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សមាគម្ធានារា៉ាប់រងរម្ពជា
ុ
INSURANCE ASSOCIATION OF CAMBODIA

បច្ចុបបន្នភាពទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងនៅកម្ពុជា ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន២
ាំ ០២០
ទីផ្សារធានានារ៉ា ប់រងនៅកម្ពុជាក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ នៅបន្តនក្ើន្ន ើងជាវិជ្មា
ជ ន ប៉ុន្នែកំន
មានការថម្ថយកនុងបរិបទននស្ថានភាពជ្ំងឺកូ វីដ-១៩

ន ៀបនឹងបណ្ត
ែ ឆ្នំម្៉ុនៗ។

២០២០ ននេះ, បុព្វលាភរ៉ា ប់រងសរ៉ុបរបស់ទីផ្សារសនត្ម្ចបានត្បមា
៨,២% ន ៀបរយៈនពលដូចគ្ននឆ្នាំ ២០១៩។ ក្ាំន
ធានារ៉ា ប់រងទូនៅ ន្ដលមានកំន

គិរត្រឹម្ត្រីមាសទី៣

ើន
ឆ្នំ

២០១,៧ លានដ៉ុលាារអានម្រិក នក្ើន្ន ើង

ើន្នន្េះត្រូវបានរ៉ុញត្ាននោយ ការនកើនន ើងខ្ព ស់ននទីផ្សារ

ើន ១៨,២% ទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងអាយុជី វិតមានកំន

ើន ២,៨% បុន្ន្តធានា

រ៉ា ប់រងខ្ននតតូចមាន្ការថយចុេះ ២២%។
ទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងទូនៅនៅបនែរក្ាក្ាំន
ចំនួនត្បមា

ើន្ខ្ព ស់គួរនអាយក្ត់សមាាល់ នោយសនត្ម្ចបានប៉ុពវលាភដ៉ុល

៨៧,៩ លានដ៉ុលាារអានម្រិកកនុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នំ២០២០ ន ៀបនឹង ៧៤,៤ លានដ៉ុលាារអានម្រិក

កនុងត្រីមាសទី៣ឆ្នំ២០១៩។

កំន

ើនននប៉ុពវលាភធានារ៉ា ប់រងទូនៅ

ធានារ៉ា ប់រងទូនៅទំងអស់ រួម្មាន ធានារ៉ា ប់រងវិសវក្ម្មមាន្ក្ាំន
នរកាយនោយធានារ៉ា ប់រងនលើនាវា-យនែន

បានម្កពីសឹងន្រត្គប់ផ្សលិរផ្សល

ើន្ខ្នលាំងជាងនគរហូតដល់ ៧៤,២% តាម្ព្ី

េះ-ការដឹក្ជញ្ជូន្ទាំន្ិញ (MAT) នកើន ៣៥,៣%, ធានារ៉ា ប់រងសុខ្

ភាព្ នកើន ២១,៥%, ធានារ៉ា ប់រងរទព្យសម្បតតិ (អគាិភ័យ) នកើន ១៥,៩%, ធានារ៉ា ប់រងយាន្យន្ត នកើន ៧%
និងធានារ៉ា ប់រងនផ្សេងៗ នកើន ១៥,១%។ នោយន្ ក ធានារ៉ា ប់រងនររេះថ្ននក្់បុគល
ា មាន្ការថយចុេះ ៧,៥%។
ផ្សលិរផ្សលធានារ៉ា ប់រងចំនួន៣ ន្ដលមានចំន្
មានចំន្

កទីផ្សារ ំជាងនគ គឺ ធានារ៉ា ប់រងត្ទពយសម្បរែិ (អគគិភយ
័ )

ក ៣៥,៧% ធានារ៉ា ប់រងស៉ុខ្ភាព ១៨,៩% និងធានារ៉ា ប់រងយានយនែ ១៧% ន្ដលចំន្

កទីផ្សារ

ននផ្សលិរផ្សលទំង៣ននេះ រំណ្តងឲ្យ ៧១,៦% ននទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងទូនៅ។
ទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងអាយុជី វិត មាន្ការនក្ើន្ន ើងតិចតួចរតឹម្ ២,៨% ក្នុងរតីមាសទី៣ឆ្នាំ២០២០នន្េះ
ន្ដលផ្សទុយពីលទធ ផ្សលកនុងរយៈនពលដូចគ្ននកាលពីឆ្នំកនាងនៅ មាន្ក្ាំន

ើន្រហូតដល់ ៤៩%។
1

ទំហំប៉ុពវលាភដ៉ុលរបស់ទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងអាយ៉ុជ្ី វិរ
បានត្បមា

កនុងរយៈនពល៣ត្រីមាសននឆ្នំ២០២០សនត្ម្ច

១០៩,៨ លានដ៉ុលាារអានម្រិក ន ៀបនឹង ១០៦,៨ លានដ៉ុលាារអានម្រិក កនុងរយៈនពលដូចគ្នន

ឆ្នំ២០១៩។នោយស្ថរផ្សលិរផ្សលធានារ៉ា ប់រងអាយ៉ុជ្ី វិរ ជាត្បនភទធានារ៉ា ប់រងលកខ

ៈប៉ុគល
គ , ការនក្ើន្ន ើង

តិចតួចនន្េះ បង្ហាញពីផ្សលបេះពាល់អ វិជ្មា
ជ ន បណ្ត
ែ លម្កពីស្ថានភាពននជ្ម្ងឺរររារក្ូ វីដ-១៩ ន្ដលកំព្ុង
រីករលោលនពញពិភពនលាក។
ន្ដលមានចំន្

ផ្សលិតផ្សលធានារ៉ា ប់រងទយជ្ជទន

កទីផ្សារដល់នៅ ៨៦% មានការនក្ើន្ន ើងត្បមា

(មានទំងការសនេ ំ

និងការការពារ)

២%។

ទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងខ្ននតតូចត្រូវបាននម្ើលន ើញថាមានការបេះពាល់ខ្ាំង

នោយវិបរែិជ្ំងឺកូ វីដ-១៩។

ប៉ុពវលាភធានារ៉ា ប់រងខ្នររូច កនុងរយៈនពល៣ត្រីមាសឆ្នំ២០២០ សនត្ម្ចបាន ៤,១ លានដ៉ុលាារ ថយច៉ុេះ
២១,៧% ន ៀបនឹងរយៈនពលដូចគ្ននកនុងឆ្នំកនាងនៅ។ ក្នុងចាំនោម្ផ្សលិផ្សលធានារ៉ា ប់រងខ្ននតតូចទាំងអស់ មាន្
ន្តផ្សលិតផ្សលធានារ៉ា ប់រងនររេះថ្ននក្់បុគល
ា បុនោណេះន្ដរនៅន្តរក្ាក្ាំន

ើន្បាន្ ១៣,៧%, ចាំន្

ឯផ្សលិតផ្សល

នផ្សេងនទៀតដូចជា ធានារ៉ា ប់រងយាន្យន្តមាន្ការថយចុេះ ៧,៥% និងជា ជាព្ិនសសផ្សលិតផ្សល ាំៗព្ីរ របស់
ធានារ៉ា ប់រងខ្ននតតូចននាេះគឺ ធានារ៉ា ប់រងសុខ្ភាព្មាន្ការថយចុេះ ៣៧,៧% ន្ិងធានារ៉ា ប់រងអាយុជី វិតខ្នររូច
ថយចុេះ ១៨,១%។ ផ្សលិរផ្សលធានារ៉ា ប់រងអាយ៉ុជ្ី វិរខ្នររូច និងធានារ៉ា ប់រងស៉ុខ្ភាព មានចំន្

កទីផ្សារ

៤០,៨% និង ៣២,៧% នរៀងគ្នន ននទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងខ្នររូចទំងម្ូល។
ទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងបាន្ផ្សតល់ន្ូវសាំោញ់សុវតថិភាព្ហិរញ្ញវតថម្
ុ ួយក្រម្ិតដល់របជាព្លរដឋ ក្៏ដូចជា ុរក្ិចច
នានាន្ដលបាន្ជួបន្ូវនររេះហាន្ិភ័យក្ន្លងម្ក្។ ជាក្់ន្សតង ទឹក្របាក្់សាំ

ងន្ដលរក្ុម្ហុន្ធានារ៉ា ប់រងបាន្

ទូទត់ជូន្អតិថិជន្គិតរតឹម្រតីមាសទី ឆ្នាំ២០២០នន្េះ មាន្ចាំន្ួន្សរុប២១,៧ លាន្ដុលាលរអានម្រិក្ក្នុងននាេះ
សាំ

ងន្ដលបាន្ទូទត់នោយរក្ុម្ហុន្ធានារ៉ា ប់រងទូនៅមាន្ចាំន្ួន្ ១៦,១លាន្ដុលាលរអានម្រិក្, ធានារ៉ា ប់រង

អាយុជី វិតចាំន្ួន្ ៤,៧លាន្ដុលាលរអានម្រិក្ ន្ិងធានារ៉ា ប់រងខ្ននតតូចចាំន្ួន្ ០,៧៥លាន្ដុលាលរអានម្រិក្។តាម្ការ
បាន្់ស្មមន្បនោ
ត េះអាសន្ន

ផ្សលបេះពាល់នោយទឹក្ជាំន្ន្់ក្ន្លងនៅថមីៗនន្េះក្៏ន្ឹងបោ
ត លឲ្យសាំ

ងធានារ៉ា ប់រង

នរចើន្ផ្សងន្ដរ។

2

