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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ក អតិផរណាកនងុប្រននស 

តាមប្រភពទិន្នន័្យផ្លូវការពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ (NIS) បាន្រង្ហា ញថា នៅខែសី្ហា ឆ្ន ាំ២០១៩នន្េះ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លល

ទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ន្ងិនស្វាកមមនៅរាជធានី្ភនាំនពញបាន្នកើន្ន ើង ០,៩% នរើន ៀរន្ងឹខែមនុ្ ន្ងិ ២,៤% នរើន ៀរន្ងឹខែដចូ 

គ្នន ឆ្ន ាំមនុ្ ។   

កនុងខែសី្ហា ឆ្ន ាំ២០១៩ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ ន្ិងនស្វាកមមមួយចាំន្ួន្មាន្ការនកើន្ន ើងគួរឱ្យកត់ស្មាា ល ់

នរើន ៀរន្ឹងខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្ កនុងន េះ រួមមាន្ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលអាហារ និ្ងនភស្ជជៈមិន្មាន្ជាតិប្ស្វឹងនកើន្ន ើង ២,៤%, នភស្ជជៈ

មាន្ជាតិប្ស្វងឹ និ្ងថាន ាំជក់នកើន្ ៦,១%, ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹក អគាិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀតនកើន្ ១,៧% និ្ងនោជន្យីដ្ឋា ន្

នកើន្ ៦,៣%។ តាមរយៈទិន្នន្័យបាន្រង្ហា ញថា កាំន ើន្នន្េះរណ្ដា លមកពីការនកើន្ន ើងថ្លលថ្ន្ អងករ ស្ថច់មាន្់ប្ស្ស់្ ស្ថច់ទា-

ប្ស្ស់្ ប្តីប្ស្ស់្ រខន្ល ថាន ាំជក ់ប្ស្ថ ន្ងិឧស្ម ័ន្។  

 

ប្កាហ្វកិរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាាំង១២ ប្កុម 

 

តាមការន វើចាំនណ្ដលដលខ់ែ ន ូ ឆ្ន ាំ២០១៩ អប្តាអតផិ្រណ្ដប្រចាំឆ្ន ាំ (Year on Year) ន្ងិអតផិ្រណ្ដម យមប្រចាំឆ្ន ាំ 

(Year Average) អាចមាន្អប្តាកាំន ើន្ ៣,២% ន្ងិ ២,២% ខដលអប្តានន្េះគសឺ្ា ិតកនងុកប្មតិទារ ន្ងិមាន្ស្ា ិរោព 

ស្ប្មារ់ជារចច័យលអកនុងការប្គរ់ប្គងមា៉ា ប្កូនស្ដាកិចច នដើមបីរកាបាន្ចីរោពកាំន ើន្។ 
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ែ អតិផរណាប្រននសជិតខាង 

នដ្ឋយខ ក គិតប្តឹមខែសី្ហា ឆ្ន ាំ២០១៩ ស្ថា ន្ោពអតិផ្រណ្ដ (ឆ្ន ាំន ៀរឆ្ន ាំ) ររស់្ប្រនទស្ថ្ដគូពា ិជជកមមជតិខាង 

ដូចជា ប្រនទស្ថ្លមាន្អប្តាកាំន ើន្ ០,៥% និ្ងប្រនទស្នវៀតណ្ដមមាន្អប្តា ២,៣%។ នោងតាមរយៈរបាយការ ៍ 

នគ្នលន្នោបាយរូរិយវតាុ (Monetary Policy report, Bank of Thailand) បាន្រញ្ជជ កថ់ា អតផិ្រណ្ដររស់្ប្រនទស្ថ្លមាន្ 

អប្តា ១,០% ទារជាងអតិផ្រណ្ដនគ្នលនៅ (Inflation Targeting) ខដលមាន្អប្តា ៤,០% នដ្ឋយស្ថរថ្លលថាមពល 

(energy prices) មាន្កាំន ើន្ទារជាងការរពំឹងទុក រូករួមទាាំងការលមលយកាំន ើន្នស្ដាកិចចជាស្កលផ្ងខដរ។ ចាំខ កឯ

អតិផ្រណ្ដប្រនទស្នវៀតណ្ដមវញិបាន្នកើន្ន ើង ២,៣% នដ្ឋយន ៀរន្ងឹខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្គឺ ១,៦% នដ្ឋយស្ថរការនកើន្ន ើង

ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលថ្ន្ប្កុមទាំនិ្ញសុ្ខាភិបាល រូករួមទាាំងការ រកករាលដ្ឋលថ្ន្ជមងឺនរ៉ាស្ប្ជូកអាហ្វហ្វិក ខដលបាន្ន វើឱ្យថ្លលថាន ាំស្ប្មារ់

ការពាបាល ន្ងិនមើលខលទាាំស្តវប្ជកូមាន្ការនកើន្ន ើង (នោងតាមទិន្ន្យ័ពីនគហ្ទាំព័រ Viet Nam News)។  
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 តារាង ១ ៖ ការខប្រប្រលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាាំង១២ ប្កុម មាន្ដូចខាងនប្កាម៖ 

 ធ ៀបន្ងឹខែមនុ្ (%) ធ ៀបន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្ (%) 

មែុទាំន្ញិប្គរម់ែុ +០,៩ +២,៤ 

១-អាហារ ន្ិងនភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិប្ស្វឹង +១,០ +២,៤ 

២-នភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹង ន្ិងថាន ាំជក់ +០,៦ +៦,១ 

៣-ស្នមលៀករាំពាក់ ន្ិងខស្បកនជើង +០,០ +១,២ 

៤-ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹក អគាិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត +០,២ +១,៧ 

៥-នប្គឿងស្ង្ហា រឹម ស្មាា រៈនប្រើប្បាស្់ ន្ិងការខលទាាំ +០,៣ +០,៥ 

៦-ស្ុខាភិបាល -០,១ +០,៧ 

៧-ការដឹកជញ្ជូន្ +៣,៣ +១,៧ 

៨-គម គមន្ ៍ +០,៣ -០,៩ 

៩-ការកាំស្ថន្ត ន្ិងវរប ម៌ +០,៣ +០,៥ 

១០-ការសិ្កា ០,០ -១,២ 

១១-នោជន្ីយដ្ឋា ន្ +០,៧ +៦,៣ 

១២-ទាំន្ិញ ន្ិងនស្វាកមមនផ្សងៗ +០,៣ +១,៦ 

 

 

 

 

តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមាូរអាហារស្ាំខាន្់ៗ  

មែុទាំន្ញិ 

ន ៀរន្ងឹខែមនុ្ (%) ន ៀរន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្ (%) 

២០១៩ 

២០១៩ 

២០១៩ 

ឧស្ោ មលិ ុ កកកដ្ឋ ស្ីហា ឧស្ោ មលិ ុ កកកដ្ឋ ស្ីហា 

អងករ +០,៨ 

១ 

-០,៥ 

១ 

+០,៧ 

 

+១,១ +៣,៦ +២,៧ +៣,៥ +៣,៧ 

ស្ថច់នគ្ន  -០,១ +០,១ +០,៥ +០,៩ +០,៥ +១,១ +១,៩ +២,៤ 

ស្ថច់មាន្់ +០,១ -១,២ +០,៩ +១,១ +៣,៣ +១,៧ +២,៥ +៣,២ 

ស្ថច់ទា 

 

+០,៩ -១,៦ +២,២ +០,៥ +៤,០ +២,៨ +២,៨

៤,៥ 

+៥,៦ 

ស្ថច់ប្ជូក -០,៨ -០,៤ -៥,០ +១,៣ +១,៦ +១,០ -៣,៩ -៤,៥ 
ប្តីទឹកស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹកស្មុប្ទ +០,១ -០,៤ +៣,០ +១,៤ +១,៥ +០,៧ +៤,៦ +៥,២ 

កនុងន េះប្តីប្ស្ស់្ +០,២ -០,៣ +៣,៥ +១,៤ +០,៧ -០,១ +៤,៥ +៥,២ 

ខផ្លន ើ +១,២ ០,០ +១,១ +១,០ +១,៣ 

ចចចចច

ចចចចច

ចចចចច

ចចចចច

ចចចចច

ចចចចច

ចចចចច

ចចចចច

+១,១ +៣,១ +៤,០ 

ខផ្លន ើប្ស្ស់្ +១,៤ ០,០ +១,៣ +១,១ +១,៤ +១,២ +៣,៧

៣,៧ 

+៤,៥

៣,៧ រខន្ល  +១,៣ -២,១ +១,៤ +០,៩ +៣,២ +១,០ +៣,០ +២,៧ 

រខន្លជាស្ល ឹក  +០,២ -២,១ +០,៦ +១,៣ +៣,៩ +១,០ +១,១ +១,៩ 

រខន្លជាខផ្ល +៣,១ -២,៦ +២,៦ +០,៣ +៥,៥ +៣,៣ +៧,៩ +៥,៨ 
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គ អតិផរណាប្រចាំឆ្ន ាំតាមរណាា ប្រនេសមួយចាំនួន 

តារាង ៣៖ អតផិ្រណ្ដចងុឆ្ន ាំ (Year on Year) គតិជា % 

ប្រនទស្ 
២០១៨ ២០១៩ 

 ន ូ មករា កមុាៈ ម ី នមស្ថ ឧស្ោ មលិ ុ កកកដ្ឋ ស្ីហា 

ប្រនទស្កមពុជា +១,៦ +១,៥ +២,០ +២,២ +២,១ +២,០ +១,៤ +២,២ +២,៤ 

ប្រនទស្នវៀតណ្ដម +៣,០ +២,៦ +២,៦ +២,៧ +២,៩ +២,៣ +២,២ +២,៤ +២,៣ 

ប្រនទស្ថ្ល +០,៤ +០,៣ +០,៧ +១,២ +១,២ +១,៩ +០,៩ +១,០ +០,៥ 

ប្រនទស្មា៉ា ន សីុ្ +០,២ -០,៧ -០,៤ +០,២ +០,២ +០,២ 

 

+១,៥ +១,៤ +១,៥ 

ប្រនទស្ឥ ឌូ នន្សីុ្ +៣,១ +២,៨ +២,៦ +២,៥ +២,៨ +៣,៣ +៣,៣ +៣,៣ +៣,៤ 

ប្រនទស្ហ្វីលីពីន្ +៥,១ +៤,៤ +៣,៨ +៣,៣ +៣,០ +៣,២ +២,៧ +២,៤ +០,៩ 

ប្រនទស្ចិន្ +១,៩ +១,៧ +១,៥ +២,៣ +២,៥ +២,៧ +២,៧ +២,៨ +២,៨ 

ប្រនទស្កូនរ៉េខាងតបូង +១,៣ +០,៨ +០,៥ +០,៤ +០,៦ +០,៧ +០,៧ +០,៦ ០,០ 

ប្រនទស្ជរ៉ាុន្  +០,៣ +០,២ +០,២ +០,៥ +០,៩ +០,៧ +០,៧ +០,៥ +០,៣ 

ប្រភពទិន្នន្័យ 

(១) ប្រនទស្កមពុជា គពីឺវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ(NIS) 

(២) ប្រនទស្នផ្សងៗនទៀត គឺពីនគហ្ទាំព័រ http://www,tradingeconomics,com; 

 

កាំ តស់្មាា ល ់

ការចងប្កងស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ (CPI) នៅភនាំនពញ៖ 

• ថ្លលទាំន្ិញខដលប្តូវបាន្នប្ជើស្នរកស្មាន្ចាំន្ួន្ ២៥៩មែុ  

• ថ្លលមុែទាំន្ិញោគនប្ចើន្ប្តូវបាន្ប្រតិរតតិការប្រមូលពីផ្ារចាំន្ួន្ ៥ 

• ជាទូនៅថ្លលប្តូវបាន្ប្រមូលពីតូរគាំរចូាំន្ួន្ ៤កនុងផ្ារន្ីមួយៗ 

• ស្ប្មារ់មុែទាំន្ិញខដលមិន្ដ្ឋក់លក់នៅទីផ្ារ ថ្លលប្តូវបាន្ប្រមលូពីតូរនៅជិតៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលថ្ន្មុែទាំន្ិញប្តូវបាន្ចងប្កងតាមម យមនរខាគ ិតស្ថហ្វស្ត (geometric average) 

ប្រភព៖ ប្កសួ្ងខផ្ន្ការ (វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ) 

 

http://www.tradingeconomics.com/

