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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ក អតិផរណាកនងុប្រននស 

តាមប្រភពទិន្នន័្យផ្លូវការពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ (NIS) បាន្រង្ហា ញថា នៅខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩នន្េះ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្ថល

ទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ន្ិងនស្វាកមមនៅរាជធានី្ភនាំនពញមាន្ការនកើន្ន ើង ១,៥%នរើន ៀរន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្។   

កនុងខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្ថលទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ន្ិងនស្វាកមមភាគនប្រើន្មាន្ការថយរេុះមកវញិ ន ៀរន្ងឹ 

ខែឧស្ភាកន្លងនៅ។ រ ុខន្ែ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្ថលទាំន្ិញ ន្ិងនស្វាកមម នៅខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៩នន្េះ មាន្ការថមថយកាំន ើន្មកប្តឹម 

អប្តា ១,៥% នរើន ៀរន្ឹងខែដូរគ្នន ឆ្ន ាំមុន្ ២,៩%។ ការរកាបាន្អប្តាកាំន ើន្ទារនន្េះ គឺនោយស្ថរការថមថយកាំន ើន្ 

ថ្ន្ស្ន្ទស្សន្៍ថ្ថលអាហារ ន្ិងនភស្ជជៈមិន្មាន្ជាតបិ្ស្វឹង      និ្ងការរន្ែធាល ក់រុេះថ្ន្ស្ន្ទស្សន្៍ថ្ថលការដឹកជញ្ជូន្     ពិនស្ស្ថ្ថលនប្រងស្ថាំង 

បាន្ធាល ក់រុេះ ៩,៨% និ្ងថ្ថលនប្រងមា ស្ ូត ៤,៣%។ នទាេះជាយ ងណា ស្ន្ទស្សន្៍ថ្ថលនភាជន្យីោា ន្នៅខតរន្ែការនកើន្ន ើងែពស់្ 

ប្រមា ជា ៧,២%។  

តាមការន វើរាំនណាលដលខ់ែ ន ូ ឆ្ន ាំ២០១៩ អប្តាអតផិ្រណាប្រចាំឆ្ន ាំ (Year on Year) ន្ងិអតផិ្រណាម យមប្រចាំឆ្ន ាំ 

(Year Average) អារមាន្អប្តាកាំន ើន្ ២,៤% ន្ងិ ១,៨% នរៀងគ្នន ។ អប្តានន្េះគឺស្ា ិតកនុងកប្មិតខដលអារប្គរ់ប្គងបាន្ 

ប្ពមទាាំងអារន វើឱ្យការប្គរ់ប្គងមា ប្កូនស្ដាកិរចនៅឆ្ន ាំ ២០១៩នន្េះ នៅខតរន្ែមាន្ស្ថា ន្ភាពលអ។ 

ប្កាហ្វកិរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្ថលទាំន្ញិទាាំង១២ ប្កុម 
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 តារាង ១ ៖ ការខប្រប្រលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្ថលទាំន្ញិទាាំង១២ ប្កុម មាន្ដូរខាងនប្កាម៖ 

 ធ ៀបន្ងឹខែមនុ្ (%) ធ ៀបន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្ (%) 

មែុទាំន្ញិប្គរម់ែុ -០,៤ +១,៤% 

១-អាហារ ន្ិងនភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិប្ស្វឹង -០,៦ +១,១% 

២-នភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹង ន្ិងថាន ាំជក់ ០,២ +៥,៣% 

៣-ស្នមលៀករាំពាក់ ន្ិងខស្ែកនជើង -០,២ +២,២% 

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

៥-នប្គឿងស្ង្ហា រឹម ស្មាា រៈនប្រើប្បាស្់ ន្ិងការខថទាាំ -០,១ +០,៨% 

៦-ស្ុខាភិបាល ០,០ +១,៥% 

៧-ការដឹកជញ្ជូន្ -១,២ -២,៥% 

៨-គមនាគមន្ ៍ -១,២ -១,២% 

៩-ការកាំស្ថន្ែ ន្ិងវរែ ម៌ +០,៥ +០,៧% 

១០-ការសិ្កា ០,០ ០,០% 

១១-នភាជន្ីយោា ន្ +១,១ +៧,២% 

១២-ទាំន្ិញ ន្ិងនស្វាកមមនផ្សងៗ +០,៤ +១,៤% 

 

 

 

តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្ថលមាូរអាហារស្ាំខាន្់ៗ  

មែុទាំន្ញិ 

ន ៀរន្ងឹខែមនុ្ (%) ន ៀរន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្ (%) 

២០១៩ 

២០១៩ 

២០១៩ 

មនីា នមស្ថ ឧស្ភា មថិនុា មនីា នមស្ថ ឧស្ភា មថិនុា 

អងករ  ០,០ +០,៤ 

 

+០,៨ 

១ 

-០,៥ 

១ 

+២,៧ +៣,០ +៣,៦ +២,៧ 

ស្ថរ់នគ្ន   ០,០ +០,២ -០,១ +០,១ +១,៧ +១,១ +០,៥ +១,១ 

ស្ថរ់មាន្់ +០,៥ +០,៣ +០,១ -១,២ +៤,២ +៣,៥ +៣,៣ +១,៧ 

ស្ថរ់ទា 

 

    ០,០ +០,៤ +០,៩ -១,៦ +៣,១ +៣,០ +៤,០ +២,៨ 

ស្ថរ់ប្ជូក -០,៦ +២,១ -០,៨ -០,៤ +០,៨ +២,៤ +១,៦ +១,០ 

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

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

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

ររររ

ររររ

ររររ

ររររ

ររររ

ររររ

ររររ

ររររ

ររររ

ររររ

ររររ

+១,១ 

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

រខន្ល  -០,៦ +១,១ +១,៣ -២,១ +៣,០ +២,៧ +៣,២ +១,០ 

រខន្លជាស្ល ឹក  -០,៤ +០,៩ +០,២ -២,១ +៥,២ +៤.៧ +៣,៩ +១,០ 

រខន្លជាខផ្ល -១,១ +២,៣ +៣,១ -២,៦ +២,២ +២,៦ +៥,៥ +៣,៣ 
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ែ អតិផរណាប្រចាំឆ្ន ាំតាមរណាា ប្រនេសមួយចាំនួន 

តារាង ៣៖ អតផិ្រណារងុឆ្ន ាំ (Year on Year) គតិជា % 

ប្រនទស្ 
២០១៨ ២០១៩ 

 ន ូ មករា កមុាៈ មនីា នមស្ថ ឧស្ភា មថិនុា 

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

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

ប្រនទស្ថ្ថ +០,៤ +០,៣ +០,៧ +១,២ +១,២ +១,៩ +០,៩ 

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

 

+១,៥ 

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

ប្រនទស្ហ្វលីីពីន្ +៥,១ +៤,៤ +៣,៨ +៣,៣ +៣,០ +៣,២ +២,៧ 

ប្រនទស្រិន្ +១,៩ +១,៧ +១,៥ +២,៣ +២,៥ +២,៧ +២,៧ 

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

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

ប្រភពទិន្នន្័យ 

(១) ប្រនទស្កមពុជា គពីឺវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ(NIS) 

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

 

កាំ តស់្មាគ ល ់

ការរងប្កងស្ន្ទស្សន្៍ថ្ថលទាំន្ិញនប្រើប្បាស់្ (CPI) នៅភនាំនពញ៖ 

• ថ្ថលទាំន្ិញខដលប្តូវបាន្នប្ជើស្នរើស្មាន្រាំន្ួន្ ២៥៩មែុ  

• ថ្ថលមុែទាំន្ិញភាគនប្រើន្ប្តូវបាន្ប្រតិរតែិការប្រមូលពីផ្ាររាំន្ួន្ ៥ 

• ជាទូនៅថ្ថលប្តូវបាន្ប្រមូលពីតូរគាំររូាំន្ួន្ ៤កនុងផ្ារន្ីមួយៗ 

• ស្ប្មារ់មុែទាំន្ិញខដលមិន្ោក់លក់នៅទីផ្ារ ថ្ថលប្តូវបាន្ប្រមលូពីតូរនៅជិតៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន្៍ថ្ថលថ្ន្មុែទាំន្ិញប្តូវបាន្រងប្កងតាមម យមនរខាគ ិតស្ថស្រស្ែ (geometric average) 

ប្រភព៖ ប្កសួ្ងខផ្ន្ការ (វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ) 

 

http://www.tradingeconomics.com/

