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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ក/ អតិផរណាកនុងប្រនេស 

សន្ទសសន្ថ៍្លៃទំន្ញិប្រើ្ាស់បៅរាជធាន្ភី្នំបេញក្នងុខែបេសាបន្េះ ាន្បក្ើន្ប ើង ០,៥% ប ៀរន្ងឹខែេុន្ ន្ងិ 

២,៤% បរើប ៀរន្ឹងខែដូចគ្នន ឆ្ន ំេុន្។ ក្នងុខែបេសា សន្ទសសន្ថ៍្លៃ្ក្ុេទំន្ញិភាគប្ចើន្មាន្ការបក្ើន្ប ើងគួរក្ត់សមាា ល ់

ប ៀរន្ងឹខែេីនា ក្ន្ៃងបៅ។ តាេការសបងេតជាទូបៅ ទំន្ញិភាគប្ចើន្ខតងខតមាន្ការប ើងថ្លៃបៅក្នងុអំ ុងបេលខែបេសា

បោយសារការបក្ើន្ប ើងត្េូវការប្រើ្ាស់នាបេល្ារេធេ ិីរុណ្យចូលឆ្ន ំខែែរ។  

បរើប ៀរន្ងឹខែបេសា ឆ្ន ំ២០១៧ ក្ន្ៃងបៅ, សន្ទសសន្ថ៍្លៃទំន្ញិភាគប្ចើន្ក្ម៏ាន្ការបក្ើន្ប ើងដូចគ្នន ខដរ ក្នងុបនាេះ

មាន្ដូចជា សន្ទសសន៍្ថ្លៃអាហារនិ្ងបភ្សជជៈេិន្ខេន្ជាតិ្សវឹង, សន្ទសសន្៍ថ្លៃបភ្សជជៈមាន្ជាតិ្សវឹងន្ិងថ្ន ជំក់្, 

សន្ទសសន្៍ថ្លៃសបេៃៀក្រំពាក់្ន្ិងខសែក្បជើង, សន្ទសសន្៍ថ្លៃផ្ទេះសំខរង ទឹក្ អគាិសន្ី ឧសែ ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទបទៀត, 

សន្ទសសន្៍ថ្លៃការដឹក្ជញ្ជូន្ និ្ងសន្ទសសន្៍ថ្លៃបភាជន្ីយោា ន្។ ប េះរីជាសន្ទសសន្៍ថ្លៃទំន្ិញមាន្ន្ិនាន ការបក្ើន្ប ើង, 

រ ុខន្ែ បយើងសបងេតប ើញថ្ ក្ំបណ្ើន្ថ្លៃទំន្ិញជាេ យេក្នុងរយៈបេល៤ខែបដើេឆ្ន ំ២០១៨បន្េះ បៅខតមាន្ក្្េិត រ

ជាងអ្តាក្ំបណ្ើន្ជាេ យេក្នុងរយៈបេលដូចគ្នន កាលេីឆ្ន ំេុន្ បោយសារការរក្ាាន្ក្ំបណ្ើន្ រថ្ន្សន្ទសសន្៍ថ្លៃ

្ក្ុេទំន្ិញអាហារនិ្ងបភ្សជជៈេិន្ខេន្ជាតិ្សវឹង ខដលជាេ យេមាន្កំ្បណ្ើន្្តឹេខត ២,០% បពាលគឺ រជាង

រយៈបេលដូចគ្នន ក្នុងឆ្ន ំ ២០១៧ (ខដលមាន្អ្តាក្ំបណ្ើន្ជាេ យេ ៥,៤%)។  

បោងតាេររិការណ៍្រចចុរែន្នបន្េះ បយើងអាចប វើការសន្និោា ន្ាន្ថ្សាា ន្ភាេអតិផ្រណាក្នុងឆ្ន ំ២០១៨បន្េះ 

បៅខតរក្ាាន្សា ិរភាេលអ គកឺ្នុងក្្េិតខដលអាច្គរ់្គងាន្ បោយសារន្និាន ការលេលយក្ំបណ្ើន្សន្ទសសន្៍ថ្លៃ្ក្េុ

ទំន្ិញេហូរអាហារ, បរើប េះរីជាថ្លៃប្រងឥន្ធន្ៈមាន្ន្និាន ការបងើរប ើងវញិរន្ែិចក្៏បោយ។ 

តារាង ១៖ រខ្េរ្េលួសន្ទសសន្ថ៍្លៃទនំ្ញិ ងំ១២្ក្េុ (%) 

 ធ ៀបន្ងឹខែេនុ្ ធ ៀបន្ងឹ១ឆ្ន ំេនុ្ 

េែុទនំ្ញិ្គរេ់ែុ +០,៥ +២,៤ 

១-អាហារន្ិងបភ្សជជៈេិន្មាន្ជាតិ្សវឹង +០,៧ +២,៣ 

២-បភ្សជជៈមាន្ជាតិ្សវឹងន្ិងថ្ន ជំក្់ +១,៦      +០,៩ 

៣-សបេៃៀក្រំពាក្់ន្ិងខសែក្បជើង  +០,៤ +១,៣ 

៤-ផ្ទេះសំខរង ទឹក្ អគាិសន្ី ឧសែ ័ន្ 

ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទបទៀត 

 +០,១ +១,៣ 

៥-ប្គឿងសង្ហហ រឹេ សមាា រៈប្រើ្ាស់ 

ន្ិងការខល  ំ

 +០,៣ -០,២ 

៦-សុខាភិ្ាល  +០,៣ +១,៨ 

៧-ការដឹក្ជញ្ជូន្  +០,៥ +៣,០ 

៨-គេនាគេន្៍  +០,១ -១,០ 

៩-ការក្ំសាន្ែ ន្ិងវរែ េ៌  +០,២ -០,៨ 

១០-ការសិក្ា  +០,៤  -០,៤ 

១១-បភាជន្ីយោា ន្    ០,០ +៦,៧ 

១២-ទំន្ិញ ន្ិងបសវាក្េែបផ្សងៗ  +០,៥ +៣,៦ 
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តារាង ២ ៖ រខ្េរ្េលួសន្ទសសន្ថ៍្លៃេហរូអាហារសខំាន្់ៗ  

េែុទនំ្ញិ 

ប ៀរខែេនុ្ (%) ប ៀរន្ងឹឆ្ន ំេនុ្ (%) 

២០១៨ ២០១៨ 

ក្េុាៈ េនីា បេសា ក្េុាៈ េនីា បេសា 

អងេរ +០,២ +០,២ +០,១ +២,១ +២,២ +២,៣ 

សាច់បគ្ន  +០,៧ -០,១ +០,៧ +២,៨ +២,៨ +៣,៥ 

សាចម់ាន្ ់ +១,១ -០,៨ +១,០ +០,៥ +០,៦ +១,០ 

សាច់  

 

-០,២ -០,១ +០,៥ +០,៩ +០,៦ +១,៤ 

សាច់្ជូក្ +០,៣ +០,៥ +០,៥ +០,៣ +០,៧ +០,២ 

្តីទឹក្សារ ន្ិង ្តីទឹក្សេុ្ទ +០,៣ +០,២ +០,៦ +៤,១ +៤,៥ +៤,០ 

ក្នុងបនាេះ្តី្សស់ +០,៣ +០,២ +០,៦ +៤,៤ +៤,៨ +៤,៣ 

ខផ្ៃប ើ +១,៧  ០,០ +១,៧ +១,៧ +១,៣ +៣,៥ 

ខផ្ៃប ើ្សស់ +១,៨ -០,១ +២,០ +០,៩ +០,៣ +២,៧ 

រខន្ៃ  +០,៣ +០,៣ +១,៣ -០,៥ +០,៧ +០,៩ 

រខន្ៃជាសៃ ឹក្  +០,១ +០,៩ +១,៤ -០,៩ +១,៨ +១,៨ 

រខន្ៃជាខផ្ៃ +០,៧ +០,៥ +១,៨ -១,៦ -០,៣ +០,៥ 

 

 

ែ/ អតផិ្រណា្រចំឆ្ន ំររស់្ របទសេយួចនំ្នួ្ 

តារាង ៣៖ អតផិ្រណាចងុឆ្ន ំ (Year on Year) គតិជា % 

្របទស 
២០១៧ ២០១៨ 

េក្រា ក្េុាៈ េនីា បេសា េក្រា ក្េុាៈ េនីា បេសា 

្របទសក្េពុជា 4.4 4.0 4.3 3.2 2.0 2.3 2.3 2.4 

្របទសបវៀតណាេ 5.2 5.0 4.7 4.3 2.7 3.2 2.7 2.8 

្របទសថ្ល 1.6 1.4 0.76 0.4 0.68 0.42 0.79 1.07 

្របទសមា ប សីុ 3.2 4.5 5.1 4.4 2.7 1.4 1.3 1.4 

្របទសឥណ្ឌូ បន្សីុ 3.5 3.8 3.6 4.2 3.3 3.2 3.4 3.4 

្របទសហ្វលីីេីន្ 2.7 3.3 3.1 3.2 4.0 3.9 4.3 4.5 

្របទសចនិ្ 2.5 0.8 0.9 1.2 1.5 2.9 2.1 1.8 

្របទសកូ្បរ៉េខាងតែូង 2.0 1.9 2.2 1.9 1.0 1.4 1.3 1.6 

្របទសជរ នុ្  0.4 0.3 0.2 0.4 1.4 1.5 1.1 0.6 

្រភ្េទនិ្នន្័យ 

(១) ្របទសក្េពុជា គឺេីវិទាសាា ន្ជាតសិា តិិ(NIS) 

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

 

http://www.tradingeconomics.com/
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ក្ណំ្តស់មាា ល ់

ការចង្ក្ងសន្ទសសន្ថ៍្លៃទនំ្ញិប្រើ្ាស់ (CPI) បៅភ្នំបេញ៖ 

• ថ្លៃទនំ្ញិខដល្តូវាន្ប្ជើសបរើសមាន្ចនំ្នួ្ ២៥៩េុែ  

• ថ្លៃេុែទនំ្ញិភាគប្ចើន្្តូវាន្្រតរិតែិការ្រេលូេីផ្ារចនំ្នួ្ ៥ 

• ជាទូបៅថ្លៃ្តូវាន្្រេូលេីតូរគំរចូនំ្នួ្ ៤ក្នុងផ្ារន្េីួយៗ 

• ស្មារ់េុែទនំ្ញិខដលេនិ្ោក់្លក់្បៅទផី្ារ ថ្លៃ្តូវាន្្រេលូេីតរូបៅជិតៗផ្ារ 

• សន្ទសសន្ថ៍្លៃថ្ន្េុែទនំ្ញិ្តវូាន្ចង្ក្ងតាេេ យេបរខាគណ្ិតសាស្រសែ  (geometric average) 

្រភ្េ៖ ្ក្សួងខផ្ន្ការ (វទិាសាា ន្ជាតិសា ិតិ) 

 

 

ម ៀរចំនិងម វ្ ើចមំោលមោយ 

នាយកោា នស្ថិត ិនិងវភិាគមស្ដ្ាកិចច 

អគគនាយកោា នមោលនមោបាយ, ប្កស្ួងមស្ដ្ាកិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ 

 

េ័តម៌ាន្បផ្សងៗ សូេ ក្់ទង្ក្េុការង្ហរ 

ទូរស័េទបលែ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៤២៧ ៩១៣, (+៨៥៥) ៧៧  ៨៨ ៩៩ ៩២ 

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

 

ក្ំណ្ត់សមាា ល់៖ 

ចំបពាេះេតិខដលាន្រង្ហហ ញក្នងុរាយការណ៍្បន្េះគជឺាការយល់ប ើញររស់្ក្េុការង្ហរថ្ន្អគានាយក្ោា ន្។ 

ការផ្សេវផ្ាយបន្េះេនិ្ខសែងេកីារយល់ប ើញររស់្ក្សួងបសដាក្ិចចន្ងិហ្ិរញ្ញវតាុ ឬរាជរោា ភ្ាិលក្េពុជាបនាេះបទ។ 

 

 

 

 

 

 

  


