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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ក/ អតិផរណាកនុងប្រនេស 

សន្ទសសន្៍ថ្លៃទំន្ិញប្រើ្ាស់បៅរាជធាន្ីភ្នំបេញក្នុងខែក្ុម្ភៈ ឆ្ន ំ២០១៨ ាន្បក្ើន្ប ើងក្នុងអ្ា 

០,៤%ប ៀរន្ឹងខែម្នុ្ ន្ិង ២,៣%បរើប ៀរន្ឹង១២ខែម្ុន្។ 

ក្នុងខែកុ្ម្ភៈបន្េះ សន្ទសសន្៍ថ្លៃ្ក្ុម្ទំន្ិញមួ្យចំនួ្ន្មាន្ការបក្ើន្ប ើងគួរឱ្យក្ត់សមាា ល់ប ៀរន្ឹង

ខែម្ក្រាក្ន្ៃងបៅ ក្នុងប េះមាន្ដូចជា សន្ទសសន្៍ថ្លៃអាហារន្ិងបភ្សជជៈម្ិន្មាន្ជាតិ្ សវឹង, បភ្សជជៈមាន្ជាតិ

្សវឹងន្ិងថ្ន ជំក្,់ បោជន្យីដ្ឋា ន្, ន្ិងក្ំសាន្តន្ិងវរប ម្៌។ ាម្ការសបងេត ថ្លៃខលៃប ើ្ សស់បក្ើន្ ១,៨%, 

សាច់មាន្់បក្ើន្ ១,១%, សាច់បោាន្បក្ើន្ ០,៧% ន្ិងសាច់្ ជូក្បក្ើន្ ០,៣% ខដលការបក្ើន្ប ើងថ្លៃបន្េះ 

បដ្ឋយសារត្ម្ូវការប្រើ្ ាស់ែពស់ក្នុងអំ ុងបេល្ារេវេិ ីចូលឆ្ន ំចិន្។ 

បរើប ៀរន្ឹងខែដូចោន ឆ្ន ំម្ុន្ សន្ទសសន្៍ថ្លៃ្ក្ុម្ទំន្ិញម្យួចំន្ួន្បៅខតរន្តបក្ើន្ប ើងដូចជាសន្ទសសន្៍

ថ្លៃបោជន្ីយដ្ឋា ន្, ការដឹក្ជញ្ជូន្, អាហារន្ិងបភ្សជជៈម្ិន្មាន្ជាតិ្សវឹង ន្ងិលទេះសំខរង ទឹក្ អគាិសន្ី ឧសម ័ន្ 

ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទបទៀត។ ាម្ការសបងេត ្ក្ុម្ទនំ្ញិជា្របភ្ទអាហារន្ិងបភ្សជជៈម្និ្មាន្ជាតិ្សវឹងាន្បក្ើន្

ប ើងគួរឱ្យក្តស់មាា ល់ ក្នងុប េះ ថ្លៃ្តី្សសា់ន្បក្ើន្ប ើង ៤,៤%, សាច់បោបក្ើន្ ២,៨%, អងេរបក្ើន្ ២,១%, 

ខលៃប ើ្សសប់ក្ើន្ ០,៩%, ថ្លៃសាច់មាន្់បក្ើន្ ០,៥% ន្ិងថ្លៃសាច់្ជូក្បក្ើន្ ០,៣% រ ុខន្តអ្ាក្ំប ើន្បន្េះ

គឺមាន្ក្្ម្ិតទារជាងអ្ាក្ំប ើន្បៅក្នុងខែក្ុម្ភៈ ឆ្ន ំ២០១៧ក្ន្ៃងបៅ។ ចំខ ក្ឯ ថ្លៃប្រងសាងំ ម្មាបក្ើន្ 

៦,៧%, ប្រងមា ស ូតបក្ើន្ ៥,៧% ន្ិងឧសម ័ន្បក្ើន្ ៧,៦% ្សរបេលន្ឹងការបក្ើន្ប ើងថ្ន្ថ្លៃប្រងបៅបលើ

ទីលារអន្តរជាតិលងខដរ។  

ារាង ១៖ រខ្ម្រ្ម្លួសន្ទសសន្ថ៍្លៃទនំ្ញិទាងំ១២្ក្មុ្ (%) 

 ធ ៀបន្ងឹខែម្នុ្ ធ ៀបន្ងឹ១ឆ្ន ំម្នុ្ 

ម្ែុទនំ្ញិ្គរម់្ែុ +០,៤ +២,៣ 

១-អាហារន្ិងបភ្សជជៈម្ិន្មាន្ជាតិ្សវឹង +០,៦ +២,១ 

២-បភ្សជជៈមាន្ជាតិ្សវឹងន្ិងថ្ន ជំក្់ +០,៤ +០,៦ 

៣-សបម្ៃៀក្រំពាក្់ន្ិងខសបក្បជើង  -០,២ +១,២ 

៤-លទេះសំខរង ទឹក្ អគាិសន្ី ឧសម ័ន្ 

ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទបទៀត 

  ០,០ +១,៧ 

៥-ប្គឿងសង្ហា រឹម្ សមាភ រៈប្រើ្ាស់ 

ន្ិងការខលទា ំ

+០,១ +០,៥ 

៦-សុខាភិ្ាល  +០,៣ +១,៤ 

៧-ការដឹក្ជញ្ជូន្  -០,២ +២,៩ 

៨-គម្ គម្ន្៍  +០,៣ -០,៩ 

៩-ការក្ំសាន្ត ន្ិងវរប ម៌្  +០,៤ -១,០ 

១០-ការសិក្ា   ០,០  -០,៧ 

១១-បោជន្ីយដ្ឋា ន្ +០,៥ +៦,៩ 

១២-ទំន្ិញ ន្ិងបសវាក្ម្មបលសងៗ +០,២ +៣,៣ 
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ារាង ១ ៖ រខ្ម្រ្ម្លួសន្ទសសន្ថ៍្លៃម្ារូអាហារសខំាន្់ៗ  

ម្ែុទនំ្ញិ 

ប ៀរខែម្នុ្ (%) ប ៀរន្ងឹឆ្ន ំម្នុ្ (%) 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៨ 

 ន ូ ម្ក្រា ក្មុ្ភៈ  ន ូ ម្ក្រា ក្មុ្ភៈ 

អងេរ +០,១ +០,១ +០,២ +១,៦ +២,៣ +២,១ 

សាច់បោ  +០,៨ -០,៥ +០,៧ +៣,០ +២,២ +២,៨ 

សាចម់ាន្ ់ -០,៦ -០,៣ +១,១ +០,៣ -០,៩ +០,៥ 

សាច់ទា 

 

+០,៣ -០,១ -០,២ +០,៦ +០,៤ +០,៩ 

សាច់្ជូក្ -០,៦ +០,៦ +០,៣ -០,៣ -០,២ +០,៣ 

្តីទឹក្សារ ន្ិង ្តីទឹក្សម្ុ្ទ ០,០ -០,១ +០,៣ +៤,៥ +៤,៣ +៤,១ 

ក្នុងប េះ្តី្សស់ ០,០ -០,២ +០,៣ +៤,៩ +៤,៦ +៤,៤ 

ខលៃប ើ +០,៨ -០,៥ +១,៧ +១,០ -០,១ +១,៧ 

ខលៃប ើ្សស់ +១,០ -០,៥ +១,៨ +០,៣ -០,៨ +០,៩ 

រខន្ៃ  +០,៦ -០,៣ +០,៣ -០,៩ -១,៤ -០,៥ 

រខន្ៃជាសៃ ឹក្  +១,៦ -១,២ +០,១ -០,៧ -១,៧ -០,៩ 

រខន្ៃជាខលៃ -០,១ +១,៤ +០,៧ -៤,០ -៣,៨ -១,៦ 

 

 

ែ/ អតលិរណា្រចំឆ្ន ំររស់្ របទសម្យួចនំ្នួ្ 

ារាង ៣៖ អតលិរណាចងុឆ្ន ំ (Year on Year) គតិជា % 

្របទស 
២០១៧ ២០១៨ 

ម្ក្រា ក្មុ្ភៈ ម្ក្រា ក្មុ្ភៈ 

្របទសក្ម្ពុជា 4.4 4.0 2.0 2.3 

្របទសបវៀតណាម្ 5.2 5.0 2.7 3.2 

្របទសថ្ល 1.6 1.4 0.68 0.42 

្របទសមា ប សីុ 3.2 4.5 2.7 1.4 

្របទសឥ ឌូ បន្សីុ 3.5 3.8 3.3 3.2 

្របទសហ្វលីីេីន្ 2.7 3.3 4.0 3.9 

្របទសចនិ្ 2.5 0.8 1.5 2.9 

្របទសកូ្បរ៉េខាងតបូង 2.0 1.9 1.0 1.4 

្របទសជរ នុ្  0.4 0.3 1.4 1.5 

្រភ្េទនិ្នន្័យ 

(១) ្របទសក្ម្ពុជា គឺេីវិទាសាា ន្ជាតសិា តិិ(NIS) 

(២) ្របទសបលសងៗបទៀត គឺេីបគហ្ទំេ័រ http://www.tradingeconomics.com; 

 

http://www.tradingeconomics.com/
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ក្ ំតស់មាា ល ់

ការចង្ក្ងសន្ទសសន្ថ៍្លៃទនំ្ញិប្រើ្ាស់ (CPI) បៅភ្នំបេញ៖ 

• ថ្លៃទនំ្ញិខដល្តូវាន្ប្ជើសបរើសមាន្ចនំ្នួ្ ២៥៩ម្ុែ  

• ថ្លៃម្ុែទនំ្ញិោគប្ចើន្្តូវាន្្រតរិតតិការ្រម្លូេីលារចនំ្នួ្ ៥ 

• ជាទូបៅថ្លៃ្តូវាន្្រម្ូលេីតូរគំរចូនំ្នួ្ ៤ក្នុងលារន្មី្ួយៗ 

• ស្មារ់ម្ុែទនំ្ញិខដលម្និ្ដ្ឋក់្លក់្បៅទលីារ ថ្លៃ្តូវាន្្រម្លូេីតរូបៅជិតៗលារ 

• សន្ទសសន្ថ៍្លៃថ្ន្ម្ុែទនំ្ញិ្តវូាន្ចង្ក្ងាម្ម្ យម្បរខាគ ិតសាស្រសត  (geometric average) 

្រភ្េ៖ ្ក្សួងខលន្ការ (វទិាសាា ន្ជាតិសា ិតិ) 

 

រ ៀរចំនិងរ វ្ ើចរំោលរោយ 

នាយកោា នស្ថិត ិនិងវភិាគរស្ដ្ាកិចច 

អគគនាយកោា នរោលនរោបាយ, ប្កស្ួងរស្ដ្ាកិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ 

 

េ័តម៌ាន្បលសងៗ សូម្ទាក្់ទង្ក្មុ្ការង្ហរ 

ទូរស័េទបលែ៖ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣, ០៧៧  ៨៨ ៩៩ ៩២ 

បមា ងប វើការ៖ ៧:០០ ដល ់១១:០០្េឹក្ ន្ងិ ២:០០ ដល ់៥:០០របសៀល 

 

ក្ំ ត់សមាា ល់៖ 

ចំបពាេះម្តិខដលាន្រង្ហា ញក្នងុរាយការ ៍បន្េះគជឺាការយល់ប ើញររស់្ក្មុ្ការង្ហរថ្ន្អគា យក្ដ្ឋា ន្។ 

ការលសេវលាយបន្េះមិ្ន្ខសែងេកីារយល់ប ើញររស់្ក្សួងបសដាក្ិចចន្ងិហ្ិរញ្ញវតាុ ឬរាជរដ្ឋា ភ្ាិលក្ម្ពុជាប េះបទ។ 

 


