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 ស្ថា នភាពអតផិរណានៅខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

ក/ អតផិរណាកនុងប្រនេស 
តាមប្រភពទិន្នន្យ័ផ្លូវការពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ (NIS) បាន្រង្ហា ញថា ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទំន្ញិបប្រើប្បាស់្បៅរាជធាន្ភីនំបពញ

ក្នុងខែធ្ន ូបាន្លយច ុះ ០,៥% បធ្ៀរន្ងឹខែម ន្ រ  ខន្ែបក្ើន្ប ើង ១,៦% បរើបធ្ៀរន្ងឹខែដូចគ្នន ឆ្ន ំម ន្។ 

ស្ថា ន្ភាពអតិផ្រណាក្នុងឆ្ន ំ២០១៨បន្ុះ បៅខតរន្ែស្ា ិតក្នុងក្ប្មិតមួយល្អប្របស្ើរ បោល្គឺក្នុងអប្តាមួយខដល្អាច

ប្គរ់ប្គងបាន្។ ស្ថា ន្ភាពអតផិ្រណាមធ្យមប្រចំឆ្ន មំាន្អប្តា ២,៥% បោល្គទឺារជាងឆ្ន ំ២០១៧ ខដល្មាន្អប្តា ២,៩% 

បោយស្ថរការលមលយកំ្ប ើន្ថ្ន្ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលប្កុ្មទំន្ិញមាូរអាហារ និ្ងស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលប្កុ្មទំនិ្ញការដឹក្ជញ្ជូន្ ខដល្មាន្

បមគ  ប្រមា ជាងោក្ក់្ណាា ល្ថ្ន្ទហំកំ្ន្តន្ែក្ទនំ្ញិស្រ រ (៥៧ភាគរយ)។ ស្បងេតប ើញថា ក្នុងឆ្ន ំ២០១៨បន្ុះស្ថា ន្ភាព

អតផិ្រណាមធ្យមប្រចំឆ្ន ំថ្ន្ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលប្ក្ុមទំន្ញិអាហារ ន្ងិបភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិប្ស្វឹងមាន្អប្តា ២,៥% ទារជាងឆ្ន ំ

២០១៧ក្ន្លងបៅ ខដល្មាន្អប្តា ៣,៤% ខដល្ក្នុងប ុះស្ថច់ ប្តីប្ស្ស់្ ន្ងិរខន្ល មាន្ការលមលយក្ំប ើន្គួរឱ្យក្ត់ស្មាា ល្់។ 

 រឯ ស្ថា ន្ភាពអតផិ្រណាមធ្យមប្រចំឆ្ន ំថ្ន្ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលប្ក្ុមទំន្ញិការដឹក្ជញ្ជូន្មាន្អប្តា ២,៩% ទារជាងឆ្ន ំ២០១៧ក្ន្លងបៅ 

ខដល្មាន្អប្តា ៤,១% បោយស្ថរការលមលយក្ំប ើន្ថ្ន្ម ែទំន្ិញមួយចំន្នួ្ដូចជា បប្រងស្ថងំ ន្ងិមា ស្ ូត។ 

 

តារាង ១៖ រខប្មរប្មលួ្ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទនំ្ញិទាងំ១២ប្ក្មុ (%) 

 ធ ៀបន្ងឹខែម ន្ ធ ៀបន្ងឹ១ឆ្ន ំម ន្ 

ម ែទនំ្ញិប្គរម់ ែ -០,៥ +១,៦ 

១-អាហារន្ិងបភស្ជជៈមិន្មាន្ជាតិប្ស្វឹង -០,១ +១,៩ 

២-បភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹងន្ិងថាន ជំក្់ +០,៥      +៥,៦ 

៣-ស្បមលៀក្រំោក្់ន្ិងខស្ែក្បជើង  -០,១ +២,៨ 

៤-ផ្ទុះស្ំខរង ទឹក្ អគាិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ 

ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទបទៀត 

 -០,៦ +០,៤ 

៥-បប្គឿងស្ង្ហា រឹម ស្មាា រៈបប្រើប្បាស្់ 

ន្ិងការខលទា ំ

 -០,១ +០,៤ 

៦-ស្ ខាភិបាល្  +០,២ +២,០ 

៧-ការដឹក្ជញ្ជូន្  -៣,៦ -២,៤ 

៨-គម គមន្៍  -០,៣ -០,៦ 

៩-ការក្ំស្ថន្ែ ន្ិងវរែធ្ម៌  -០,៤ +០,៨ 

១០-ការស្ិក្ា    ០,០ +០,៤ 

១១-បភាជន្ីយោា ន្  -០,៣ +៥,២ 

១២-ទំន្ិញ ន្ិងបស្វាក្មមបផ្សងៗ  -០,៤ +០,៦ 
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តារាង២៖ រខប្មរប្មលួ្ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមារូអាហារសំ្ខាន្់ៗ  

ម ែទនំ្ញិ 

បធ្ៀរន្ងឹខែម ន្ (%) បធ្ៀរន្ងឹឆ្ន ំម ន្ (%) 

២០១៨ ២០១៨ 

ត លា  វចិិកិា ធ្ន ូ ត លា  វចិិកិា ធ្ន ូ

អងេរ +០,២ -០,៣ +០,៣ +២,៩ +២,៣ +២,៤ 

ស្ថច់បគ្ន  -០,១ ០,០ +០,២ +២,២ +១,៨ +១,២ 

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

ស្ថច់ទា 

 

+០,៧ +០,៣ -០,៣ +២,១ +២,១ +១,៥ 

ស្ថច់ប្ជូក្ -០,៦ -១,៨ -០,៣ +៣,៥ +១,២ +១,៥ 

ប្តីទឹក្ស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹក្ស្ម ប្ទ +០,១ -០,៧ +០,១ +៤,១ +២,២ +២,៣ 

ក្នុងប ុះប្តីប្ស្ស់្ ០,០ -១,១ +០,១ +៤,៣ +១,៧ +១,៨ 

ខផ្លប ើ +០,៨ +០,១ -០,៣ +២,៥ +៣,០ +១,៨ 

ខផ្លប ើប្ស្ស់្ +០,៩ +០,១ -០,៣ +២,៥ +៣,០ +១,៧ 

រខន្ល  +០,៥ -០,៩ -០,៨ +៥,៩ +៤,៩ +៣,៥ 

រខន្លជាស្ល ឹក្  +១,៥ -១,៤ -១,០ +១០,៦ +៧,៧ +៤,៩ 

រខន្លជាខផ្ល -០,៤ -០,៦ -១,២ +៥,៤ +៦,៤ +៥,៤ 

 

 

ែ/ អតផិ្រណាប្រចំឆ្ន ំររស្ប់្របទស្មយួចនំ្នួ្ 

បោយខ ក្ បរើប្ក្ប ក្បមើល្ស្ថា ន្ភាពអតផិ្រណាក្នុងឆ្ន ំ២០១៨ ររស់្ប្របទស្ជាថ្ដគោូ ិជជក្មមជិតខាង វិញប ុះ 

ស្បងេតប ើញថា ស្ថា ន្ភាពអតផិ្រណាបៅប្របទស្ថ្លមាន្អប្តាែពស់្ជាងឆ្ន ំ២០១៧ បោយស្ថរការបក្ើន្ប ើងថ្ន្ថ្លលបប្រងល្ក្់

រាយក្នុងប្សុ្ក្ ន្ិងថ្លលឧស្ម ន័្បប្រងរាវ (LPG) ក្នុងអំ ុងប្តីមាស្ទី២ ន្ិងទី៣ (ប្ស្រគ្នន ន្ឹងការបក្ើន្ប ើងថ្លលបប្រងបៅពភិពបលាក្) 

ខដល្ ំឱ្យមាន្ការបក្ើន្ប ើងថ្ន្ថ្លលថាមពល្ (បោងតាម៖ Monetary Policy Report by quarter, Bank of Thailand)។ 

 រឯ  ស្ថា ន្ភាពអតិផ្រណាបៅប្របទស្បវៀតណាមមាន្អប្តា ៣,៦%ប្រហាក្ប់្រខហល្គ្នន បៅន្ងឹឆ្ន ំ២០១៧ ខដល្អប្តាបន្ុះគសឺ្ា ិត

បៅក្នងុក្ប្មតិប្រហាក្់ខហល្បៅន្ឹងបគ្នល្បៅខដល្ធ្ គ្នរក្ណាា ល្ថ្ន្ប្របទស្បវៀតណាមបាន្ក្ំ ត់ (៤,០%)។  

តារាង ៣៖ អប្តាអតផិ្រណារយៈបពល្ ៥ឆ្ន ំច ងបប្កាយ ររស់្ប្របទស្ក្មពុជា ន្ងិប្របទស្ជតិខាង 

អតផិ្រណាថ្លលទនំ្ញិ 

(មធ្យមប្រចំឆ្ន ំ) 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ក្មពុជា ៣,៩% ១,២% ៣,០% ២,៩% ២,៥% 

ថ្ល ១,៩% -០,៩% ០,២% ០,៧% ១,១% 

បវៀតណាម ៤,១% ០,៦% ២,៧% ៣,៥% ៣,៦% 

*ប្រភពទិន្នន្យ័៖ វទិាស្ថា ន្ជាតសិ្ា តិិ (NIS), បគហទពំ័រ www.tradingeconomics.com 
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តារាង ៤៖ អតផិ្រណាច ងឆ្ន ំ (Year on Year) គតិជា % 

ប្របទស្ ២០១៧ ២០១៨ 

 
ត លា  វចិិកិា ធ្ន ូ ត លា  វចិិកិា ធ្ន ូ

ប្របទស្ក្មពុជា 2.1 2.3 2.2 3.1 2.5 1.6 

ប្របទស្បវៀតណាម 3.0 2.6 2.6 3.9 3.5 3.0 

ប្របទស្ថ្ល 0.9 0.99 0.78 1.2 0.9 0.4 

ប្របទស្មា ប ស្  ី 3.7 3.4 3.5 0.6 0.2 0.2 

ប្របទស្ឥ ឌូ បន្ស្  ី 3.6 3.3 3.6 3.2 3.2 3.1 

ប្របទស្ហវលី្ីពីន្ 3.5 3.3 3.3 6.7 6.0 5.1 

ប្របទស្ចនិ្ 1.9 1.7 1.8 2.5 2.2 1.9 

ប្របទស្កូ្បរ៉េខាងតែូង 1.8 1.3 1.5 2.0 2.0 1.3 

ប្របទស្ជរ  ន្  0.2 0.6 1.0 1.4 0.8 0.3 

ប្រភពទនិ្នន្័យ 

(១) ប្របទស្ក្មពុជា គឺពីវិទាស្ថា ន្ជាតសិ្ា តិិ(NIS) 

(២) ប្របទស្បផ្សងៗបទៀត គឺពីបគហទំព័រ http://www.tradingeconomics.com; 

 

ក្ ំតស់្មាា ល្ ់

ការចងប្ក្ងស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទនំ្ញិបប្រើប្បាស្់ (CPI) បៅភនំបពញ៖ 

 ថ្លលទនំ្ញិខដល្ប្តូវបាន្បប្ជើស្បរឯស្មាន្ចនំ្នួ្ ២៥៩ម ែ  

 ថ្លលម ែទនំ្ញិភាគបប្ចើន្ប្តូវបាន្ប្រតរិតែិការប្រមលូ្ពីផ្ារចនំ្នួ្ ៥ 

 ជាទូបៅថ្លលប្តូវបាន្ប្រមូល្ពីតូរគំរចូនំ្នួ្ ៤ក្នងុផ្ារន្មីួយៗ 

 ស្ប្មារ់ម ែទនំ្ញិខដល្មនិ្ោក់្ល្ក់្បៅទផី្ារ ថ្លលប្តូវបាន្ប្រមលូ្ពីតូរបៅជិតៗផ្ារ 

 ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលថ្ន្ម ែទនំ្ញិប្តវូបាន្ចងប្ក្ងតាមមធ្យមបរខាគ ិតស្ថន្តស្ែ  (geometric average) 

ប្រភព៖ ប្ក្សួ្ងខផ្ន្ការ (វទិាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ) 

 

រ ៀរចំនិងរធ្វ ើចំរោលរោយ 

នាយកោា នស្ថិតិ និងវិភាគរស្ដ្ាកិចច 

អគគនាយកោា នរោលនរោបាយ, ប្កសួ្ងរស្ដ្ាកិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ 

 

ព័ត៌មាន្បផ្សងៗ ស្ូមទាក្់ទងប្ក្មុការង្ហរ 

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

បមា ងបធ្វើការ៖ ៧:០០ ដល្់ ១១:០០ប្ពឹក្ ន្ិង ២:០០ ដល្់ ៥:០០របស្ៀល្ 

ក្ំ ត់ស្មាា ល្់៖ 

ចំបោុះមតិខដល្បាន្រង្ហា ញក្នុងរបាយការ ៍បន្ុះគជឺាការយល្់ប ើញររស្់ប្ក្មុការង្ហរថ្ន្អគា យក្ោា ន្។ 

ការផ្សពវផ្ាយបន្ុះមិន្ខស្ាងពីការយល្់ប ើញររស្់ប្ក្ស្ងួបស្ដាក្ិចចន្ិងហិរញ្ញវតាុ ឬរាជរោា ភិបាល្ក្មពុជាប ុះបទ។ 

http://www.tradingeconomics.com/

