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បច្ចុប្បន្នភាពទីផ្្ារ

អត្រាតម្លៃខុន្ដូនៅត្រទឹងខណៈការផ្គត់ផ្គង់មាន្ការន ើន្ន ើង

រាជធាន្ីភ្នំនពញ ត្រតីមាសទី ៤ឆ្្ំ ២០១៨

1

តម្លៃជួលផ្សារលក់រាយ
ទីតាំងលអ
$38.0/SQM

តម្លៃលក់លធសយលរបស់
ខុនដូកម្លិតខពស់
$3,260/SQM

ទិដឋភាពទូនៅ

យោងតាមទិន្នន្យ័នន្ក្រសួងយរៀបចំដែន្ែីន្គរបូនី្យរមម និ្ងសំណង់
រនុងក្រីមាសចុងយក្ោយនន្ឆ្ន ំ ២០១៨យន្េះ មាន្ោរធ្លា រចុ់េះគរួយោយ
ររស់មាា ល់នូ្វទំហំវនិិ្យោគ និ្ងចំន្នួ្គយក្មាងដែលក្រូវបាន្អនុ្មរ័
រនុងវស័ិយសំណងយ់ៅទូទងំក្បយទសរមពុជា ។

ទំហំវនិិ្យោគដែលក្រូវបាន្អនុ្មរ័សរបុសក្មាបោ់រវនិិ្យោគរនុង
វស័ិយសំណង់ រនុងអំឡុងដែមររាែល់ដែវចិឆិោ ក្រូវបាន្បា៉ា ន្់ស្មម ន្
ថាមាន្ទំហំក្បមាណជាង ៥.២ ពាន្ល់ាន្ែុលាា រោយមររិ ែណៈ
ដែលរយួលែសរបុរនុងដែរុលា និ្ងដែវចិឆិោរមួបញ្ចូ លគ្នន មាន្ទំហំ
ក្រឹមដរ ៤០៨ លាន្ែុលាា រោយមររិប៉ាុយ ណ្ េះ។ យៅរនុងក្រីមាសទី៤
ឆ្ន ំ ២០១៨ យន្េះ ទំហំទឹរក្បារ់ក្បមាណ ៦១០ លាន្ែុលាា រោយមររិ
ក្រូវបាន្បា៉ា ន្់ស្មម ន្ ថាក្រូវបាន្វនិិ្យោគយៅរនុងវស័ិយសំណង់ ដែល
យសមើនឹ្ងោរធ្លា រចុ់េះចំន្នួ្ ៧៥% យ ៀបនឹ្ងក្រីមាសមុន្។

យលើសពីយន្េះយៅយទៀរ ចំន្នួ្គយក្មាងស្មងសងយ់ៅរនុងក្រីមាសចុង
យក្ោយយន្េះ រយ៏ ើញមាន្ោរធ្លា រចុ់េះគរួឲ្យររស់មាា ល់ផងដែរ យោយ
ធ្លា រ់ចុេះពី ៨៩៨ គយក្មាងរនុងក្រីមាសទី៣ ឆ្ន ២ំ០១៨ មរក្រឹមដរ
៤៩០ គយក្មាងប៉ាុយ ណ្ េះ យៅរនុងក្រីមាសយន្េះ។ យន្េះយោយយោងតាម
ទិន្នន្យ័ចុងយក្ោយបំផុរ យរៀបយរៀងយោយក្រសួងយរៀបចំដែន្ែី ន្គរបូ
នី្យរមម និ្ងសំណង។់

យទេះបីជាោរបញ្ចបឆ់្ន ំ ២០១៨ យន្េះ ក្បក្ពឹរតយៅយោយមាន្សភាព
មនិ្លអសូវែូចយន្េះរដី ោរក្ពួយបារមភអំពីផលប៉ាេះពាល់នន្ោរយបាេះយឆ្ន រ
យក្រើសតាងំរំ្ងរាស្រសត ពំុមាន្ោររេះឥទធិពល ងន្់ ងរែល់ទំនុ្រចិរត
របស់វនិិ្យោគិន្យទ ែូចក្រូវបាន្ដសដងយោយយ ើញតាមរយៈទំហំទឹរ
ក្បារ់រហូរែល់ ៦ ពាន្ល់ាន្ែុលាា រោយមររិក្រូវបាន្យបាេះទុន្វនិិ្
យោគរនុងវស័ិយសំណង់ និ្ងចំន្នួ្គយក្មាងសរបុរហូរែល់ ៣,៤០០
គយក្មាង ទទលួបាន្ោរអនុ្ញ្ញា រស្មងសងយ់ៅរនុងឆ្ន យំន្េះ។

យៅរនុងក្រីមាសទី៤ ឆ្ន ២ំ០១៨ មាន្គយក្មាងថ្មីៗជាយក្ចើន្ក្រូវបាន្
បដន្ែមយៅរនុងសតុរអចលន្ក្ទពយរារធ្លនី្ភ្នំយពញ ជាពិយសសរនុង
វស័ិយែុន្ែូ ដែលរនុងយ េះរមួមាន្គយក្មាងែុន្ែូចំន្នួ្ ៨ បាន្បញ្ចប់
ោរស្មងសងយ់ៅរនុងក្រីមាសយន្េះ។ ោ៉ា ង្ មញិ ចំណុចវរិជមាន្
យន្េះ រ៏ក្រូវរងោរប៉ាេះពាល់យោយស្មរមាន្ោរពន្ារយពលនន្គយក្មាង
ជាយក្ចើន្ដែលភាគយក្ចើន្ជាគយក្មាងដផនរពាណិរជរមម។

ខៃឹលសារសនងេប

ែុន្ែូចនំ្ួន្ ៨ គយក្មាង ដែលមាន្ចំន្ួន្សរបុរហូរែល់ ២,២៣៤ យូន្រី
ក្រូវបាន្បញ្ចបោ់រស្មងសងរ់នុងក្រីមាសយន្េះ ន្ិងបាន្យ វើយោយោរផារផ់ាង់
សរបុមាន្ោរយរើន្យឡើងរហូរែល់ ១៨.៩%។ ែុន្ែូ ៦ គយក្មាងយផេងយទៀរ
ដែលមាន្ចនំ្ួន្ ២,២០០ យូន្ីរ បាន្ចាបយ់ផដើមោរលរ់ ន្ិងក្រូវបាន្ោរ់
បញ្ចូ លយៅរនុងសតុរថ្មីដែលភាគយក្ចើន្គឺជាក្បយភ្ទែុន្ែូរក្មរិម យម។ យទេះ
បីជាមាន្ោរយរើន្យឡើងគួរឲ្យររស់មាា ល់នូ្វោរផារ់ផាង់ែូចយន្េះរដី រនមាលរ់
ន្ិងរនមារួលជាម យមយៅររាបាន្អក្តាមយួែ៏រងឹមា។ំ

ទងំវស័ិយទផីារលររ់ាយ ន្ងិអគ្នរោរោិល័យ បាន្រួបក្បទេះោរពន្ារ
យពលនន្ោរបញ្ច ប់រនុងគយក្មាងមួយចំនួ្ន្ ដែលភាគយក្ចើន្គឺប ត្ លមរ
ពីភាពយឺរោ៉ា វនន្ែំយណើ រោរស្មងសង់។ សតុរោរោិល័យមាច ស់ដរមួយ
(centrally-owned office) មាន្ោរយរើន្យឡើងរចិរួចយៅរនុងក្រមីាសយន្េះ
ដែលអក្តាយក្បើក្បាស់សរបុសក្មាបក់្គបក់្បយភ្ទោរោិល័យទងំអស់ បន្ត
មាន្ភាពរងឹមារំនុងអក្តាក្បមាណ ៨៥.៣៦%។ រនុងទីផារអគ្នរោរោិល័យ
រំពុងចាប់យផដើមមាន្ោរយរើន្យឡើង នូ្វោរផារផ់ាងក់្បយភ្ទោរោិល័យមាច ស់
យផេងគ្នន (strata-title office) រក្មិរ B ដែលភាគយក្ចើន្មាន្ទីតាំងយៅ
យក្ៅរំបន្់យសែឋរិចច រ ត្ ល។

*សញ្ញា ក្ពួញបង្ហា ញពីោរផ្លា ស់បតូរយ ៀបន្ឹងក្រីមាសមុន្

ក្បភ្ព: ក្រសួងយរៀបចំដែន្ែីន្គរបូន្ីយរមមន្ិងសំណង់

រូបទី១: ទំហំវិន្ិនោគន្ិងច្ំន្ួន្គនត្រមាងវិន្ិនោគ នុងវិស័យ
សំណង់ដដលត្រតូវបាន្អន្ុល័ត(ត២២០១៦– ត៤២០១៨)
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ទំហំវនិិម្ោគកនុងវស័ិយសំណង់ ចំនួនគម្រោង

តម្លៃជួលការិយាល័យ
ទីតាំងលអ
$25.6/SQM

តម្លៃជួលខុនដូ
ទីតាំងលអ
$14.2/SQM

សំគ្នល់៖(រ): ក្រីមាស(ពយ)ពាររណ៍
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បច្ចុប្បន្នភាពទីផ្្ារ

ការផ្គត់ផ្គង់

រនុងក្រីមាសទី៤ យន្េះ យយើងយ ើញមាន្គយក្មាងែុន្ែូចំន្ួន្ ៨
ដែលបាន្បញ្ចបោ់រស្មងសង់ មាន្ចំន្នួ្យូនី្រសរបុក្បដហល
២,២៣៤ យូនី្រ ដែលយ វើយោយោរផារ់ផាង់សរបុមាន្ោរយរើន្
យឡើងរហូរែល់ ១៨.៩% យ ៀបនឹ្ងក្រីមាសមុន្។ យៅរនុងយ េះ
ភាគយក្ចើន្ជាែុន្ែូក្បយភ្ទម យម ដែលមាន្ចំន្នួ្ជាង ៤០% នន្
ចំន្នួ្សតុរដែលបាន្បញ្ចបស់របុ ដែលរមួមាន្អគ្នរ East View

អគ្នរ Sky 31 និ្ងអគ្នរ The View។

រនុងទីផារែុន្ែូក្បយភ្ទសមរមយវញិ រយ៏ ើញមាន្ោរយរើន្យឡើង
ោ៉ា ងែពស់នូ្វចំន្នួ្ោរផារ់ផាង់សរបុផងដែរ យោយែុន្ែូក្បមាណ
៨៧០ យូនី្រ ក្រូវបាន្ោរប់ញ្ចូ លយៅរនុងសតុរក្បយភ្ទយន្េះ ដែល
រនុងយ េះមាន្ចំន្ួន្ ៧៨.១% មាន្ទីតាងំសែិរយៅរនុងែណឌ ដសន្
សុែ។ គយក្មាងែុន្ែូក្បយភ្ទសមរមយក្រូវបាន្បញ្ចបយ់ៅរនុងក្រី
មាសទី៤ដែលមាន្ទំហំ ំជាងយគ គឺមាន្យ ម្ េះថា Sen Sok

Town III ដែលបាន្ោរប់ញ្ចូ លយូនី្រចំន្នួ្ ៤៦៨ យៅរនុងសតុរ
សរបុ យសមើនឹ្ង ២០% នន្ោរផារ់ផាងថ់្មីរនុងក្រីមាសយន្េះ។

យៅរនុងវស័ិយែុន្ែូ រម៏ាន្ោរចាបយ់ផតើមយបើរលរែុ់ន្ែូថ្មីចំន្ួន្ ៦
គយក្មាង ដែលយសមើ រនឹ្ង ២,២០០ យូនី្របដន្ែមយទៀរផងដែរ
រនុងក្រីមាសយន្េះ។ ជាងពារ់រ ដ្ លនន្ចំនួ្ន្យូនី្រសរបុ
ទងំយ េះ គឺសែិរយៅរនុងគយក្មាងរបស់ R&F Properties ដែលរមួ
មាន្គយក្មាង R&F Glory (Phase 1) មាន្ចំន្នួ្ ៤៤០ យូនី្រ
និ្ង R&F City (Phase 2) មាន្ចំន្ួន្ ៧៩២ យូនី្រ។ ជាថ្មីមដង
យទៀរ សតុរែុន្ែូក្បយភ្ទម យម មាន្ចំដណរទីផារ ំជាងយគ
បងអស់យៅរនុងវស័ិយែុន្ែូ យោយមាន្យូនី្រសរបុចំន្ួន្
១,២៣២ ក្រូវបាន្ោរល់រយ់ៅរនុងក្រីមាសយន្េះ ដែលយូនី្រថ្មី
ទងំយន្េះមាន្ទីតាងំសែិរយៅែណឌ ែូន្យពញ ែណឌ យក្ជាយចង្ហវ
និ្ងែណឌ មាន្រយ័។

តម្លៃល ់

រនមាលររ់បស់ែុន្ែូយៅរនុងក្រីមាសចុងយក្ោយនន្ឆ្ន ំ២០១៨ ពំុ
មាន្ោរផ្លា ស់បតូ រគរួឲ្យររស់មាា ល់យ េះយទ យោយមាន្ោរយរើន្
យឡើងជាម យមយក្ោម ១% ប៉ាុយ ណ្ េះ យបើយ ៀបនឹ្ងក្រីមាសមុន្។
យលើសពីយន្េះយៅយទៀរ រនមាលរជ់ាម យមមាន្ោរដក្បក្បួលរិចរួច
ប៉ាុយ ណ្ េះយៅរនុងឆ្ន ំ ២០១៨ យន្េះ។ រនុងយ េះរនមាែុន្ែូរក្មរិែពស់
យរើន្យឡើងចំន្នួ្ ១.៥% រនមាែុន្ែូក្បយភ្ទម យមមាន្ោរថ្យចុេះ
បន្តិច រឯីរនមាលរជ់ាម យមសក្មាបែុ់ន្ែូក្បយភ្ទសមរមយមាន្ោរ
យរើន្យឡើងរហូរែល់ ៨.៤% យបើយ ៀបនឹ្ងឆ្ន ំ ២០១៧។

តម្លៃជួលខុន្ដូ

យបើយទេះបីជាមាន្ោរយរើន្យឡើងខ្ា ំងយៅរនុងោរផារ់ផាង់ែុន្ែូរដី
រនមារលួែុន្ែូ ពំុមាន្ោរដក្បក្បួលគួរឲ្យររស់មាា ល់យ េះយទរនុង
ក្រីមាសទី៤ យន្េះ។ អក្តារនមារួលែុន្ែូបន្តមាន្យសែរភាព យោយ
រនមារលួែុន្ែូរក្មរិែពស់ មាន្រនមាក្បដហល ១៤.២ ែុលាា រោ
យមររិ/ដម៉ាក្រោយរ ៉ា/ដែ រឯីរនមារលួែុន្ែូក្បយភ្ទម យម មាន្រនមា
ក្បដហល ១១.៥ ែុលាា រោមររិ/ដម៉ាក្រោយរ ៉ា/ដែ។ រនមារលួសក្មាប់
ក្បយភ្ទែុន្ែូទងំពីរយន្េះ មាន្ោរថ្យចុេះបន្តិចបន្តួចប៉ាុយ ណ្ េះ គឺ
ក្បដហល១% យបើយក្បៀបយ ៀបនឹ្ងក្រីមាសមុន្។

2
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បច្ចុប្បន្នភាពទីផ្្ារ

ការផ្គត់ផ្គង់

យៅរនុងក្រីមាសទី៤ ឆ្ន ២ំ០១៨ រនុងវស័ិយអគ្នរោរោិល័យ មាន្
ោរបញ្ច ប់ោរស្មងសង់អគ្នរោរោិល័យក្បយភ្ទមាច ស់ដរមួយ
(centrally-owned) ដែលមាន្នផៃក្រឡារលួសរបុចំន្នួ្ ៣,៦៩២
ដម៉ាក្រោយរ ៉ា យសមើរនឹ្ងោរយរើន្យឡើងចំន្នួ្ ១.១% រនុងសតុរោរោិល័យ
ទងំមូលយ ៀបយៅនឹ្ងក្រីមាសមុន្។ ោរបដន្ែមអគ្នរោរោិល័យថ្មី
ដែលមាន្យ ម្ េះថា E.Sun Tower យៅរនុងសតុរោរោិល័យមាច ស់
ដរមយួ បាន្យ វើឲ្យមាន្ោរយរើន្យឡើងនូ្វសតុរោរោិល័យក្បយភ្ទ B

ចំន្នួ្ ៣.៩% យបើយក្បៀបយ ៀបនឹ្ងក្រីមាសទី៣ ឆ្ន ំ២០១៨។

អក្តារលួយៅទូទងំវស័ិយអគ្នរោរោិល័យ បន្តមាន្យសែរភាពយៅ
រនុងក្រីមាសយន្េះ យោយយ វើោរបញ្ចបឆ់្ន ២ំ០១៨ ជាមយួនឹ្ងអក្តារលួ
ក្បមាណ ៨៥.៣៦% ។ ទីផារអគ្នរោរោិល័យយន្េះ មាន្ែំយណើ រ
ោរយៅមុន្ែល៏អក្បយសើរ យោយរនុងយ េះសតុរោរោិល័យរក្មរិ A

និ្ង C មាន្រំយណើ ន្អក្តារលួវរិជមាន្។ ោ៉ា ង្មញិ ោរបដន្ែម
ចំន្នួ្ោរោិល័យរក្មរិ B ថ្មី យៅរនុងក្បយភ្ទោរោិល័យមាច ស់ដរ
មយួ បាន្ប ត្ លឲ្យមាន្ោរធ្លា រ់ចុេះនូ្វអក្តារលួសរបុចំន្នួ្ ១%
យ ៀបយៅនឹ្ងក្រីមាសមុន្។

តម្លៃជួល

ចំដណរឯអក្តារនមានន្ោររលួសក្មាបក់្គបក់្បយភ្ទោរោិល័យវញិ
យៅររាបាន្នូ្វយសែរភាពែដែល យៅរនុងក្រីមាសយន្េះ យោយរនមា
រលួោរោិល័យរក្មរិ B មាន្ោរយរើន្យឡើងបន្តិចបន្តួចប៉ាុយ ណ្ េះ។
ោរយរើន្យឡើងរនុងរនមារលួោរោិល័យរក្មរិ B យន្េះប ត្ លមរពី
លទធផលនន្ោររលួែល៏អរបស់អគ្នរោរោិល័យ Keystone រមួ
ជាមយួនឹ្ងយសែរភាពនន្ោររលួរបស់អគ្នរោរោិល័យមុន្ៗ ដែល
យៅរនុងសតុរទងំមូលផងដែរ។

ការផ្គត់ ផ្គង់ម្ន្ការិោល័យមាច្ស់នផ្េ្ង្្្

ោរបញ្ចបោ់រស្មងសងរ់បស់អគ្នរោរោិល័យ East Commercial

Centre ដែលក្រូវបាន្ោរប់ញ្ចូ លយៅរនុងសតុរោរោិល័យមាច ស់
យផេងគ្នន បាន្យ វើយោយមាន្ោរយរើន្យឡើងយៅរនុងសតុរោរោិល័យ
មាច ស់យផេងគ្នន រហូរែល់ ២០,២៦៤ ដម៉ាក្រោយរ ៉ា។ អគ្នរោរោិល័យ
East Commercial Centre ជាោរោិល័យមាច ស់យផេងគ្នន ទីពីរ
ដែលបាន្ោរចូ់លរនុងសតុរប ៃ បពី់ អគ្នរ TK Royal One ដែល
ជាោរោិល័យក្បយភ្ទមាច ស់យផេងគ្នន ែំបូងបងអស់យៅរនុងក្បយទស
រមពុជាដែលបាន្បញ្ចូ លរនុងសតុរយៅយែើមឆ្ន យំន្េះ។

អគ្នរ Diamond Twin Tower និ្ង Star City យក្គ្នងនឹ្ងបញ្ចបោ់រ
ស្មងសងយ់ៅរនុងក្រីមាសទី៤ ឆ្ន ២ំ០១៨ ប៉ាុដន្តក្រូវបាន្ពន្ារយពល
ដែលប ត្ លឲ្យមាន្ោរយរើន្យឡើងនូ្វចំន្ួន្សតុរថ្មីដែលន្ឹងោរ់
បញ្ចូ លរនុងទីផារយៅរនុងក្រីមាសទី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ ខ្ងមុែ រហូរែល់
៣៦,២០៧ ដម៉ាក្រោយរ ៉ា។ ោរពន្ារយពលនន្ោគ្នរពាណិរជរមម គឺជា
ស្មែ ន្ភាពមយួដែលយរើរយឡើងរនុងគយក្មាងជាយក្ចើន្  ក្រីមាសទី៤
ឆ្ន ២ំ០១៨ ដែលភាគយក្ចើន្ គឺប ត្ លមរពីភាពយរឺោ៉ា វនន្ែំយណើ រ
ោរស្មងសង់ ែណៈដែលោគ្នរជាយក្ចើន្រំពុងយ វើោរក្បររួក្បដរង
គ្នន រនុងោរបញ្ចបោ់រស្មងសង។់

3

រូបទី៧: ច្ំន្ួន្ការិោល័យត្របនភ្ទមាច្ស់នផ្្េង្្្សត្រមាប់
បច្ចុប្បន្នន្ិងម្ងៃអនាគតនោងាល ត្រលិត (២០១៨-២០២១)

ក្បភ្ព: CBRE Research,  រ៣ ២០១៨

រូបទី៦: តម្លៃដា ់ជួលជាលធ្យលសត្រមាប់អ្រការិោល័យនៅ នុង
រាជធាន្ីភ្នំនពញ (ដុល្ល្រអានលរិ /ដល៉ែត្រតកានរ៉េ/ដខ) (២០១២ - ត៣
២០១៨)

ក្បភ្ព: CBRE Research, រ៣ ២០១៨

រូបទី៥: ការផ្គត់ផ្គង់ការិោល័យសរុបនៅ នុងរាជធាន្ីភ្នំនពញ
ាល ត្រលតិ(២០០៨ - ត៤ ២០១៨)
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*រនមាយសវារមមក្រូវបាន្ែរយចញ
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ត្រតីមាសទី៤ ឆ្្ំ ២០១៨ CBRE Research

ក្បភ្ព: CBRE Research, រ៤ ២០១៨
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ការផ្គត់ផ្គង់

យៅរនុងក្រីមាសទី៤ ឆ្ន ំ ២០១៨ ពំុមាន្ផារទំយន្ើបថ្មីក្រូវបាន្
បញ្ចបោ់រស្មងសងយ់ េះយទ យោយគយក្មាងផារចំន្នួ្ ៤ ដែល
យក្គ្នងបញ្ចបយ់ៅរនុងក្រីមាសយន្េះ ក្រូវបាន្ពន្ារយពល។ គយក្មាង
ផារ WB Arena ផារ MiDTOWN Mall និ្ងផារ Downtown 93

ដែលយក្គ្នងនឹ្ងបញ្ចូ លបដន្ែមនូ្វនផៃក្រឡារលួក្បមាណ ១៧,៨៦១
ដមក្រោយរ ៉ា យៅរនុងដផនរផារដបបសហគមន្៍ (Community Mall)

រនុងក្រីមាសយន្េះ ក្រូវបាន្ពន្ារយៅឆ្ន ំ ២០១៩។ បដន្ែមពីយន្េះយៅ
យទៀរ ោរពន្ារយពលរបស់ផារទំយន្ើប Olympia Mall បាន្បដន្ែម
នូ្វសតុរែ ំ៏មយួ យៅរនុងដផនរផារទំយន្ើប(Shopping Mall) ដែល
នឹ្ងក្រូវោរប់ញ្ចូ លយៅយែើមឆ្ន ២ំ០១៩ ខ្ងមុែយន្េះ។

តម្លៃជួល

អក្តារនមាោររ់លួ (Asking Rental Rates) រនុងវស័ិយទីផារ
លររ់ាយ មាន្អក្តាែុសៗគ្នន យៅតាមក្បយភ្ទផារនិ្មយួៗ
សក្មាបក់្រីមាសយន្េះ។ រនមារលួនន្ផារលររ់ាយរនុងអគ្នរពាណិរជ
រមមទំយន្ើប(Prime Retail Podium) បាន្ធ្លា រចុ់េះក្បមាណ២.៩
ែុលាា រោយមររិ/ដម៉ាក្រោយរ ៉ា/ដែ ដែលយន្េះោចជាផលប៉ាេះពាល់
ប ដ្ លមរពីោរពន្ារយពលនន្ោរបញ្ច ប់ោរស្មងសង់ដែល
យរើរមាន្រនុងអំឡុងក្រីមាសទី៣ និ្ងទី៤ឆ្ន ំ ២០១៨។ ចំដណរឯ
អក្តារនមាោររ់លួជាម យម សក្មាប់ផារដបបសហគមន្៍ (Com-

munity Mall) វញិ មាន្ោរថ្យចុេះមរយៅក្រឹមដរ២៦.៨ ែុលាា រ
ោយមររិ/ដម៉ាក្រោយរ ៉ា/ដែប៉ាុយ ណ្ េះ ដែលោរផ្លា ស់បតូរយន្េះោចប ត្ ល
មរពីោរគំយរាងផារលររ់ាយមយួចំន្នួ្ដែលក្រូវបាន្រពឹំងទុរថា
នឹ្ងចូលមរោន្ទី់ផារយៅយពលឆ្ប់ៗ ខ្ងមុែយន្េះ។

អត្រាម្ន្ម្ផ្ៃត្រ ឡាជួលលិន្នត្របើត្របាស់

អក្តានន្នផៃក្រឡារលួមនិ្យក្បើក្បាស់រនុងវស័ិយទីផារលររ់ាយមាន្
ទំយ រក្បហារ់ក្បដហលនឹ្ងក្រីមាសមុន្ៗរនុងឆ្ន ំ ២០១៨ ដែរ យោយ
មាន្ោរយរើន្យឡើងរិចរចួប៉ាុយ ណ្ េះ រនុងដផនរផារទំយន្ើប (Shop-

ping Mall)។ ោរយរើន្យឡើងយន្េះប ត្ លមរពីោរយរើន្យឡើងនូ្វ
ចំន្នួ្ទីតាងំយៅទំយន្ររបស់ផារទំយន្ើប Sovanna Shopping

Center និ្ងផារទំយន្ើបខ្ន រ ំ AEON MALL។

យៅរនុងអំឡុងឆ្ន ំ ២០១៨ យន្េះអក្តានន្នផៃក្រឡារលួដែលទំយន្រ
រនុងវស័ិយទីផារលររ់ាយទងំមូល មាន្ោរដក្បក្បួលយៅរនុងអក្តា
រវាង ៨% យៅ ១០% ដែលមាន្លរខណៈទបជាងោ៉ា ងយក្ចើន្ យបើ
យ ៀបនឹ្ងអក្តាម យម ២៧% រនុងឆ្ន ំ ២០១៧។ោរធ្លា រចុ់េះដែល
គរួឲ្យររស់មាា ល់សក្មាបឆ់្ន ំ ២០១៨ យន្េះ ប ត្ លមរពីោរចូល
មរែល់ថ្មីរបស់ផារទំយន្ើបខ្ន រ ំ AEON MALL Sen Sok City

យៅរនុងក្រីមាសទី២ ឆ្ន ២ំ០១៨ ដែលបាន្បយងកើន្សតុរនផៃក្រឡា
សក្មាបរ់លួសរបុរហូរែល់ ៨៥,០០០ ដម៉ាក្រោយរ ៉ា យហើយផារទំ
យន្ើបយន្េះមាន្អក្តារលួសរបុរហូរែល់ ១០០%  យពលបចចុបបន្ន
យន្េះ។

ោរពាររណ៍បាន្យោយែឹងថា អក្តានន្នផៃក្រឡារលួដែលទំយន្រ
យរើរមាន្រនុងក្រីមាសមុន្ៗ នឹ្ងបន្តយរើន្យឡើងយៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៩
ខ្ងមុែយន្េះ យោយស្មរដររំយណើ ន្នន្ោរផារ់ផាង់នូ្វផារលរ់រាយ
ដែលយក្គ្នងនឹ្ងបញ្ចបយ់ៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ខ្ងមុែយន្េះ។ ក្បភ្ព: CBRE Research, រ៤២០១៨

រូបទី១០:  ត្រលិតនត្របើត្របាស់របស់ទីផ្្ារល ់រាយទំងអស់នៅ
 នុងទីត្រ ុងភ្នំនពញ(២០០៨ – ត៣២០១៨)
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ទីផ្នារលក់្រាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ត្រីមាសទី ៤ ឆ្នំ ២០១៨

ត្រតីមាសទី៤ឆ្្ំ ២០១៨ CBRE Research

រូបទី៨: ការផ្គត់ផ្គង់ផ្្ារល ់រាយទំងអស់នៅ នុងទីត្រ ុងភ្នំនពញ
(២០០៩ –២០២០ព)

ក្បភ្ព: CBRE Research, រ៣ ២០១៨
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រូបទី៩: តម្លៃជួលផ្ៃល់ឲ្យនៅនលើផ្្ារល ់រាយនោងនៅាល
ត្របនភ្ទ (ដុល្ល្រអានលរិ /ដល៉ែត្រតកានរ៉េ/ដខ)

ក្បភ្ព: CBRE Research, រ៤ ២០១៨
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ទស្េន្វិស័យនសដឋ ិច្ច

របាយោរណ៍ទសេន្វស័ិយយសែឋរិចចចុងយក្ោយបំផុររបស់  គ្នរពិភ្ពយលារ បាន្បា៉ា ន្់ស្មម ន្ថារមពុជាបាន្បញ្ចប់ឆ្ន ំ ២០១៨
យោយអក្តារំយណើ ន្ផលិរផលរនុងក្សុរសរបុពិរ (Real GDP) ៧.១% ដែលសែិររនុងចំយ្មអក្តារំយណើ ន្ដែលែពស់បំផុររនុង
រំបន្។់ អក្តារំយណើ ន្ែ៏ែពស់យន្េះក្រូវបាន្រពឹំងទុរថានឹ្ងបន្តែល់ឆ្ន ំ២០១៩ ជាមយួនឹ្ងអក្តាបា៉ា ន្់ស្មម ន្ជាបឋម៦.៨%  ឆ្ន យំន្េះ។
ោរវនិិ្យោគផ្លៃ ល់ពីបរយទស (FDI) ក្រូវបាន្បា៉ា ន្់ស្មម ន្ថាមាន្រំយណើ ន្ជាម យមក្បមាណ ១០.៩% គិរក្រឹមចុងក្រីមាសទី ៤ នន្ឆ្ន ំ
២០១៨។ ោរបា៉ា ន្់ស្មម ន្រំហាន្ែំបូងបាន្រពឹំងទុរថារំយណើ ន្យន្េះនឹ្ងបន្តមាន្សែិរភាពរនុងអក្តាក្បមាណ១០.៦% យៅរនុងអំឡុងឆ្ន ំ
២០១៩ ។

ទស្េន្វិស័យទីផ្ា្រឆ្្ំ ២០១៩

ទីផារអចលន្ក្ទពយយៅរារធ្លនី្ភ្នយំពញនឹ្ងមាន្ោរដក្បក្បួលជាយក្ចើន្រនុងឆ្ន ំ ២០១៩ ជាពិយសសរនុងវស័ិយែុន្ែូ និ្ងផារលរ់រាយ។
ចំណុចមយួដែលគរួយោយររ់សមាា ល់រនុងឆ្ន ំ២០១៨ គឺោរពន្ារយពលនន្ោរបញ្ចប់សតុរដែលបាន្យក្គ្នងទុររនុងវស័ិយែុន្ែូ ទីផារ
លរ់រាយ និ្ងោគ្នរោរោិល័យ ដែលប ដ្ លមរពីភាពយឺរោ៉ា វនន្ែំយណើ រោរស្មងសងរ់នុងគយក្មាងមយួចំន្នួ្ និ្ងរងវេះខ្រនូ្វ
ោរររ់រនុងែំ្រ់យបើររលួែំបូង (Pre-leasing) ។ ផលប៉ាេះពាល់ដែលប ដ្ លមរពីោរពន្ារយពលស្មងសងយ់ន្េះ គឺោរយរើន្
យឡើងនូ្វោរផារ់ផាង់ថ្មី ដែលនឹ្ងក្រូវបញ្ចប់រនុងក្រីមាសទី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ ដែលនឹ្ងយ វើយោយធ្លា រ់ចុេះនូ្វរនមារលួ និ្ងរនមាលរ់ ែណ:

ដែលយ វើយោយអក្តាមនិ្យក្បើក្បាស់មាន្ោរយរើន្យឡើង។

ោរយរើន្យឡើងនន្ោរបញ្ចបោ់រផារផ់ាង់ែុន្ែូរនុងឆ្ន ំ ២០១៨ នឹ្ងបន្តែល់ឆ្ន ំ ២០១៩ជាពិយសសយៅរនុងក្រីមាសទី១ និ្ងទី២ យោយ
ស្មរដរោរពន្ារយពលនន្ោរបញ្ចប់យៅរនុងក្រីមាសទី៤ ឆ្ន ំ ២០១៨។ ោរពាររណ៍រំហាន្ែំបូង បាន្បា៉ា ន្់ស្មម ន្ថាអក្តារំយណើ ន្
ក្បចាំឆ្ន ំរនុងសតុរែុន្ែូមាន្រហូរែល់រិរ ១០០% ដែលនឹ្ងយរើរមាន្រនុងក្បយភ្ទែុន្ែូរក្មរិសមរមយ យៅក្រឹមែំ្ច់ឆ្ន ំ ២០១៩
ដែលនឹ្ងយ វើយោយយរើន្យឡើងនូ្វចំន្នួ្ោរផារ់ផាងែុ់ន្ែូរក្មរិសមរមយសរបុរហូរែល់ ៧,០៥៧ យូនី្រ យរើន្ពី ៣,៥៣០ យូនី្រ 
យពលបចចុបបន្ន។ ោរយរើន្យឡើងខ្ា ងំនន្ោរផារ់ផាងរក៏្រូវបាន្រពឹំងទុរថានឹ្ងយរើរមាន្ផងដែររនុងក្បយភ្ទែុន្ែូរក្មរិែពស់ ដែលក្រូវបាន្
ពាររណ៍ថានឹ្ងមាន្ចំន្នួ្សរបុក្បមាណ ១០,៦១១ យូនី្រក្រឹមចុងឆ្ន ំ ២០១៩ ដែលជាអក្តារំយណើ ន្មយួែ៏គរួយោយររ់សមាា ល់
គឺយសមើនឹ្ង២៤៣% យបើយ ៀបនឹ្ងោរផារផ់ាង់ យពលបចចុបបន្នដែលមាន្ក្បមាណ ៣,០៩៣ យូនី្រ។ ជាចុងយក្ោយែុន្ែូរក្មរិម យម
រ៏នឹ្ងមាន្ោរយរើន្យឡើងែ៏គំហុររនុងោរផារ់ផាង់ផងដែរ ដែលនឹ្ងមាន្ចំន្នួ្សរបុក្បមាណ ១៣,៤៤៤ យូនី្រ យសមើនឹ្ងរំយណើ ន្
ក្បដហល ៧៨%។ ែណៈដែលលំហូរចូលនន្ោរផារ់ផាង់ែុន្ែូ គឺជាសញ្ញា ដែលបង្ហា ញពីរំយណើ ន្ទីផារែរ៏ងឹមាំ ោរក្ពួយបារមភអំពី
ភាពដអអរយៅរនុងវស័ិយែុន្ែូរយ៏រើរមាន្ផងដែរ ជាពិយសសរនុងដផនរែុន្ែូរក្មរិម យមនិ្ងែុន្ែូរក្មរិែពស់។ គិរក្រឹមយពលបចចុបបន្ន
រក្មរិោរផារ់ផាង់ថ្មីដែលែពស់យន្េះ មនិ្ទន្់បងកយោយមាន្ផលប៉ាេះពាល់ដែលគរួយោយររ់សមាា ល់ ែល់រនមាលរ់ និ្ងរនមារលួយៅ
រនុងវស័ិយយន្េះយៅយឡើយយទ។ោ៉ា ង្ មញិោរបន្តយរើន្យឡើងនន្ោរផារផ់ាង់ែុន្ែូរនុងឆ្ន ំ ២០១៩ ោចនឹ្ងរំរញុយោយមាន្ោរដក្ប
ក្បួលរនុងទីផារ ជាពិយសសរនុងដផនរែុន្ែូរក្មរិម យម និ្ងែុន្ែូរក្មរិែពស់។

និ្ ន ោរដែលគរួររ់សមាា ល់បំផុររនុងឆ្ន ំ ២០១៩ យៅរនុងវស័ិយោគ្នរោរោិល័យគឺោរយរើន្យឡើងនូ្វោរផារ់ផាង់ោរោិល័យមាច ស់
យផេងគ្នន (Strata Title) យៅរនុងទីផាររារធ្លនី្ភ្នយំពញ។ យៅរនុងក្រីមាសទី៤ ឆ្ន ំ២០១៨អគ្នរEast Commercial Centre ក្រូវបាន្
ោរ់បញ្ចូ លយៅរនុងទីផារអគ្នរោរោិល័យ ដែលបាន្យ វើយោយយរើន្យឡើងនូ្វោរផារ់ផាង់ោរោិល័យមាច ស់យផេងគ្នន រហូរែល់
២០,២៦៤ ម២។  ឆ្ន ំ ២០១៩ នឹ្ងមាន្យរើន្យឡើងខ្ា ងំនូ្វោរផារ់ផាង់ោរោិល័យមាច ស់យផេងគ្នន ទងំរនុងរក្មរិ A និ្ងរក្មរិ B
យោយគយក្មាង  រមួមាន្ អគ្នរ Diamond Twin Tower និ្ងអគ្នរ Star City នឹ្ងបដន្ែមោរផារ់ផាងក់្បមាណ ៣៦,២០៧ ម២ យៅ
រនុងទីផារោរោិល័យមាច ស់យផេងគ្នន រក្មរិ B ដែលយសមើនឹ្ងោរយរើន្យឡើងចំន្នួ្ ៧៨.៦%។ យលើសពីយន្េះយទៀរ ោរបញ្ចប់ោរស្មង
សងន់ន្អគ្នរ The Gateway ក្រូវបាន្រពឹំងទុរថានឹ្ង ំមរនូ្វអគ្នរោរល័ិយមាច ស់យផេងគ្នន រក្មរិ A មរោន្់ទីផារជាយលើរែំបូង
បងអស់ ដែលនឹ្ងមាន្នផៃក្រឡាសក្មាប់រលួក្បមាណ ២៨,៥៦៥ ម២។

ក្សយែៀងនឹ្ងឆ្ន ំ ២០១៨ ដែរ វស័ិយផារលរ់រាយយៅរនុងឆ្ន ំ ២០១៩ នឹ្ងបន្តយ ើញោរហូរចូលោ៉ា ងគំហុរនូ្វោរផារ់ផាង់ ដែលជា
ចមបងប ដ្ លមរពីដផនរផារទំយន្ើប (shopping mall)។ Phnom Penh Megamall ក្រូវបាន្រពឹំងទុរថានឹ្ងបដន្ែមនផៃក្រឡា
សក្មាប់រលួក្បមាណ ៤០,០០០ ម២ បដន្ែមយទៀរចូលយៅរនុងវស័ិយផារលរ់រាយ ដែលនឹ្ងយ វើយោយយរើន្យឡើងសដុរសរបុក្បមាណ
២៦.៥%។ យលើសពីយន្េះយទៀរ ោរពាររណ៍បាន្យោយែឹងថា រំយណើ ន្នន្ោរផារ់ផាង់ផារដបបសហគមន្៍ (Community Mall)

ដែលចូលមរោន្់ទីផារ ឆ្ន ខំ្ងមុែយន្េះ រមួមាន្គយក្មាងផារ MiDTOWN Mall ផារ Downtown 93 ផារ Noro Mall និ្ង
ផារ WB Arena នឹ្ងបយងកើន្ោរផារ់ផាង់សរបុនន្ផារដបបសហគមន្រ៍នុងអក្តាក្បមាណ ២២៨%។ ជាលទធផល អក្តានន្នផៃក្រឡា
រលួដែលមនិ្យក្បើក្បាស់សក្មាបរ់លួរនុងវស័ិយផារលរ់រាយ នឹ្ងមាន្ោរយរើន្យឡើងខ្ា ងំរនុងឆ្ន ំ ២០១៩ ែូចគ្នន នឹ្ងវស័ិយអគ្នរ
ោរោិល័យដែរ យោយស្មរដរទីផារនឹ្ងក្រូវោររយៈយពលសមរមយមយួយែើមបទីទលួយរោរផារ់ផាងថ់្មីយន្េះ។

សពងេបទសនសនវិស័យទីផ្នារក្ម្ពុជា ឆ្នំ  ២០១៩
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