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Milled-rice exports to China up 7.7%, but drop elsewhere

Phnom Penh Post: Feb 01, 2021

Cambodia exported 16,163 tonnes of milled rice to China last month, representing a 1,156-tonne or 7.7-per-cent surge
from the 15,007 tonnes posted in January 2020, according to a Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries report. This
comes after the Chinese government provided Cambodia an annual quota of 400,000 tonnes of milled rice. But that trend
was not universal across the Kingdom’s export destinations. (Read more)
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Oknha Hun Lak: Rice exports fall due to slow harvest and poor quality rice
RFI: Feb 01, 2021
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Cambodia Rice Federation Explains reasons for declining rice exports
Rasmei News: Feb 02, 2021
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Cambodia Generates Over US$30 Million from Milled Rice Exports in First Month
AKP: Feb 03, 2021

Cambodia’s gross revenue from rice exports in the first month of this year declined by 32.07 percent compared to the same
period in 2019. Figures from the Cambodia Rice Federation (CRF) show that the Kingdom earned in total US$30.76 million from milled rice exports. In January, a total of 34.273 tonnes of Cambodian milled rice were shipped to 28 countries
around the world, including China, 14 countries in the European Union, 2 countries in ASEAN, and 11 other countries,
and 36 companies engaged in the exports. (Read more)
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South Korea FTA talks conclude

Phnom Penh Post: Feb 03, 2021

Cambodia and South Korea on February 3 concluded talks for a bilateral free trade agreement (FTA), which Minister of
Commerce Pan Sorasak and his Korean counterpart Yoo Myung-hee plan to sign in mid-2021, setting zero tariffs for a
broad range of goods, according to a joint press statement.
The two ministers signed the agreed minutes on the conclusion of negotiations over the Cambodia-Korea Free Trade
Agreement (CKFTA) via video link. (Read more)
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The next step: Cambodia’s historic trade agreement with South Korea
Khmer Times: Feb 04, 2021

The Cambodia-Korea free trade agreement (CKFTA) is expected to be signed by mid-2021 after both countries announced
the conclusion of negotiations on the deal yesterday. This momentous achievement was first initiated by Prime Minister
Hun Sen during a state visit by Moon Jae-in, president of the Republic of Korea to Cambodia, in March 2019. Following
instructions from both leaders, a joint feasibility study of a bilateral free trade agreement (FTA) was officially launched in
Busan, South Korea, on Nov 25, 2019. (Read more)
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Skyrocketing shipping costs threaten exports

Phnom Penh Post: Feb 08, 2021

The Kingdom’s exporters have expressed deepening concerns about spiralling shipping costs, which could diminish this
year’s trade figures if prolonged. Cambodia Rice Federation (CRF) vice-president Chan Sokheang told The Post on February 8 that while the cost of transporting goods to international markets has risen steadily since the Covid-19 outbreak, it
has gained significant momentum since November. (Read more)
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Amru celebrates 10th anniversary
Phnom Penh Post: Feb 10, 2021

Over the last decade since the government established a rice promotion policy in 2010, locally-owned rice miller and exporter Amru Rice (Cambodia) Co Ltd has become one of the game changers in driving milled-rice exports and transforming the Kingdom into a key rice exporter in the international arena. Speaking at a February 9 ceremony commemorating
the 10th anniversary of the company, its CEO Song Saran said time had seemingly passed in the blink of an eye and that
Amru had made decent strides over the years. (Read more)
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Agricultural sector reduces rice-growing areas, improves
rice quality

Myanmar confident of sufficient rice
មីយ៉ាន់ម៉ា (Myanmar)

Myanmar Times: Feb 03, 2021

Saigon Giai Phong: Feb 01, 2021

Demand for rice is rising in Myanmar as
Locals stock up on the commodity. Traders and
wholesales said the panic buying- spurred by the
declaration of a state emergency- has led to price
hikes. They added that rice exports are currently
suspended but assured the public that, at present,
there is no shortage of rice in this country.
(Read more)

In recent days, the export prices of Vietnamese rice have continued to top rice exporting
countries, surpassing those of Thailand, India,
and Pakistan. Typically, on January 22, the export
price was at US$523 per ton for five-percent
broken rice, $498 per ton for 25-percent broken
rice, and $438 per ton for 100-percent broken rice.
Last year, the export prices of Vietnamese rice
also took the highest position (Read more)
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Rice made out of soybeans is coming

បង់ក្លាដេស (Bangladesh)

ជប៉ុន (Japan)

Japan Today: Feb 03, 2021

Dhaka Tribune: Feb 03, 2021

Soybeans never cease to amaze with their
versatility, resulting in such wonders as soy milk,
soy meat, tofu, miso, and even natto for those who
enjoy punishing themselves. With its high protein
content it’s also a great supplement for those who
forego meat in their diet. As the final product can
vary greatly, soy seems fearless in its attempt to
replicate other existing foods, (Read more)

The Cabinet Committee on Public Purchase, the
highest approval body of the government, rejected
the proposal placed by the Directorate General
of Food to make the bulk import of Sunned rice
under a government to government (G-to-G)
agreement Bangladesh has turned down a proposal to import 100,000 metric tons of rice from
Myanmar due to the current (Read more)
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FAO: សន្ទស្សន៍ថ្លៃម្ហូបអាហារពិភពលោកក�ើនឡ�ើង នៅខែមករា

Exclusive: India lines up deepwater port for rice, exports
to surge amid global shortage

World food price index rises in Jan, at highest level since July 2014 –FAO

ការនា ំចេញ ស្របពេលមានកង្វះខាតពិភពលោក
ឥណ្
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Bangladesh turns down rice imports from Myanmar in
wake of military takeover

Reuters: Feb 04, 2021

Reuters: Feb 04, 2021

MUMBAI (Reuters) - India’s southern state of
Andhra Pradesh will use a deepwater port to
export rice for the first time in decades amid a
global shortage of the grain, according to a government order seen by Reuters, which could raise
shipments this year by a fifth. (Read more)
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ROME, Feb 4 (Reuters) - World food prices rose for an eighth consecutive month in January,
hitting their highest level since July 2014, led by jumps in cereals, sugar and vegetable oils, the
United Nations food agency said on Thursday.
The Food and Agriculture Organization’s food price index, which measures monthly changes
for a basket of cereals, oilseeds, dairy products, meat and sugar, averaged 113.3 points last
month versus an upwardly revised 108.6 in December. (Read more)
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ASIA RICE-Indian rates scale 3-year peak; Vietnam hit by container shortage

គេល�ើពិភពលោក

ហ្ល
វី ីពីន (Philippines)

China replaces Philippines as biggest rice importer

Business Recorder: Feb 05, 2021

Phil Star: Feb 11, 2021

Robust demand from across Asia and Africa sent
Indian rice export prices to a three-year peak
this week, while Vietnamese exporters struggled
to ship due to high freight prices fuelled by a
container shortage.

MANILA, Philippines — China is seen to regain
its status as the world’s biggest rice importer as the
Philippines is expected to see a reduction in rice
imports this year due to higher local production.

Top exporter India’s 5% broken parboiled variety
were quoted at $402-$408 per tonne, its highest
since May 2018. (Read more)

Based on the latest report of the United States
Department of Agriculture-Foreign Agricultural
Service, the country’s rice imports are projected to
reach 2.2 million metric tons this year, (Read more)
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Bangladesh develops best hi-zinc rice yet

វ�ៀតណាម (Vietnam)

បង់ក្លាដេស (Bangladesh)

Dhaka Tribune: Feb 11, 2021

Vietnam: Rice exports enjoy opportunities for breakthrough in 2021

BRRI dhan100’s release coincides with the birth
centenary celebration of Bangabandhu, comes in
handy in the fight against zinc-deficiency during
the time of Covid-19. This couldn’t be better
timed. Breeders in Bangladesh have just released
the most promising zinc-rich rice line yet. The
new variety – enriched with high zinc content and
high yield potential (Read more)

The star: Feb 14, 2021

HANOI, Feb 14 (Vietnam News/ ANN): High
hopes are pinned on Vietnam’s rice exports in 2021
when major export markets such as the Philippines
and Africa continue to sign contracts to buy rice
from Vietnam, while many others have great
demand for fragrant rice and sticky rice- which
are advantageou staples of Vietnames enterprise.
(Read more)
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កម្ជា
ូ
ពុ និងសាធារណរដ្ឋករ៉េ

Announcement of the Conclusion of the negotiations for Free
Trade Agreement between the
Kingdom of Cambodia and the
Republic of Korea (CKFTA)
នាថ្ងៃពុធ ៦រោច ខែមាឃ ឆ្នាជ
ំ ូត ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា២
ំ ០២០ នៅឯសណ្ឋាគារ Sofitel លោក សុង សារ ៉ន ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ច ប់ការចរចាកិច្ច
ព្រមព្រៀមពាណិជ្ជកម្មសេររវាង
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (CKFTA) តាមរយៈប្រព័ន្ធវ ីដេអូ
ី
ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរសក្តិ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងលោកជំទាវ
YOO Myung-hee រដ្ឋមន្រ្តីពាណិជ្ជកម្មនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ។
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងល�ើកកម្ពស់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េបន្ថែមទ�ៀត ល�ើទំនិញដែល
ធ្លាប់នា
 ចំ េញនាពេលកន្លងមក មានដូចជា ផលិតផលកសិកម្ម សម្លៀកបំពាក់និងវាយនភណ្ឌ ស្បែកជ�ើង កាបូប
គ្រឿងបន្លាស់ ឧបករណ៍អេឡចត
ិ ្រូនិក កៅស៊ូ ជាដ�ើម។ សម្រាប់ សាធារណរដ្ឋកូរ៉េក៏អាចជួយល�ើកកម្ពស់ការ
នាំចេញរបស់ខ្លួ នបន្ថែមទ�ៀត មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា រួមមាន យានយន្ត គ្រឿងអេឡចត
ិ ្រូនិក សម្ភា រៈអគ្គិសនី
ភេសជ្ជៈ ឱសថ និងផលិតផលផ្លាស្ទីក។ ប្រទេសទាំងពីរនឹងអនុវត្តនីតិវ ិធីក្នុងស្រុក សម្រាប់ចុះហត្ថលេខា ល�ើកិច្ច
ព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនេះ ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅពាក់កណ្តា លឆ្នា២
ំ ០២១ ខាងមុខនេះ។
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សមិទ្ធផលផ្លែផ្កាដ៏សំខាន់នេះ ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡ�ង
ើ ដោយ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងដំណ�ើ រទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី
Moon Jae-In នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីខែមីនា ឆ្នា២
ំ ០១៩។
Click here for English Version: Announcement of the Conclusion of the negotiations for Free Trade
Agreement between the Kingdom of Cambodia and the Republic of Korea (CKFTA)
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ំ ០២១)
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កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ BTV ទៅល�ើបញ្
ហា ប្រឈម
នៃការនា ំចេញអង្ករក្ងខែមករា
ឆ្នា ំ២០២១
នុ

Interview with BTV on the challenges
of rice exports in January 2021

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា សូមអរគុណចំពោះទូរទស្សន៍ BTV ដែលកន្លងមកតែងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់
ទៅល�ើវ ិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជា ហ�ើយជាពិសេសនោះ គឺក្នុងកាលៈទេសៈដែលការនាំចេញអង្ករក្នុងខែមករា ឆ្នាំ
២០២១ ឃ�ើញថា តួលេខមានការថយចុះនេះ ទូរទស្សន៍ BTV បានជួបសម្ភា សន៍ភ្លាមៗ នៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះ
ជាមួយន
 ឹង លោក សុង សារ ៉ន ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ដ�ើម្ប
បី ង្ហាញជូនសាធារណៈជននូវមូលហេតុ
ក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗ បានយល់លម្អិត។
បញ្ហាប្រឈមចម្បង នៅក្នុងការនាំចេញអង្ករក្នុងខែមករា ឆ្នា២
ំ ០២១នេះ គឺវ ិបត្តិក្នុងការដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល់ ដែល
មិនមែនត្រឹមតែជាវ ិបត្តិក្នុងស្រុកទេ តែជាវ ិបត្តិសកលលោក។ លោក សុង សារន៉ មានប្រសាសន៍ថា “យ�ើងមានការ
បញ្ជាទិញ តែយ�ើងខ្វះខាតកុងតឺន័រដឹក”។
Click here for English Version:Interview with BTV on the challenges of rice exports in January 2021

កិច្ចប្រជុំផ្នែកឯកជន ក្រុម

ការងារ ឈ “ផ្នែកស្រូវ-អង្ករ”
នៃវេទិការាជរដ្ឋា ភិបាលផ្នែកឯកជន

Private Sector Meeting
“the rice working group
of Government-Private
Sector forum”
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គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំ គឺដ�ើម្ព
បី ិគ្រោះពិភាក្សា
ប្រមូលផ្តុំ
 មតិយោបល់ និងធាតុចូល ទៅនឹងបញ្ហា
ប្រឈមសំខាន់ៗរបស់ផ្នែកឯកជនដែលពាក់ព័ន្ធទៅល�ើ
វ ិស័យស្រូវអង្ករ ដែលមានទាំងបញ្ហានៅសល់ពីឆ្នាចា
ំ ស់
និងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗទាក់ទងនឹងផ្នែកស្រូវ-អង្ករ ដ�ើម្បី
ដាក់ស្នើសុំការដោះស្រាយក្នុងកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូរដ្ឋា
ភិបាលនាពេលខាងមុខ។
ជាលទ្ធផល កិច្ចប្រជុំបានពិគ្រោះពិភាក្សា និងថ្លឹងថ្លែង
ទៅល�ើធាតុចូលរបស់សមាជិកអង្គប្រជុំទាង
ំ អស់ ជា
ពិសេស ទៅល�ើបញ្ហាប្រឈមរបស់ផ្នែកឯកជនពាក់
ព័នន
្ធ ឹងក្រុមការងារជាច្រើន និងឯកភាពគ្នាក្នុងការដាក់
បញ្ចូលទៅក្នុងការស្នើសុំដំណោះស្រាយពីសំណាក់ដៃ
គូរដ្ឋាភិបាល។ កិច្ចប្រជុំនេះបានបញ្ច ប់នៅវេលាម៉ោ ង
៥នាទី ល្ងាចក្នុងបរយាកាសរ
ករាយ
យោគយល់គ្នា
ិ
ី
និងទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កា។

Click here for English Version: Private Sector Meeting “the rice working group of GovernmentPrivate Sector forum”

តម្លៃស្រូវ និងតម្លៃអង្ករនា ំចេញ

(Paddy price& FOB Price)

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ជា
(Cambodia Rice Federation)
ពុ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ ល (Chairman)
លោកឧកញ៉ា ហ៊ុនឡាក់ (Oknha Hun Lak)
ប្រធានសហព័ន្ធ (President)
លោកឧកញ៉ា សុង សារន៉ (Okhna Song Saran)
អគ្គលេខាធកា
ិ រ (Secretary General)
លោក លន់ យ៉េង (Mr. Lun Yeng)
រ�ៀបរ�ៀងដោយ (Prepared by)

កញ្ញា សន ឆវ ីវតី - មន្រ្តីសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនង
(Ms. Sorn Chhorvyvatey - Communication Coordinator)
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(855) 23 559 8999

https://twitter.com/RiceCrf

info@crf.org.kh

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
Cambodia Rice Federation

Soma Tower, 7th Floor
#2C, Street 120, Sangkat Phsar
Thmey II, Khan Daun Penh,
Phnom Penh, Cambodia

https://www.facebook.com/
cambodiaricefederation/
www.crf.org.kh
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