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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ក/ អតិផរណាកនុងប្រនេស 

សន្ទសសន្ថ៍្លៃទំន្ញិប្រើ្ាស់បៅរាជធាន្ភី្នបំេញក្នងុខែក្ក្កដា មាន្ការលយច ុះ ០,៣% ប ៀរន្ឹងខែម ន្ រ  ខន្ែ

បក្ើន្ប ើង ២,៣% បរើប ៀរន្ងឹខែដូចគ្នន ឆ្ន ំម ន្។ 

ក្នុងខែក្ក្កដា ឆ្ន ំ ២០១៨ បន្ុះ សន្ទសសន្ថ៍្លៃទំន្ិញភាគប្ចើន្បៅខែរន្ែបក្ើន្ប ើងបរើប ៀរន្ងឹរយៈបេលដូចគ្នន

ឆ្ន ំម ន្ រ  ខន្ែមាន្ក្្មិែទារជាងអ្ាក្ំប ើន្ក្នុងខែមិល នាក្ន្ៃងបៅ បដាយសារក្ំប ើន្លមលយថ្ន្សន្ទសសន្៍ថ្លៃ្ក្ុម

ទំន្ិញអាហារន្ិងបភ្សជជៈមិន្ខមន្ជាែិ្សវឹង, បភ្សជជៈមាន្ជាែិ្សវឹងន្ិងថ្ន ជំក្់, សបមៃៀក្រំពាក់្ ន្ិងខសែក្បជើង, 

ផ្ទុះសំខរង ទឹក្ អគគិសន្ី ឧសម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទបទៀែ ន្ងិការដឹក្ជញ្ជូន្។ ាមការសបងកែ សន្ទសសន្ថ៍្លៃទំន្ញិមួយ

ចំន្នួ្ខដលមាន្ការលមលយក្ំប ើន្គួរឱ្យក្ែ់សមាគ ល ់ រួមមាន្ដូចជា សន្ទសសន្ថ៍្លៃសាច់បក្ើន្ប ើង ២% (បក្ើន្ប ើង 

២,៤% ក្នុងខែមិល នា), ប្រងសាងំ មមាបក្ើន្ ៩,៤% (បក្ើន្ប ើង ១២,២% ក្នុងខែមិល នា), មា ស ូែបក្ើន្ ៦,៥% 

(បក្ើន្ប ើង ៨,៦% ក្នុងខែមិល នា), ហាគ សបក្ើន្ ៧,៧% (បក្ើន្ប ើង ៩,៦% ក្នុងខែមិល នា) ន្ិងសបមៃៀក្រំពាក្់បក្ើន្ 

២% (បក្ើន្ប ើង ៣,២% ក្នងុខែមិល នា)។ 

 

ារាង ១៖ រខ្មរ្មលួសន្ទសសន្ថ៍្លៃទនំ្ញិទាងំ១២្ក្មុ (%) 

 ធ ៀបន្ងឹខែម ន្ ធ ៀបន្ងឹ១ឆ្ន ំម ន្ 

ម ែទនំ្ញិ្គរម់ ែ -០,៣ +២,៣ 

១-អាហារន្ិងបភ្សជជៈមិន្មាន្ជាែិ្សវឹង -០,៤ +២,៣ 

២-បភ្សជជៈមាន្ជាែិ្សវឹងន្ិងថ្ន ជំក្់ -០,៧       +១,០ 

៣-សបមៃៀក្រំពាក្់ន្ិងខសែក្បជើង  -០,៣ +១,៦ 

៤-ផ្ទុះសំខរង ទឹក្ អគគិសន្ី ឧសម ័ន្ 

ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទបទៀែ 

 -០,២ +០,៩ 

៥-ប្គឿងសង្ហា រឹម សមាា រៈប្រើ្ាស់ 

ន្ិងការខលទា ំ

 -០,៣ +០,២ 

៦-ស ខាភិ្ាល  ០,០ +១,២ 

៧-ការដឹក្ជញ្ជូន្  -១,១ +៣,៧ 

៨-គមនាគមន្៍  -០,១ -០,៤ 

៩-ការក្ំសាន្ែ ន្ិងវរែ ម៌  -០,១ -០,៩ 

១០-ការសិក្ា  +០,៤  ០,០ 

១១-បភាជន្ីយដាា ន្  +១,២ +៥,៦ 

១២-ទំន្ិញ ន្ិងបសវាក្មមបផ្សងៗ  +០,៣ +៣,៧ 
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ារាង ១ ៖ រខ្មរ្មលួសន្ទសសន្ថ៍្លៃមារូអាហារសខំាន្់ៗ  

ម ែទនំ្ញិ 

ប ៀរខែម ន្ (%) ប ៀរន្ងឹឆ្ន ំម ន្ (%) 

២០១៨ ២០១៨ 

ឧសភា មលិ នា ក្ក្កដា ឧសភា មលិ នា ក្ក្កដា 

អងករ +០,៣ +០,៣ ០,០ +២,៦ +២,៣ +២,១ 

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

សាចម់ាន្ ់ +០,៣ +០,៣ +០,១ +៣,១ +២,៧ +២,៤ 

សាច់ទា 

 

-០,១ -០,៤ +០,៥ +២,៤ +២,៤ +២,០ 

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

្ែីទឹក្សារ ន្ិង ្ែីទឹក្សម ្ទ +០,៨ +០,៤ -០,៨ +៥,៣ +៤,៩ +៣,៨ 

ក្នុងបនាុះ្ែី្សស់ +១,០ +០,៤ -១,១ +៥,៦ +៤,៩ +៣,៦ 

ខផ្ៃប ើ -០,៧ +០,២ -០,៩ +៣,៨ +៣,៦ +១,៨ 

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

រខន្ៃ  +០,៨ +០,១ -០,៦ +៣,១ +៥,១ +២,៨ 

រខន្ៃជាសៃ ឹក្  +០,៩ +០,៨ +០,៥ +៤,៣ +៧,៤ +៥,៣ 

រខន្ៃជាខផ្ៃ +០,៤ -០,៦ -១,៨ +៣,១ +៥,៣ +២,២ 

 

 

ែ/ អែផិ្រណា្រចំឆ្ន ំររស់្ របទសមយួចនំ្នួ្ 

ារាង ៣៖ អែផិ្រណាច ងឆ្ន ំ (Year on Year) គែិជា % 

្របទស 
២០១៧ ២០១៨ 

បមសា ឧសភា មលិ នា ក្ក្កដា បមសា ឧសភា មលិ នា ក្ក្កដា 

្របទសក្មពុជា 3.2 2.5 2.3 2.3 2.4 2.9 2.9 2.3 

្របទសបវៀែណាម 4.3 3.2 2.5 2.5 2.8 3.9 4.7 4.5 

្របទសថ្ល 0.4 0.0 -0.1 0.2 1.07 1.49 1.38 1.5 

្របទសមា ប ស  ី 4.4 3.9 3.6 3.2 1.4 1.8 0.8 0.9 

្របទសឥ ឌូ បន្ស  ី 4.2 4.3 4.4 3.9 3.4 3.2 3.1 3.2 

្របទសហ្វលីីេីន្ 3.2 2.9 2.5 2.4 4.5 4.6 5.2 5.7 

្របទសចនិ្ 1.2 1.5 1.5 1.4 1.8 1.8 1.9 2.1 

្របទសកូ្បរ៉េខាងែែូង 1.9 2.0 1.9 2.2 1.6 1.5 1.5 1.5 

្របទសជរ  ន្  0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7 0.9 

្រភ្េទនិ្នន្័យ 

(១) ្របទសក្មពុជា គឺេីវិទាសាា ន្ជាែសិា ែិិ(NIS) 

(២) ្របទសបផ្សងៗបទៀែ គឺេីបគហ្ទំេ័រ http://www.tradingeconomics.com; 
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ក្ ំែស់មាគ ល ់

ការចង្ក្ងសន្ទសសន្ថ៍្លៃទនំ្ញិប្រើ្ាស់ (CPI) បៅភ្នំបេញ៖ 

• ថ្លៃទនំ្ញិខដល្ែូវាន្ប្ជើសបរើសមាន្ចនំ្នួ្ ២៥៩ម ែ  

• ថ្លៃម ែទនំ្ញិភាគប្ចើន្្ែូវាន្្រែរិែែិការ្រមលូេីផ្ារចនំ្នួ្ ៥ 

• ជាទូបៅថ្លៃ្ែូវាន្្រមូលេីែូរគំរចូនំ្នួ្ ៤ក្នុងផ្ារន្មីួយៗ 

• ស្មារ់ម ែទនំ្ញិខដលមនិ្ដាក់្លក់្បៅទផី្ារ ថ្លៃ្ែូវាន្្រមលូេីែរូបៅជិែៗផ្ារ 

• សន្ទសសន្ថ៍្លៃថ្ន្ម ែទនំ្ញិ្ែវូាន្ចង្ក្ងាមម យមបរខាគ ិែសាស្រសែ  (geometric average) 

្រភ្េ៖ ្ក្សួងខផ្ន្ការ (វទិាសាា ន្ជាែិសា ិែិ) 

 

រ ៀរចំនិងរ វ្ ើចរំោលរដាយ 

នាយកដាា នស្ថិត ិនិងវភិាគរស្ដ្ាកិចច 

អគគនាយកដាា នរោលនរោបាយ, ប្កស្ួងរស្ដ្ាកិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ 

 

េ័ែម៌ាន្បផ្សងៗ សូមទាក្់ទង្ក្មុការង្ហរ 

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 ែ់សមាគ ល់៖ 

ចំបពាុះមែិខដលាន្រង្ហា ញក្នងុរាយការ ៍បន្ុះគជឺាការយល់ប ើញររស់្ក្មុការង្ហរថ្ន្អគគនាយក្ដាា ន្។ 

ការផ្សេវផ្ាយបន្ុះមិន្ខសែងេកីារយល់ប ើញររស់្ក្សួងបសដាក្ិចចន្ងិហ្ិរញ្ញវែាុ ឬរាជរដាា ភ្ាិលក្មពុជាបនាុះបទ។ 

 


