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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ក អតិផរណាកនងុប្រននស 

តាមប្រភពទិន្នន័្យផ្លូវការពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិត ិ (NIS) រង្ហា ញថា នៅខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ នន្េះ ស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ិញ 

នប្រើប្ាស់្ន្ងិនស្វាកមមនៅរាជធាន្ីភនាំនពញ មាន្ការធាល ក់ចុេះ -០,១% នរើន ៀរន្ឹងខែមុន្ រ ុខន្ែាន្នកើន្ន ើង ១,៣% នរើន ៀរន្ឹង 

ខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្។   

កនុងខែតលុា ឆ្ន ាំ២០១៩ នន្េះនរើន ៀរន្ងឹរយៈនពលដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្រខប្មរប្មួលស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិនប្រើប្ាស់្ ន្ងិនស្វាកមម 

ជារួម ាន្នកើន្ន ើងកនងុអប្តា ១,៣% ទារជាងខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ ខដលមាន្អប្តាកាំន ើន្ ៣,១%។ កាំន ើន្ទារនន្េះ 

នោយស្ថរការលមលយកាំន ើន្ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលថ្ន្មាូរអាហារ និ្ងនភស្ជជៈមិន្មាន្ជាតិប្ស្វឹង (ព៣ី,២% មក១,៥%)ន្ិងការធាល ក ់

ចុេះស្ន្ទស្សន៍្ថ្លលការដឹកជញ្ជូន្កនុងអប្តាអវជិជមាន្ មកពកីារធាល ក់ចុេះថ្លលនប្រងស្ថាំង ន្ងិនប្រងមា ស្ តូ។ ទិន្នន័្យផ្លូវការពីប្កសួ្ង 

ពា ិជជកមម កា៏ន្រញ្ជជ ក់ផ្ងខដរថាថ្លលនប្រងឥន្ធន្ៈនៅខតរន្ែលយចុេះនរើន ៀរន្ឹងឆ្ន ាំមុន្កនងុន េះ នប្រងស្ថាំង មមតាលករ់ាយ 

នៅនលើទីផ្ារ ថ្លល ៣ ៦៥០ នរៀល/លីប្ត នៅខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ ទារជាងខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្ (៤ ២៥០ នរៀល/លបី្ត) 

ន្ិងនប្រងមា សូ្ត ថ្លល ៣ ៥០០ នរៀល/លីប្ត ទារជាងខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្ (៤ ១៥០ នរៀល/លីប្ត)។  

 

ប្កាហ្វិករខប្មរប្មួលស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ិញទាាំង១២ ប្កុម 
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តាមការន វើចាំនោលដល់ខែ នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ អប្តាអតិផ្រោប្រចាំឆ្ន ាំ (Year on Year) ន្ិងអតិផ្រោម យមប្រចាំឆ្ន ាំ 

(Year Average) អាចន្ឹងមាន្អប្តាកាំន ើន្កនុងរងវង់ ២,២% និ្ង ១,៩% នរៀងគ្នន  ខដលអប្តានន្េះ គឺស្ា ិតកនុងកប្មិតទារ 

ន្ិងមាន្ស្ា ិរភាព ជារចច័យលអកនងុការប្គរ់ប្គងមា ប្កូនស្ដឋកិចច ន្ិងរកាាន្ចីរភាពកាំន ើន្។ 

 

 តារាង ១ ៖ ការខប្រប្រលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលទាំន្ញិទាាំង១២ ប្កុម មាន្ដូចខាងនប្កាម៖ 

 ធ ៀបន្ងឹខែមនុ្ (%) ធ ៀបន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្ (%) 

មែុទាំន្ញិប្គរម់ែុ -០,១ +១,៣ 

១-អាហារ ន្ិងនភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិប្ស្វឹង -០,៣ +១,៥ 

២-នភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វឹង ន្ិងថាន ាំជក់ ០,០ +៤,៦ 

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

៤-ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹក អគគិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត -០,៥ +០,២ 

៥-នប្គឿងស្ង្ហា រឹម ស្មាា រៈនប្រើប្ាស្់ ន្ិងការខលទាាំ -០,២ +១,៣ 

៦-ស្ុខាភិាល +០,២ +០,៥ 

៧-ការដឹកជញ្ជូន្ +០,៤ -៣,៧ 

៨-គម គមន្ ៍ -០,១ -១,១ 

៩-ការកាំស្ថន្ែ ន្ិងវរែ ម៌ -០,៧ -០,១ 

១០-ការសិ្កា +០,៧ +១,៥ 

១១-នភាជន្ីយោឋ ន្ +០,៧ +៥,៤ 

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

 

 

តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្លលមាូរអាហារស្ាំខាន្់ៗ  

មែុទាំន្ញិ 

ន ៀរន្ងឹខែមនុ្ (%) ន ៀរន្ងឹឆ្ន ាំមនុ្ (%) 

២០១៩ 

២០១៩ 

២០១៩ 

មលិ ុ កកកោ ស្ីហា កញ្ជា  តលុា មលិ ុ កកកោ ស្ីហា កញ្ជា  តលុា 

អងករ -០,៥ 

១ 

+០,៧ 

 

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

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

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

ស្ថច់ទា 

 

-១,៦ +២,២ +០,៥ +០,១ -០,២ +២,៨ +២,៨

៤,៥ 

+៥,៦ +៤,៦ +៣,៦ 

ស្ថច់ប្ជូក -០,៤ -៥,០ +១,៣ -២,៦ +១,២

៦ 

+១,០ -៣,៩ -៤,៥ -៧,៤ -៥,៧ 

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

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

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

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

៣,៧ 

+៤,៥

៣,៧ 

+៥,៤ +៣,២ 

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

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

រខន្លជាខផ្ល -២,៦ +២,៦ +០,៣ ០,០ -២,៤ +៣,៣ +៧,៩ +៥,៨ +៣,០ +០,៩ 
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គ អតិផរណាប្រចាំឆ្ន ាំតាមរណាា ប្រនេសមួយចាំនួន 

តារាង ៣៖ អតផិ្រោចងុឆ្ន ាំ (Year on Year) គតិជា % 

ប្រនទស្ 
២០១៨ ២០១៩ 

 ន ូ មករា កមុាៈ ម ី នមស្ថ ឧស្ភា មលិ ុ កកកោ ស្ីហា កញ្ជា  តលុា 

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

ប្រនទស្នវៀតោ

ម 

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

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

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

 

+១,៥ +១,៤ +១,៥ +១,១ +១,១ 

ប្រនទស្ឥ ឌូ នន្

ស្ុ ី

+៣,១ +២,៨ +២,៦ +២,៥ +២,៨ +៣,៣ +៣,៣ +៣,៣ +៣,៤ +៣,៤ +៣,១ 

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

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

ប្រនទស្កូនរ៉េខាង

តែូង 

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

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

ប្រភពទិន្នន្័យ 

(១) ប្រនទស្កមពុជា គពីឺវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ(NIS) 

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

 

កាំ តស់្មាគ ល ់

ការចងប្កងស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលទាំន្ិញនប្រើប្ាស់្ (CPI) នៅភនាំនពញ៖ 

• ថ្លលទាំន្ិញខដលប្តូវាន្នប្ជើស្នរើស្មាន្ចាំន្ួន្ ២៥៩មែុ  

• ថ្លលមុែទាំន្ិញភាគនប្ចើន្ប្តូវាន្ប្រតិរតែិការប្រមូលពីផ្ារចាំន្ួន្ ៥ 

• ជាទូនៅថ្លលប្តូវាន្ប្រមូលពីតូរគាំរចូាំន្ួន្ ៤កនុងផ្ារន្ីមួយៗ 

• ស្ប្មារ់មុែទាំន្ិញខដលមិន្ោក់លក់នៅទីផ្ារ ថ្លលប្តូវាន្ប្រមលូពីតូរនៅជិតៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន្៍ថ្លលថ្ន្មុែទាំន្ិញប្តូវាន្ចងប្កងតាមម យមនរខាគ ិតស្ថស្រស្ែ (geometric average) 

ប្រភព៖ ប្កសួ្ងខផ្ន្ការ (វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ) 

នរៀរចាំនិងន វ្ ើចាំនណាលនោយ 

នាយកោា នសាិតិ និងវិភាគនសដ្ាកិចច 

អគគនាយកោា ននោលននោបាយ, ប្កសួងនសដ្ាកិចចនិងហិរញ្ញវតាុ 

ព័ត៌មាន្នផ្សងៗ ស្ូមទាក់ទងប្កមុការង្ហរ 

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

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

កាំ ត់ស្មាគ ល់៖ 

ចាំនពាេះមតិខដលាន្រង្ហា ញកនុងរាយការ ៍នន្េះគជឺាការយល់ន ើញររស្់ប្កមុការង្ហរថ្ន្អគគ យកោឋ ន្។ 
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