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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែមិថនុា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ក/ អតិផរណាកនុងប្រនេស 

សន្ទសសន្ថ៍្លៃទំន្ញិប្រើ្ាស់បៅរាជធាន្ភី្នំបេញក្នុងខែមិលុនា បន្េះ មាន្ការបក្ើន្ប ើង ០,១% ប ៀរន្ងឹខែមុន្ 

ឬ ២,៩% បរើប ៀរន្ងឹខែដូចគ្នន ឆ្ន ំមុន្។ បរើប្រៀរប ៀរន្ងឹខែបមសា ឆ្ន ំ២០១៧, សន្ទសសន្ថ៍្លៃទំន្ិញ ភាគប្ចើន្មាន្

ការបក្ើន្ប ើងគរួឱ្យក្តស់មាា ល់ ខដលក្នុងបនាេះមាន្ដូចជា សន្ទសសន្ថ៍្លៃអាហារ ន្ងិបភ្សជជៈមិន្ខមន្ជាតិ្សវឹង, សន្ទសសន្៍

ថ្លៃបភ្សជជៈមាន្ជាតិ្ សវឹង ន្ងិថ្ន ជំក្,់ សន្ទសសន្ថ៍្លៃសបមៃៀក្រំពាក្ ់ន្ងិខសែក្បជើង, សន្ទសសន្ថ៍្លៃផ្ទេះសំខរង ទឹក្ អគាិសន្ ី

ឧសម ន័្ ន្ងិឥន្ធន្ៈដថ្ទបទៀត, សន្ទសសន្ថ៍្លៃសុខាភ្ាិល, សន្ទសសន្ថ៍្លៃការដឹក្ជញ្ជូន្ ន្ិងសន្ទសសន្ថ៍្លៃបភាជន្យីដ្ឋា ន្។ 

បរើប េះរីជាសន្ទសសន្៍ថ្លៃទំន្ិញភាគប្ចើន្ហាក់្មាន្និ្នាន ការបក្ើន្ប ើងវិញ,រ ុខន្ែ ក្ំប ើន្សន្ទសសន្៍ថ្លៃទំន្ិញ

ជាម យមក្នុងឆមាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៨បន្េះ មាន្អ្ា (២,៥%)  រជាងក្ំប ើន្ជាម យមក្នងុរយៈបេលដូចគ្នន កាលេី

ឆ្ន ំមុន្ (៣,៥%)។ បដ្ឋយខផ្ែក្បលើក្ំប ើន្ជាម យមក្នងុឆមាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៨បន្េះ, បយើងអាចសន្នដិ្ឋា ន្ាន្ថ្ សាា ន្ភាេ

អតផិ្រណាក្នុងឆ្ន ំ២០១៨ បៅខតរក្ាាន្សា ិរភាេលែ បពាលគឺសា ិតក្នងុក្្មតិខដលអាច្គរ់្គងាន្។ ការរក្ាាន្

អ្ាក្ំប ើន្ របន្េះ បដ្ឋយសារការលមលយក្ំប ើន្សន្ទសសន្ថ៍្លៃ្ក្ុមទំន្ញិមហរូអាហារនាបេលបដើមឆ្ន ំ បរើប េះរីជា

ថ្លៃប្រងឥន្ធន្ៈមាន្ន្និាន ការបងើរប ើងវិញរន្ែិចក្៏បដ្ឋយ។ ាមការប វើចំបណាលដលខ់ែ ន ូឆ្ន ំ ២០១៨ អតផិ្រណា្រចំ

ឆ្ន ំ (year on year) អាចន្ងឹមាន្អ្ា ២,៨% ឬ អតផិ្រណាម យម្រចំឆ្ន ំ (year average) អាចន្ងឹមាន្អ្ា 

២,៧%។ 

ារាង ១៖ រខ្មរ្មលួសន្ទសសន្ថ៍្លៃទនំ្ញិ ងំ១២្ក្មុ (%) 

 ធ ៀបន្ងឹខែមនុ្ ធ ៀបន្ងឹ១ឆ្ន ំមនុ្ 

មែុទនំ្ញិ្គរម់ែុ +០,១ +២,៩ 

១-អាហារន្ិងបភ្សជជៈមិន្មាន្ជាតិ្សវឹង +០,២ +៣,២ 

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

៣-សបមៃៀក្រំពាក្់ន្ិងខសែក្បជើង  +០,៥ +២,៧ 

៤-ផ្ទេះសំខរង ទឹក្ អគាិសន្ី ឧសម ័ន្ 

ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទបទៀត 

 -០,១ +១,៥ 

៥-ប្គឿងសង្ហហ រឹម សមាា រៈប្រើ្ាស់ 

ន្ិងការខល  ំ

 -០,១ +០,៤ 

៦-សុខាភិ្ាល  ០,០ +១,៦ 

៧-ការដឹក្ជញ្ជូន្  +០,៣ +៤,៩ 

៨-គមនាគមន្៍  -០,១ -០,២ 

៩-ការក្ំសាន្ែ ន្ិងវរែ ម៌  +០,៦ -០,៤ 

១០-ការសិក្ា   ០,០  -០,៤ 

១១-បភាជន្ីយដ្ឋា ន្   +០,២ +៤,៣ 

១២-ទំន្ិញ ន្ិងបសវាក្មមបផ្សងៗ   ០,០ +៣,៤ 
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ារាង ១ ៖ រខ្មរ្មលួសន្ទសសន្ថ៍្លៃមហរូអាហារសខំាន្់ៗ  

មែុទនំ្ញិ 

ប ៀរខែមនុ្ (%) ប ៀរន្ងឹឆ្ន ំមនុ្ (%) 

២០១៨ ២០១៨ 

បមសា ឧសភា មលិនុា បមសា ឧសភា មលិនុា 

អងករ +០,១ +០,៣ +០,៣ +២,៣ +២,៦ +២,៣ 

សាច់បគ្ន  +០,៧ +០,៥ -០,៥ +៣,៥ +៤,២ +៤,០ 

សាចម់ាន្ ់ +១,០ +០,៣ +០,៣ +១,០ +៣,១ +២,៧ 

សាច់  

 

+០,៥ -០,១ -០,៤ +១,៤ +២,៤ +២,៤ 

សាច់្ជូក្ +០,៥ -០,១ +០,២ +០,២ +១,៣ +១,៦ 

្តីទឹក្សារ ន្ិង ្តទីឹក្សមុ្ទ +០,៦ +០,៨ +០,៤ +៤,០ +៥,៣ +៤,៩ 

ក្នុងបនាេះ្តី្សស់ +០,៦ +១,០ +០,៤ +៤,៣ +៥,៦ +៤,៩ 

ខផ្ៃប ើ +១,៧ -០,៧ +០,២ +៣,៥ +៣,៨ +៣,៦ 

ខផ្ៃប ើ្សស់ +២,០ -០,៨ +០,២ +២,៧ +៣,៥ +៣,៧ 

រខន្ៃ  +១,៣ +០,៨ +០,១ +០,៩ +៣,១ +៥,១ 

រខន្ៃជាសៃ ឹក្  +១,៤ +០,៩ +០,៨ +១,៨ +៤,៣ +៧,៤ 

រខន្ៃជាខផ្ៃ +១,៨ +០,៤ -០,៦ +០,៥ +៣,១ +៥,៣ 

 

 

ែ/ អតផិ្រណា្រចំឆ្ន ំររស់្ របទសមយួចនំ្នួ្ 

ារាង ៣៖ អតផិ្រណាចងុឆ្ន ំ (Year on Year) គតិជា % 

្របទស 
២០១៧ ២០១៨ 

មនីា បមសា ឧសភា មលិនុា មនីា បមសា ឧសភា មលិនុា 

្របទសក្មពុជា 4.3 3.2 2.5 2.3 2.3 2.4 2.9 2.9 

្របទសបវៀតណាម 4.7 4.3 3.2 2.5 2.7 2.8 3.9 4.7 

្របទសថ្ល 0.76 0.4 0.0 -0.1 0.79 1.07 1.49 1.38 

្របទសមា ប សីុ 5.1 4.4 3.9 3.6 1.3 1.4 1.8 0.8 

្របទសឥ ឌូ បន្សីុ 3.6 4.2 4.3 4.4 3.4 3.4 3.2 3.1 

្របទសហ្វលីីេីន្ 3.1 3.2 2.9 2.5 4.3 4.5 4.6 5.2 

្របទសចនិ្ 0.9 1.2 1.5 1.5 2.1 1.8 1.8 1.9 

្របទសកូ្បរ៉េខាងតែូង 2.2 1.9 2.0 1.9 1.3 1.6 1.5 1.5 

្របទសជរ នុ្  0.2 0.4 0.4 0.4 1.1 0.6 0.7 -- 

្រភ្េទនិ្នន្័យ 

(១) ្របទសក្មពុជា គឺេីវិទាសាា ន្ជាតសិា តិ(ិNIS) 

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

 

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

ការចង្ក្ងសន្ទសសន្ថ៍្លៃទនំ្ញិប្រើ្ាស់ (CPI) បៅភ្នំបេញ៖ 

 ថ្លៃទនំ្ញិខដល្តូវាន្ប្ជើសបរើសមាន្ចនំ្នួ្ ២៥៩មុែ  

 ថ្លៃមុែទនំ្ញិភាគប្ចើន្្តូវាន្្រតរិតែិការ្រមលូេីផ្ារចនំ្នួ្ ៥ 

 ជាទូបៅថ្លៃ្តូវាន្្រមូលេីតូរគំរចូនំ្នួ្ ៤ក្នុងផ្ារន្មីួយៗ 

 ស្មារ់មុែទនំ្ញិខដលមនិ្ដ្ឋក់្លក់្បៅទផី្ារ ថ្លៃ្តូវាន្្រមលូេីតរូបៅជិតៗផ្ារ 

 សន្ទសសន្ថ៍្លៃថ្ន្មុែទនំ្ញិ្តវូាន្ចង្ក្ងាមម យមបរខាគ ិតសាស្រសែ  (geometric average) 

្រភ្េ៖ ្ក្សួងខផ្ន្ការ (វទិាសាា ន្ជាតិសា ិតិ) 

 

រ ៀរចំនិងរ វ្ ើចរំោលរោយ 

នាយកោា នស្ថិត ិនិងវភិាគរស្ដ្ាកិចច 

អគគនាយកោា នរោលនរោបាយ, ប្កស្ងួរស្ដ្ាកិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ 

 

េ័តម៌ាន្បផ្សងៗ សូម ក្់ទង្ក្មុការង្ហរ 

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

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

 

ក្ំ ត់សមាា ល់៖ 

ចំបពាេះមតិខដលាន្រង្ហហ ញក្នងុរាយការ ៍បន្េះគជឺាការយល់ប ើញររស់្ក្មុការង្ហរថ្ន្អគានាយក្ដ្ឋា ន្។ 

ការផ្សេវផ្ាយបន្េះមិន្ខសែងេកីារយល់ប ើញររស់្ក្សួងបសដាក្ិចចន្ងិហ្ិរញ្ញវតាុ ឬរាជរដ្ឋា ភ្ាិលក្មពុជាបនាេះបទ។ 

 


