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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែធ្នូឆ្ន ាំ២០១៩ 

ក. អតិផរណាកនងុប្រនេស 

តាមប្រភពទិន្នន័្យផ្លូវការពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិត ិ (NIS) បាន្រង្ហា ញថា នៅខែធ្ន ូឆ្ន ាំ២០១៩ នន្េះ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញ

នប្រើប្បាស់្ន្ងិនស្វាកមមនៅរាជធានី្ភនាំនពញ បាន្នកើន្ន ើងកនងុអប្តា ០,៨% នរើនធ្ៀរន្ឹងខែមុន្ ន្ិង ៣,១% នរើនធ្ៀរនឹ្ងខែ

ដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្។   

តាមការស្នងេត អប្តាអតផិ្រណាមធ្យមប្រចាំឆ្ន ាំ (year average) បាន្លមលយកាំន ើន្ព ី២,៥% កនងុឆ្ន ាំ ២០១៨ 

មកប្តមឹ ១,៩% កនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ ។ នោងតាមតួនេែ ការលមលយកាំន ើន្នន្េះ នោយស្ថរ ១)ការលមលយកាំន ើន្ជាមធ្យម

ថ្ន្ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលអាហារពី ២,៥% កនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ មកប្តឹម ២,១% កនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ ន្ិងការធាល ក់ចុេះថ្ន្ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលនប្រងឥន្ធន្ៈ 

និ្ងខ្លល ញ់កនុងអប្តាអវជិជមាន្ -៨,៣% កនុងឆ្ន ាំ២០១៩។ គួររញ្ជជ ក់ផ្ងខដរថា ការលមលយកាំន ើន្ថ្ន្ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលអាហារមួយខផ្នក

រណាា េមកពកីារផ្ទេុះន ើងថ្ន្ជាំងនឺរ៉េស្ប្ជូកអាហ្វ្រិកកនុងខែកកេោ ឆ្ន ាំ២០១៩ ខដេនធ្រើឱ្យស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលស្ថច់ប្ជកូមាន្កាំន ើន្

ធាល ក់ចុេះកនុងអប្តាអវជិជមាន្ គតិជាមធ្យមប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៩ ប្រមា  -១,៤% នធ្ៀរន្ឹងអប្តាជាមធ្យមប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨។  

ប្កា្រកិទ១ី៖ អប្តាអតិផ្រណាមាន្ស្ា រិភាព នោយការលមលយស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមាូរអាហារ ន្ងិលយចុេះស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលនប្រងឥន្ធន្ៈ 

(កាំន ើន្មធ្យមប្រចាំឆ្ន ាំ) 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អតិផ្រណាជាមធ្យមប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ (Year Average) មាន្អប្តា ១,៩%។ អប្តានន្េះបាន្រង្ហា ញពីស្ា ិរភាពេអ 

ខដេជារចច័យេអដេ់ការប្គរ់ប្គងមា៉េ ប្កូនស្ដឋកិចច ក៏ដូចជាការរកាចីរភាពកាំន ើន្។ 

 

ប្រភពៈ វទិាស្ថា ន្ជាតសិ្ា តិ ិ
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 តារាង ១ ៖ ការខប្រប្រេួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាំង១២ ប្កុម មាន្ដូចខ្លងនប្កាម៖ 

 ធ ៀបន្ងឹខែមនុ្ (%) ធ ៀបន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្ (%) 

មែុទាំន្ញិប្គរម់ែុ +០,៨ +៣,១ 

១-អាហារ ន្ិងនភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិប្ស្វឹង +០,៩ +៣,៤ 

២-នភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹង ន្ិងថាន ាំជក់ +០,៨ +៣,៦ 

៣-ស្នមលៀករាំពាក់ ន្ិងខស្ែកនជើង +១,០ +២,៧ 

៤-ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹក អគគិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត +០,៣ +១,៦ 

៥-នប្គឿងស្ង្ហា រឹម ស្មាា រៈនប្រើប្បាស្់ ន្ិងការខលទាំ +០,២ +១,៦ 

៦-ស្ុខ្លភិបាេ +០,៦ +០,៧ 

៧-ការដឹកជញ្ជូន្ +០,៣ +១,៧ 

៨-គមនាគមន្ ៍ +០,៣ -០,៤ 

៩-ការកាំស្ថន្ា ន្ិងវរែធ្ម៌ +២,០ +១,៩ 

១០-ការសិ្កា +០,៩ +២,៧ 

១១-នភាជន្ីយោឋ ន្ +១,៤ +៦,៣ 

១២-ទាំន្ិញ ន្ិងនស្វាកមមនផ្សងៗ +០,៥ +៣,៥ 

តារាងរខប្មរប្មេួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមារូអាហារស្ាំខ្លន្់ៗ  (ខែនធ្ៀរខែ - month on month) 

មែុទាំន្ញិ 

២០១៩ (នធ្ៀរន្ងឹខែមនុ្ %) 

មករា កមុាៈ មនីា នមស្ថ ឧស្ភា មលិនុា កកេោ ស្ីហា កញ្ជា  តលុា  វចិិកិា ធ្ន ូ

អងេរ +០,២ +០,៦ ០,០ +០,៤ 

 

+០,៨ 

១ 

-០,៥ 

១ 

+០,៧ 

 

+១,១ -៣,៦ +៣,៦ +០,១ +០,៤ 

ស្ថច់នគ្ន  +០,៤ +០,២ ០,០ +០,២ -០,១ +០,១ +០,៥ +០,៩ -២,៣ +២,៥ +០,៤ ០,០ 

ស្ថច់មាន្់ +០,៥ ០,០ +០,៥ +០,៣ +០,១ -១,២ +០,៩ +១,១ -២,៥ +២,៩ +០,២ +០,៦ 

ស្ថច់ទ 

 

+០,៦ +០,៦ ០,០ +០,៤ +០,៩ -១,៦ +២,២ +០,៥ -៣,២ +៣,

៣ 

០,០ +០,៨ 

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

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

កនុងននាេះប្តីប្ស្ស់្ ០,០ ០,០ ០,០ +០,៧ +០,២ -០,៣ +៣,៥ +១,៤ -៥,៤ +៦,៤ -០,៥ +១,៤ 

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

ខផ្លន ើប្ស្ស់្ -០,៦ +១,៤ +០,៤ -០,៤ +១,៤ ០,០ +១,៣ +១,១ -៤,១ +៣,១ +១,២ +០,៤ 

រខន្ល  -១,០ +១,៤ -០,៦ +១,១ +១,៣ -២,១ +១,៤ +០,៩ -១,៥ +០,៣ +០,៩ +១,២ 

រខន្លជាស្ល ឹក  -១,១ +១,៤ -០,៤ +០,៩ +០,២ -២,១ +០,៦ +១,៣ ០,០ -០,៦ +១,៦ +០,២ 

រខន្លជាខផ្ល -១,៥ +២,២ -១,១ +២,

៣ 

+៣,១ -២,៦ +២,៦ +០,៣ -៣,៨ +១,៥ +០,៣ +២,៧ 
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ែ. អតិផរណាប្រចាំឆ្ន ាំតាមរណាា ប្រនេសមួយចាំនួន 

តារាង ៣៖ អតផិ្រណាចងុឆ្ន ាំ (Year on Year) គតិជា % 

ប្រនទស្ ២០១៨ ២០១៩ 

 ធ្ន ូ មករា កមុាៈ មនីា នមស្ថ ឧស្ភា មលិនុា កកេោ ស្ីហា កញ្ជា  តលុា  វចិិកិា ធ្ន ូ

ប្រនទស្កមពុជា +១,៦ +១,៥ +២,០ +២,២ +២,១ +២,០ +១,៤ +២,២ +២,៤ +១,៧ +១,៣ +១,៨ +៣, ១ 

ប្រនទស្នវៀតណាម +៣,០ +២,៦ +២,៦ +២,៧ +២,៩ +២,៣ +២,២ +២,៤ +២,៣ +២,០ +២,២ +៣,៥ +៥,២ 

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

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

 

+១,៥ +១,៤ +១,៥ +១,១ +១,១ +០,៩ +១,០ 

ប្រនទស្ឥ ឌូ នន្សីុ្ +៣,១ +២,៨ +២,៦ +២,៥ +២,៨ +៣,៣ +៣,៣ +៣,៣ +៣,៤ +៣,៤ +៣,១ +៣,០ +២,៧ 

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

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

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

 ប្រនទស្ជរ៉េុន្  +០,៣ +០,២ +០,២ +០,៥ +០,៩ +០,៧ +០,៧ +០,៥ +០,៣ +០,២ +០,២ +០,៥ +០,៨ 

ប្រភពទិន្នន្័យ 

(១) ប្រនទស្កមពុជា គពីឺវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ(NIS) 

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

 

 

តារាងរខប្មរប្មេួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមារូអាហារស្ាំខ្លន្់ៗ  (ឆ្ន ាំនធ្ៀរឆ្ន ាំ - year on year) 

មែុទាំន្ញិ 
២០១៩ (នធ្ៀរន្ងឹខែដចូគ្នន ឆ្ន ាំមនុ្ %) 

មករា កមុាៈ មនីា នមស្ថ ឧស្ភា មលិនុា កកេោ ស្ីហា កញ្ជា  តលុា  វចិិកិា ធ្ន ូ

អងេរ +២,៦ +២,៩ +២,៧ +៣,០ +៣,៦ +២,៧ +៣,៥ +៣,៧ +៣,៩ +៣,

៣ 

+៣,៧ +៣,៨ 

ស្ថច់នគ្ន  +២,១ +១,៦ +១,៧ +១,១ +០,៥ +១,១ +១,៩ +២,៤ +២,៤ +២,៥ +២,៩

+៣,១ 

+២,៧ 

ស្ថច់មាន្់ +៤,០ +២,៩ +៤,២ +៣,៥ +៣,

៣ 

+១,៧ +២,៥ +៣,

២ 

+៣,៤ +៣,

៣ 

+៣,១ +៣,៣ 

ស្ថច់ទ 

 

+២,២ +៣,០ +៣,១ +៣,០ +៤,០ +២,៨ +២,៨

៤,៥ 

+៥,៦ +៤,៦ +៣,៦ +៣,

៣ 

+៤,៤ 

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

ប្តីទឹកស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹកស្មុប្ទ +២,៦ +២,៤ +២,២ +២,

៣ 

+១,៥ +០,៧ +៤,៦ +៥,២ +៥,៣ +៥,២ +៥,៤ +៦,៩ 

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

ខផ្លន ើ +១,៧ +១,២ +១,៤ -០,៦ +១,៣ 

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

ចចចច

+១,១ +៣,១ +៤,០ +៤,៧ +២,៦ +៣,៧ +៤,៣ 

ខផ្លន ើប្ស្ស់្ +១,៦ +១,២ +១,៦ -០,៨ +១,៤ +១,២ +៣,៧

៣,៧ 

+៤,៥

៣,៧ 

+៥,៤ +៣,

២ 

+៤,៤ +៥,១ 

រខន្ល  +២,៧ +៣,៩ +៣,០ +២,៧ +៣,

២ 

+១,០ +៣,០ +២,៧ +១,៤ -០,៦ +១,២ +៣,២ 

រខន្លជាស្ល ឹក  +៥,១ +៦,៥ +៥,២ +៤.៧ +៣,៩ +១,០ +១,១ +១,៩ +០,៦ -២,០ +០,៩ +២,១ 

រខន្លជាខផ្ល +២,

៣ 

+៣,៨ +២,២ +២,៦ +៥,៥ +៣,

៣ 

+៧,៩ +៥,៨ +៣,០ +០,៩ +១,៨ +៥,៨ 

http://www.tradingeconomics.com/
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កាំ តស់្មាគ េ ់

ការចងប្កងស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ (CPI) នៅភនាំនពញ៖ 

• ថ្លលទាំន្ិញខដេប្តូវបាន្នប្ជើស្នរើស្មាន្ចាំន្ួន្ ២៥៩មែុ  

• ថ្លលមុែទាំន្ិញភាគនប្ចើន្ប្តូវបាន្ប្រតិរតាិការប្រមូេពីផ្ារចាំន្ួន្ ៥ 

• ជាទូនៅថ្លលប្តូវបាន្ប្រមូេពីតូរគាំរចូាំន្ួន្ ៤កនុងផ្ារន្ីមួយៗ 

• ស្ប្មារ់មុែទាំន្ិញខដេមិន្ោក់េក់នៅទីផ្ារ ថ្លលប្តូវបាន្ប្រមេូពីតូរនៅជិតៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលថ្ន្មុែទាំន្ិញប្តូវបាន្ចងប្កងតាមមធ្យមនរខ្លគ ិតស្ថហ្វស្ា (geometric average) 

ប្រភព៖ ប្កសួ្ងខផ្ន្ការ (វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ) 

 

 

នរៀរចាំនិងនធ្វើចាំនណាលនោយ 

នាយកោា នសាិតិ និងវិភាគនសដ្ាកិចច 

អគគនាយកោា ននោលននោបាយ, ប្កសួងនសដ្ាកិចចនិងហិរញ្ញវតាុ 

ព័ត៌មាន្នផ្សងៗ ស្ូមទក់ទងប្កមុការង្ហរ 

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

នមា៉េ ងនធ្រើការ៖ ៧:០០ ដេ់ ១១:០០ប្ពឹក ន្ិង ២:០០ ដេ់ ៥:០០រនស្ៀេ 

កាំ ត់ស្មាគ េ់៖ 

ចាំនពាេះមតិខដេបាន្រង្ហា ញកនុងរបាយការ ៍នន្េះគជឺាការយេ់ន ើញររស្់ប្កមុការង្ហរថ្ន្អគគនាយកោឋ ន្។ 

ការផ្សពរផ្ាយនន្េះមិន្ខស្ែងពីការយេ់ន ើញររស្់ប្កស្ងួនស្ដឋកិចចន្ិង្ិរញ្ាវតាុ ឬរាជរោឋ ភិបាេកមពុជាននាេះនទ។ 

 


