើរចឡើង 

- រនតសិកា និងវសវងយេ់រទីីផ្សារមូេររត ោរវិភាគចេើទផី្សារមេូររត និងឧរករណ៍្ហិរញ្ញវតថុ

ចផ្សេងចទៀត តាមរយៈោរេេូរួមសោិខ សាលា វគគរណ្តុ ះរណាត េ និងសវយ័សិកាោចដើម។ 

- គរបីតាមដ្ឋនរត័ម៌ានអាំរី វិស័យមេូររត ោរិចសសទក់ទងចៅរកមុហ ុនចបាះផ្សាយ និង/ឬ

រកុមហ នុេុះរញ្ាេីកម់ូេររតវដេចលាក/អនកបានោន់ោរ់មេូររត។ 

  រូរភារ៣ ទីផ្សាររនា រ់ 
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- តាមដ្ឋនរត័៌មានចសដាកេិចរមួមានកាំចណ្ើនចសដាកិេច អរតាោររបាក់ ចោេនចយាបាយចសដាកិេច 

ររស់រាជរដ្ឋា ភិបាេ ...។  

- ចធវើោភាគហ ុនិកវដេមានោរទទេួខុសរតូវខពស់។  

- ចរតៀមចធវើោរជញួដូរ និងជញួដូរចេើឧរករណ៍្ហិរញ្ញវតថុចផ្សេងៗចទៀត ឬរចងកើតោផ្សេររត។ 

- ចេៀសវាងោល យខលួនោជនរងចរោះរីោរ្ចបាក (Do not be a fraud victim)។   

២.២. បទបបញ្ញរតិសដលវនិិយោគិនត្រវូយល់ដឹង កនុងការវិនិយោគមូ្លបត្រ 

  វិនិចយាគិន គួរយេដ់ឹងរីេារ់ រទរបញ្ញតតិ និងចោេោរណ៏្វណ្នាំពាក់រន័ធនន មួយេាំននួមុន

នឹងចធវើោរសចរមេេតិតវិនចិយាគចេើទផី្សារមេូររត ចៅកនុងររះរាោណាេរកកមពុោ ដូេខាងចរោម៖ 

- េារ់សត ីរីោរចបាះផ្សាយ នងិោរជញួដូរមេូររតមហាជន 

- អនុរកតឹយសត ីរីោរអនុវតតេារ់សត ីរីោរចបាះផ្សាយ និងោរជញួដូរមេូររតមហាជន 

- អនុរកតឹយសត ីរី ោរចេើកទឹកេិតតរនធដ្ឋរកនុងវិស័យមេូររត 

- ររោសសត ីរី នងលចសវាចេើររតិរតតោិរជញួដូរមេូររតកមមសិទធិ 

- ររោសសត ីរី នងលចសវាសរមារ់ររតិរតតោិរជញួដូរមេូររតរាំណ្េុ 

-  វិធានសត ីរីោរេុះរញ្ា  ី

-  វិធានររតរិតតិោរទផី្សារ 

-  វិធានររតរិតតិោរផ្ទត់ទតន់ិងទទូតម់េូររត 

-  វិធានររតរិតតិោររកាទុកមេូររត និង 

- រទរបញ្ញតតិពាក់រន័ធចផ្សេងៗចទៀត។ 

 ោមួយោន ចនះវដរ ចដើមបីចជៀសវាងនឹងហានិភយ័ររឈ្មនឹងផ្សលូវេារ ់និងទទេួចទសទណ្ឌ នន

 វិនិចយាគិន រតូវវសវងយេរ់វនថមពាក់រ័នធោរជញួដូរនផ្សាកនុង វដេមានវេងកនុងេារ់សត ីរីោរចបាះផ្សាយ

និងោរជញួដូរមេូររតមហាជនឱ្យបានេមែតិនិងេាសល់ាស់។ 

 

 

 

 

http://www.secc.gov.kh/khmer/m23.php?pn=3 

  រូរភារ៤ ករមងសរមង់រទរបញ្ញតតិគតិយុតតិកនុងវសិ័យមូេររត 

http://www.secc.gov.kh/boards/index.php?bid=m22Anukrets_k&nav=read&ntcmode=read&no=6&p=1&sch=&sch_type=&sch_key=&cate=
http://www.secc.gov.kh/boards/index.php?bid=m22Anukrets_k&nav=read&ntcmode=read&no=18&p=1&sch=&sch_type=&sch_key=&cate=
http://www.secc.gov.kh/boards/index.php?bid=m23Prakas_k&nav=read&ntcmode=read&no=34&p=5&sch=&sch_type=&sch_key=&cate=
http://www.secc.gov.kh/boards/index.php?bid=m23Prakas_k&nav=read&ntcmode=read&no=73&p=1&sch=&sch_type=&sch_key=&cate=
http://csx.com.kh/laws/lsr/listPosts.do?MNCD=20501
http://csx.com.kh/laws/ipo/listPosts.do?MNCD=20503
http://csx.com.kh/laws/csr/listPosts.do?MNCD=20504
http://csx.com.kh/laws/sdr/listPosts.do?MNCD=20505
http://www.secc.gov.kh/khmer/m23.php?pn=3
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ជាំរកូ៣ សថិរិ វិនិយោគិននិងទិននន័យសយងេបននការជួញដូរ 
 

៣.១. សថិរិវិនិយោគិន 

៣.១.១.ចាំនួន វិនិយោគិនចប់រីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ត្រមីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ក.េាំននួវនិចិយាគនិ 

 

រោហវិេ ១ េាំននួវនិិចយាគនិសរុរ (២០១២ ដេ់ រតមីាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០) 

 តាមរយៈរោហវិេទនិននយ័ខាងចេើចនះបានរង្ហា ញថា មានវិនិចយាគិនវដេបានចសន ើសុាំ និងទទេួ

បានចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិនរី គ.ម.ក. កនុងឆ្ងន ាំ២០១២មានេាំនួន ១៩%, ឆ្ងន ាំ២០១៣ មានេាំនួន

៤%, ឆ្ងន ាំ២០១៤ មានេាំននួ ៣%, ឆ្ងន ាំ២០១៥ មានេាំនួន ៥%, ឆ្ងន ាំ២០១៦ មានេាំននួ ២%, ឆ្ងន ាំ២០១៧ មាន

េាំនួន ៤%, ឆ្ងន ាំ២០១៨ មានេាំនួន ៤៩%, ឆ្ងន ាំ២០១៩ មានេាំនួន ៨% និងកនុងរតមីាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ចនះ

មាន វិនិចយាគិនវដេទទេួបានចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិនមានេាំននួ ៧% ននេាំនួន វិនិចយាគិនសររុ។ 
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99%

1%

 វិនចិយាគនិសររុោររូវនតរគុគេ និងនតីរិគុគេ 

រូរវនតរុគគេ នីតិរុគគេ

 ខ.វនិចិយាគនិោររូវនតរគុគេ នងិនតីរិគុគេចៅតាមឆ្ងន ាំនមីយួៗ 

 

រោហវិេ ២  វនិិចយាគិនោ រូរវនតរុគគេ និងនីតិរុគគេចៅតាមឆ្ងន ាំនមួីយៗ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 គិតរតឹមរតីមាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ ចនះ គ.ម.ក. បានទទេួ និងផ្សតេច់េខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិន

ជូន វិនិចយាគិនោរូរវនតរុគគេមានេាំនួន ៩៩% និងោនតីិរុគគេមានេាំននួ ១%។ 
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18.34%

4.26%
2.75%

4.62%

2.27%
4.02%

48.62%

7.84%
6.74%

0.22% 0.05% 0.08% 0.02% 0.01% 0.04% 0.03% 0.04% 0.03%

រូរវនតរុគគេ និងនីតិរុគគេ

ររូវនតរុគគេ នីតិរុគគេ

រោហវិេ ៣  វនិិចយាគិនសរុរ ោរូរវនតរុគគេ និងនីតិរុគគេ  
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គ. វនិចិយាគនិសរា តវិខមរ នងិសរា តរិរចទសចៅតាមឆ្ងន ាំនមីយួៗ 

 

រោហវិេ ៤  វនិិចយាគនិសរា តវិខមរ និងសរា តិររចទសចៅតាមឆ្ងន ាំនីមួយៗ 

 តាមរយៈរោហវិេចនះ រង្ហា ញថាកនុងឆ្ងន ាំ២០១២  វិនិចយាគិនសរា តិវខមរមានេាំននួ ៧១%  វិនិចយាគិន

សរា តិររចទសមានេាំននួ២៩%, ឆ្ងន ាំ២០១៣ សរា តិររចទសមាន៥៥% គឺចរេើនោងសរា តិវខមរមាន

រតឹមវត៤៥%, ឆ្ងន ាំ២០១៥ សរា តិវខមរ ៧៧% និងសរា តិររចទស ២៣%, ចហើយចរើចយើងរិនតិយចមើេ

កនុងឆ្ងន ាំ២០១៨  វិនិចយាគិនសរា តវិខមរមានរហតូដេ់ ៩៧% ខណ្ៈចរេវិនិចយាគិនសរា តរិរចទសមាន

េាំនួនរតឹមវត ៣% រ៉ាុចណាន ះ។ 

 
រោហវិេ ៥  វនិិចយាគិនសរា តិវខមរ និងសរា តិររចទស 

 តាមរយៈទិននន័យវដេបានរង្ហា ញខាងចេើ គិតរតមឹរតមីាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ គ.ម.ក. បានផ្សតេ់

ចេខអតតសរញ ណ្ វិនិចយាគិនជូន វិនិចយាគិនសរា តិវខមរមានេាំនួន ៨៣% នងិវិនិចយាគិនសរា តរិរចទស

មានេាំនួន ១៧% ននេាំននួ វិនិចយាគិនសរុរ។ 
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55%
49%

23% 25%
18%

3%

37%

15%

សរា តិវខមរ សរា តិររចទស

83%

17%

 វិនិចយាគិនសរា តិវខមរ និងសរា តិររចទស សរុររតឹមរតីមាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០

សរា តិវខមរ

សរា តិររចទស
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 តាមរយៈរោហវិេខាងចេើចនះកនងុេាំចណាមវិនចិយាគិន ោរូរវនតរុគគេ មានវិនចិយាគិនវដេមាន

សរា តិវខមរមានេាំនួនចរេើនោងចគរហូតដេ៧់៩% េិន៨% ជរ៉ាុន៥% មា៉ា ចឡសុី១% និងវិនិចយាគិន

សរា តិចផ្សេងៗមានេាំនួន៦%។ កនុងេាំចណាមវិនិចយាគិនោនតីិរុគគេ មាន វិនិចយាគិនវដេមានសរា តិ

វខមរេាំនួន១៨% េិន១៥% សហរដាអាចមរិេ១៥% ជរ៉ានុ១១% អនូ្រសាត េី៦% អងច់គលស៦% មា៉ា ចឡសុី

៦% កូចរ ខាងតបូង៣% ចវៀតណាម២% និងមានវិនិចយាគិនសរា តចិផ្សេងៗចទៀត១៣%។ 

្. វនិចិយាគនិតាមចភទ  

 

រោហវិេ៨៖  វនិិចយាគិនតាមចភទ (ររសុ និងរស)ី 

 គិតរតមឹដាំណាេ់រតមីាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០  វិនិចយាគិនរួមទាំងរូរវនតរុគគេ នងិនតីិរគុគេ ររមទាំង

 វិនិចយាគិនរគរ់សរា តិ វដេទទេួបានចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិនរី គ.ម.ក. មានវិនិចយាគិនចភទ

រសី មានេាំននួ៣៨% និងវិនិចយាគិន ចភទររុស មានេាំនួន ៦២% ននវិនចិយាគិនសរុរ វដេមាន ចេខ

អតតសរញ ណ្វិនិចយាគិន។ 

38%

62%

 វិនិចយាគិនតាមចភទ

រសី ររុស

រោហវិេ ៦ េាំននួវនិិចយាគនិោររូវនតរុគគេតាមសរា តិ រោហវិេ ៧ េាំននួវនិិចយាគនិោនតីិរុគគេតាមសរា តិ 
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៣.១.២. ចាំនួនគណនីជួញដូរ  
 

 
រោហវិេ ៩ គណ្នីជួញដូរកនុងរតីមាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ 

តាមទិនននយ័ខាងចេើចនះចដ្ឋយគិតរតឹមដាំណាេ់រតមីាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ េាំនួន វិនិចយាគិនវដេ

ទទួេបានចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិនរី គ.ម.ក. រេួចហើយ នឹងបានចៅចរើកគណ្នីជួញដូរមេូររត

ចៅតាមរណាត រកុមហ ុនមេូររតមានេាំនួនររវហេរីរមុនឺរួនពាន់ចេខគណ្នីជួញដូរ វដេវិនិចយាគិន

បានចរើកគណ្នីជួញដរូចៅរកុមហ ុនមេូររតចអសុេីដី្ឋ សុី្យូរឹធី ភីអេិសុី មានេាំននួ ៨០.៥%, រកុមហ នុ

ចអសរ ៊ីអាយ រ ូយា៉ា េ់ សុី្យូរឹធី មានេាំនួន ៦%, រកុមហ ុន អ ចអេ រ ៊ី សុី្យូរឹធី (ចខមរូឌា) ម.ក. មាន

េាំនួន ៥.៣% និងតាមរណាត រកុមហ ុនមេូររតចផ្សេងៗមួយេាំនួនចទៀតផ្សងវដរ។ 

៣.១.៣.  វិនិយោគិនសដលមានសកម្មភារវិនិយោគកនុងទីផ្សារ ត្បចាំត្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

កនងុរតមីាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ េាំននួវិនចិយាគិនវដេេេូរមួ វិនិចយាគកនុងទីផ្សារមូេររត កនុងចនះ 

ភាគហ ុនររស់រដ្ឋា ករទឹកសវយត័រកងុភនាំចរញ (PWSA)េាំនួន ១៩%, ភាគហ ុនររសរ់កុមហ នុចន្រហគនធវនីអុនិ

ចធើចណ្សិនណ្េ (ចខមរឌូា)ភីអិេសុី (GTI)មានេាំននួ ១០%, ភាគហ ុនររសក់ាំរង់វផ្សសវយត័ភនាំចរញ 

(PPAP) មានេាំនួន ១៩%, ភាគហ ុនររស់កាំរងវ់ផ្សសវយត័រកុងររះសីហន ុ (PAS) មានេាំននួ ២៨%, 

ភាគហ ុនររស់ភនាំចរញចអសអុីហេិតភីអិេសុី (PPSP)មានេាំនួន ១៩% និងមូេររតរាំណ្េុររស់ ធនោរ 

វឌ្ឍនៈ អាសុីេាំោត់ (ABA) មានេាំនួន៦%។ 
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គណ្នីជួញដូរកនុងរតមីាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០
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៣.២. ទិននន័យសយងេបននការជួញដូរត្បចាំត្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទាំហាំមេូធនូរនយីកមមទីផ្សារសរុរ (Market Cap.) ចៅេុងរតមីាសទ១ី ឆ្ងន ាំ២០២០មានតនមល

២.១៧៥.៥៥៨ លានចរៀេ (ររវហេ ៥៤៤លានដលុាល រសហរដាអាចមរិក)។ កនុងរតមីាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ទាំហាំ

ជួញដូរភាគហ ុនសរុរមានេាំនួន ៥៦០.៤៧៩ ភាគហ ុន បានងយេុះររមាណ្ ១៧% ចររៀរចធៀរនឹងរតី

មាសទី៤ ឆ្ងន ាំ២០១៩ វដេមានររមិាណ្ជួញដូរសរុរេាំនួន ៦៧៨.០០៨ ភាគហ ុន។ តនមលជញួដូរមេូររត

សរុរមានតនមលររវហេ ៣.៨៩៩ លានចរៀេ (ររវហេ ៩៧៤ ពាន់ដលុាល រសហរដាអាចម រិក) បានងយេុះ

ររមាណ្ ៣៣% ចររៀរចធៀរោមួយនឹងរតមីាសទី៤ ឆ្ងន ាំ២០១៩។ េាំចពាះទាំហាំជញួដូរោមធយមររចាាំនងា 

មានេាំនួន ៩.០៤០ ភាគហ ុន វដេមានតនមលររមាណ្  ៦២,៩ លានចរៀេ (ររវហេនឹង ១៥,៧ ពាន់

ដលុាល រសហរដាអាចមរិក)។េាំវណ្កឯររា ទិញមានេាំនួន ៣,៧៦ លានភាគហ ុនខណ្ៈវដេររា េកម់ាន

េាំនួន ៣,៨៥ លានភាគហ នុ វដេររា ទញិចកើនចឡើងេាំនួន ៦៥% និងររា េក់ងយេះុ ១៧% ចរើចធៀរ

នឹងរតមីាសទី៤ ឆ្ងន ាំ២០១៩។ 

ទិដ្ឋភាព ទូ ទៅនៃ ទីផ្សារ ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ ត្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០ បម្ត្ែ បត្ែួល

នងៃជួ ញដ្ូរ 59 62 5%

ចាំៃួៃភាគហ ៊ុៃច៊ុុះបញ្ជ ីសរ៊ុប (លាៃភាគហ ៊ុៃ )                      305                    305 0%

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

ែូលធៃូបៃីយកែមទី ផ្សារ  (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែ រិក) 701 544

បរិមាណបញ្ជជ ទិ ញ (លាៃភាគហ ៊ុៃ ) 2.3 3.8 65%

បរិមាណបញ្ជជ ល ក់ (លាៃភាគហ ៊ុៃ )                     4.65                   3.86 -17%

ទាំហាំជួញដ្ូរ (លាៃភាគហ ៊ុៃ ) 0.68 0.56 -17%

ទាំហាំជួញដ្ូរជាែធយែ ត្បចាំ នងៃ (ភាគហ ៊ុៃ ) 11,502 9,040

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

រនែាជួ ញដ្ូរ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែ រិក) 1.5 0.97

រនែាជួ ញដ្ូរជាែធយែ ត្បចាំ នងៃ (លាៃ ទរៀ ល ) 98 63 -36%

រនែាជួ ញដ្ូរជាែធយែ ត្បចាំ នងៃ  (ដ្៊ុលាា រអាទែ រិក) 24,605 15,723

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

ចាំៃួៃ វិៃិ ទោគិ ៃ 529 634 20%

តារាង ២ ទិដាភារទចូៅននោរជួញដូរមូេររតកមមសិទធិ 
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ទាំហាំជួញដូរភាគហ ុនររសរ់កុមហ ុនេុះរញ្ា ីេក់មេូររតរតូវបានវរងវេកតាមរកុមហ ុន រមួមាន

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

ចសម ើនឹង ១៦% ននភាគហ ុនវដេបានជញួដូរសរុរររចាាំរតីមាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០។  

៣.២.១. សនទសសន៍ ផ្ស.ម្.ក. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

កនុងរតីមាសទ១ី ឆ្ងន ាំ២០២០ សនាសេនផ៍្ស.ម.ក. បានងយេុះររមាណ្ ២២% វដេវររររេួ រី 

៧៦១,៧៣ ចៅេុងរតីមាសទី៤ ឆ្ងន ាំ២០១៩មករតឹម៥៩០,៦៣ ចៅេុងរតីមាសទី១ ឆ្ងន ាំ២០២០។ 

PWSA
31%
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PPSP
33%
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16%
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ទាំហាំជួញដរូ និងសនាសេន ៍ផ្ស.ម .ក. 

PWSA GTI PPAP PPSP PAS Current Index

62,719

រោហវិេ ១០ ទាំហាំជួញដូរររស់រកមុហ នុេុះរញ្ាេីក់មូេររត(គិតោភាគរយ) 

រោហវិេ ១១ សនាសេន៍ ផ្ស.ម.ក. និងទាំហាំជួញដូរសរុរ 
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ជាំរកូ៤ យសចកតីសននដិ្ឋា ន  

 

 ចារ់តាាំងរឆី្ងន ាំ២០១២ មកដេ់រតមីាសទ១ី ឆ្ងន ាំ២០២០ចនះ គឺមានចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិន 

ោរូរវនតរុគគេមានេាំនួន ៩៩ % និងវិនិចយាគិនោនតីរិុគគេមានេាំនួន ១% ចហើយកនុងចនះផ្សងវដរ វិនិ-

ចយាគិន ចភទររសុ មានេាំននួ ៦២% និងវិនចិយាគិន ចភទរសី មានេាំនួន ៣៨% ចហើយ វិនចិយាគិន

សរា តិវខមរមានេាំនួន ៨៣% និងវិនិចយាគិនសរា តិររចទសមានេាំននួ ១៧%។ តាមរយៈទិននន័យខាង

ចេើ េាំននួវិនិចយាគិនវដេទទេួបានចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិនវដេមានសកមមភារជញួដូរោររចាាំ

កនុងទីផ្សារមានេាំនួនតិេចៅចឡើយ ចនះចរើចររៀរចធៀរោមយួេាំននួវិនិចយាគិនសររុ វដេទទេួបាន

ចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិន។ សរមារ់កនុងរតមីាសទ១ី ឆ្ងន ាំ២០២០ ចនះេាំនួនរគុគេចសន ើសុាំ និងទទួេ

បានចេខអតតសរញ ណ្វិនិចយាគិនរី គ.ម.ក. មានោរចកើនចឡើង វតេាំននួវិនិចយាគិនវដេមានសកមមភារ 

ចៅចេើទផី្សារមានោរងយេះុ។  
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យ ះរ៊ុម្ពផ្សាយយដ្ឋយ 

គណៈកម្មការម្លូបត្រកម្ពុជា 

អាសយដ្ឋា ន ៖ អោរ ៩៩ ផ្សលូវ ៥៩៨ សង្ហក ត ់ភនាំចរញងមី ខណ្ឌ  វសនសុខ ភនាំចរញ 

ទូរសរា ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥៦១១ 

ទូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥៦២២ 

អុីវម៉ាេ ៖ info@secc.gov.kh 

ចគហទាំរ័រ ៖ http://www.secc.gov.kh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ត្បកាសបដិយស្ (Disclaimer) ៖ ររឹតតិររតចនះរតូវបានចរៀរេាំចឡើងសរមារ់ផ្សតេ់នូវរ័ត៌មាន និង

េាំចណ្ះដឹងជូនសាធារណ្ជនវតរ៉ាុចណាណ ះ។   
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