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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ក អតិផរណាកនងុប្រននស 

តាមប្រភពទិន្នន័្យផ្លូវការពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ (NIS) បាន្រង្ហា ញថា នៅខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៩នន្េះ ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លល

ទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ន្ងិនស្វាកមមនៅរាជធានី្ភនាំនពញ មាន្ការធាល កច់ េះ -០,១% នរើន ៀរន្ងឹខែម ន្ ន្ងិកាំន ើន្លមលយ ១,៧% 

នរើន ៀរន្ងឹខែដចូគ្នន ឆ្ន ាំម ន្ ។    

កនុងខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៩ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ ន្ងិនស្វាកមមភាគនប្ចើន្មាន្ការនកើន្ន ើងនរើន ៀរន្ឹងខែដូចគ្នន  

ឆ្ន ាំម ន្កនុងន េះរួមមាន្ ស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលអាហារ និ្ងនភស្ជជៈមិន្មាន្ជាតិប្ស្វឹងនកើន្ន ើង ២,០%, នភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹង និ្ងថាន ាំជក ់

នកើន្ ៥,៦%, ស្នមលៀករាំពាក់ ន្ិងខស្ែកនជើងនកើន្ ១,៥%, ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹក អគគិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀតនកើន្ 

១,២%, នប្គៀងស្ង្ហា រឹម ស្មាា រនប្រើប្បាស់្ ន្ងិការខលទាំនកើន្ ១,៧%, នភាជន្យីដ្ឋា ន្នកើន្ ៦,៣% ន្ងិទាំន្ញិ ន្ងិ 

នស្វាកមមនផ្សងៗនកើន្ ២,៣%។ 

ផ្ទុយនៅ វិញស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលការដឹកជញ្ជូន្មាន្ការធាល ក់ច េះគួរឱ្យកត់ស្មាគ ល់នដ្ឋយស្ថរការធាល កច់ េះស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលនប្រងស្ថាំង

 មមតា (-១០%) និ្ងនប្រងមា៉ា សូ្ត (-៤,៦%)។ 

តាមការន វើចាំនោលដលខ់ែ នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ អប្តាអតផិ្រោប្រចាំឆ្ន ាំ (Year on Year) ន្ិងអតផិ្រោម យមប្រចាំឆ្ន ាំ 

(Year Average) អាចមាន្អប្តាកាំន ើន្ ២,៤% ន្ងិ ១,៩% ខដលអប្តានន្េះនៅខតមាន្ស្ា ិរភាព ន ើយក៏ជាអប្តាលអ 

ស្ប្មារ់ការប្គរ់ប្គងមា៉ា ប្កូនស្ដាកិចច នដើមែីរកាបាន្ចីរភាពកាំន ើន្។  

ប្កា វិករខប្មរប្មួលស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញទាំង១២ ប្កុម 
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ែ អតិផរណាប្រននសជិតខាង 

គិតប្តឹមខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៩ ស្ថា ន្ភាពអតិផ្រោ (ឆ្ន ាំន ៀរឆ្ន ាំ) ររស់្ប្រនទស្ថ្ដគពូា ិជជកមមជិតខាងដូចជា 

ប្រនទស្ថ្លគនឺៅខតស្ាតិ នប្កាមកប្មតិនគ្នលនៅ នដ្ឋយការពាករររស់្  គ្នរកោា លបាន្រង្ហា ញថាអប្តាអតិផ្រោស្ប្មារ់ 

ឆ្ន ាំនន្េះគ ឺ ០,៨% ខដលរោា លមកពកីាំន ើន្លមលយ រយៈនពល ៤ ខែជារ់គ្នន  នដ្ឋយអប្តានគ្នលនៅពី ១% នៅ ៤% 

(តាមប្រភពនគ ទាំព័រ Reuters)។ ចាំខ កឯ អតិផ្រោប្រនទស្នវៀតោមវិញមាន្កាំន ើន្លមលយពី ២,៣% 

កនុងខែសី្ហាដល់ ២,០% កនុងខែកញ្ញា ខដលប្ស្រនឹ្ងនគ្នលនៅររស់្  គ្នរកោា លខដលស្ា ិតនៅនប្កាមអប្តា ៤,០%។ 

នរើតាមការបា៉ា ន្ស់្ថម ន្នៅខាងម ែអប្តាអតិផ្រោររស់្ប្រនទស្នវៀតោម ប្តូវបាន្នគនមើលន ើញថាន្ងឹមាន្ការនកើន្ន ើងពីនលើ 

កប្មិតរចចុរែន្ននដ្ឋយតប្មូវការកនុងប្សុ្កខាល ាំងរ៉ា ខន្ានទេះជាយ៉ា ងោក៏នដ្ឋយក៏នៅខតស្ា ិតនៅកនុងចន ល េះនគ្នលនៅ (តាមប្រភព 

នគ ទាំព័រ Focus economics)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reuters.com/article/us-thailand-economy-inflation/thai-september-headline-inflation-rate-seen-easing-to-044-reuters-poll-idUSKBN1WC0MM
https://www.focus-economics.com/countries/vietnam/news/inflation/inflation-stays-muted-in-september
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 តារាង ១ ៖ ការខប្រប្រលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាំង១២ ប្កុម មាន្ដូចខាងនប្កាម៖ 

 ធ ៀបន្ងឹខែម ន្ (%) ធ ៀបន្ងឹឆ្ន ាំម ន្ (%) 

ម ែទាំន្ញិប្គរម់ ែ -០,១ +១,៧ 

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

២-នភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹង ន្ិងថាន ាំជក់ +០,១ +៥,៦ 

៣-ស្នមលៀករាំពាក់ ន្ិងខស្ែកនជើង +០,៣ +១,៥ 

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

៥-នប្គឿងស្ង្ហា រឹម ស្មាា រៈនប្រើប្បាស់្ ន្ិងការខលទាំ ០,0 +១,៧ 

៦-ស្ ខាភិបាល ០,0 +០,៥ 

៧-ការដឹកជញ្ជូន្ +0,៥ -៣,៤ 

៨-គម គមន្ ៍ +០,១ -០,៦ 

៩-ការកាំស្ថន្ា ន្ិងវរែ ម៌ +០,២ +១,០ 

១០-ការសិ្កា +០,៨ +០,៨ 

១១-នភាជន្ីយដ្ឋា ន្ -០,៥ +៥,២ 

១២-ទាំន្ិញ ន្ិងនស្វាកមមនផ្សងៗ +០,១ +២,៣ 

 

 

តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមាូរអាហារស្ាំខាន្់ៗ  

ម ែទាំន្ញិ 

ន ៀរន្ងឹខែម ន្ (%) ន ៀរន្ងឹឆ្ន ាំម ន្ (%) 

២០១៩ 

២០១៩ 

២០១៩ 

ឧស្ភា មលិ   កកកដ្ឋ ស្ីហា កញ្ញា  ឧស្ភា មលិ   កកកដ្ឋ ស្ីហា កញ្ញា  

អងករ +០,៨ 

១ 

-០,៥ 

១ 

+០,៧ 

 

+១,១ +០,២ +៣,៦ +២,៧ +៣,៥ +៣,៧ +៣,៩ 

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

ស្ថច់មាន្់ +០,១ -១,២ +០,៩ +១,១ +០,២ +៣,៣ +១,៧ +២,៥ +៣,២ +៣,៤ 

ស្ថច់ទ 

 

+០,៩ -១,៦ +២,២ +០,៥ +០,១ +៤,០ +២,៨ +២,៨

៤,៥ 

+៥,៦ +៤,៦ 

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

ប្តីទឹកស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹកស្ម ប្ទ +០,១ -០,៤ +៣,០ +១,៤ +០,៦ +១,៥ +០,៧ +៤,៦ +៥,២ +៥,៣ 

កនុងន េះប្តីប្ស្ស់្ +០,២ -០,៣ +៣,៥ +១,៤ +០,៦ +០,៧ -០,១ +៤,៥ +៥,២ +៥,០ 

ខផ្លន ើ +១,២ ០,០ +១,១ +១,០ +០,២ +១,៣ 

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

+១,១ +៣,១ +៤,០ +៤,៧ 

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

៣,៧ 

+៤,៥

៣,៧ 

+៥,៤ 

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

រខន្លជាស្ល ឹក  +០,២ -២,១ +០,៦ +១,៣ +០,៥ +៣,៩ +១,០ +១,១ +១,៩ +០,៦ 

រខន្លជាខផ្ល +៣,១ -២,៦ +២,៦ +០,៣ ០,០ +៥,៥ +៣,៣ +៧,៩ +៥,៨ +៣,០ 



4 

 

គ អតិផរណាប្រចាំឆ្ន ាំតាមរណាា ប្រនេសមួយចាំនួន 

តារាង ៣៖ អតផិ្រោច ងឆ្ន ាំ (Year on Year) គតិជា % 

ប្រនទស្ 
២០១៨ ២០១៩ 

 ន ូ មករា ក មាៈ ម ី នមស្ថ ឧស្ភា មលិ   កកកដ្ឋ ស្ីហា កញ្ញា  

ប្រនទស្កមពុជា +១,៦ +១,៥ +២,០ +២,២ +២,១ +២,០ +១,៤ +២,២ +២,៤ +១,៧ 

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

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

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

 

+១,៥ +១,៤ +១,៥ +១,១ 

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

ប្រនទស្ វលីីពីន្ +៥,១ +៤,៤ +៣,៨ +៣,៣ +៣,០ +៣,២ +២,៧ +២,៤ +០,៩ +០,៩ 

ប្រនទស្ចិន្ +១,៩ +១,៧ +១,៥ +២,៣ +២,៥ +២,៧ +២,៧ +២,៨ +២,៨ +៣,០ 

ប្រនទស្កូនរ៉េខាងតែូង +១,៣ +០,៨ +០,៥ +០,៤ +០,៦ +០,៧ +០,៧ +០,៦ ០,០ -០,៤ 

ប្រនទស្ជរ៉ា ន្  +០,៣ +០,២ +០,២ +០,៥ +០,៩ +០,៧ +០,៧ +០,៥ +០,៣ +០,២ 

ប្រភពទិន្នន្័យ 

(១) ប្រនទស្កមពុជា គពីឺវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ(NIS) 

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

 

កាំ តស់្មាគ ល ់

ការចងប្កងស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ (CPI) នៅភនាំនពញ៖ 

• ថ្លលទាំន្ិញខដលប្តូវបាន្នប្ជើស្នរើស្មាន្ចាំន្ួន្ ២៥៩ម ែ  

• ថ្លលម ែទាំន្ិញភាគនប្ចើន្ប្តូវបាន្ប្រតិរតាិការប្រមូលពីផ្ារចាំន្ួន្ ៥ 

• ជាទនូៅថ្លលប្តូវបាន្ប្រមូលពីតូរគាំរចូាំន្ួន្ ៤កនុងផ្ារន្ីមួយៗ 

• ស្ប្មារ់ម ែទាំន្ិញខដលមិន្ដ្ឋក់លក់នៅទីផ្ារ ថ្លលប្តូវបាន្ប្រមលូពីតូរនៅជិតៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលថ្ន្ម ែទាំន្ិញប្តូវបាន្ចងប្កងតាមម យមនរខាគ ិតស្ថស្រស្ា (geometric average) 

ប្រភព៖ ប្កសួ្ងខផ្ន្ការ (វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ) 

នរៀរចាំនិងន វ្ ើចាំនណាលនោយ 

នាយកោា នសាិតិ និងវិភាគនសដ្ាកិចច 

អគគនាយកោា ននោលននោបាយ, ប្កសួងនសដ្ាកិចចនិងហិរញ្ាវតាុ 

ព័ត៌មាន្នផ្សងៗ ស្ូមទក់ទងប្កមុការង្ហរ 

ទរូស្័ពទនលែ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៤២៧ ៩១៣, (+៨៥៥) ១០ ៧១ ៣៤ ៥៩ 

នមា៉ា ងន វើការ៖ ៧:០០ ដល់ ១១:០០ប្ពឹក ន្ិង ២:០០ ដល់ ៥:០០រនស្ៀល 

កាំ ត់ស្មាគ ល់៖ 

ចាំនពាេះមតិខដលបាន្រង្ហា ញកនុងរបាយការ ៍នន្េះគជឺាការយល់ន ើញររស្់ប្កមុការង្ហរថ្ន្អគគ យកដ្ឋា ន្។ 

ការផ្សពវផ្ាយនន្េះមិន្ខស្ាងពីការយល់ន ើញររស្់ប្កស្ងួនស្ដាកិចចន្ិង ិរញ្ាវតាុ ឬរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាន េះនទ។ 

 

http://www.tradingeconomics.com/

