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ស្ថា នភាពអតិផរណានៅខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

ក. អតិផរណាកនងុប្រនេស 

តាមប្រភពទិន្នន័្យផ្លូវការពីវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ាតិិ (NIS) នៅខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០២០ នន្េះ ស្ន្ទស្សន្៍ថ្ថលទាំន្ិញនប្រើប្ាស់្ 

ន្ិងនស្វាកមមនៅរាជធាន្ីភនាំនពញ នកើន្ន ើង ២,៨% នរើន ៀរន្ឹងឆមាស្ទី១ឆ្ន ាំមុន្,ាន្នកើន្ន ើងកនុងអប្តា ០,៤% នរើន ៀរ 

ន្ឹងខែមុន្  ន្ិងនកើន្ន ើង ៣,២% នរើន ៀរន្ឹងខែដូចគ្នន ឆ្ន ាំមុន្។  

នៅកនងុឆមាស្ទី១ ឆ្ន ាំ២០២០នន្េះ ពិភពនោកទាំងមូលាន្ទទលួរងន្វូផ្លរ េះពាល់ពីជាំងកឺូវដី-១៩ ខដលជេះ 

ឥទធិពលនៅនលើនស្ដឋកិចច និ្ងស្ងគម ក៏ដូចជាការរស់្នៅប្រចាំថ្ថៃររស់្ប្រជាជន្ផ្ងខដរ។ កតាា នន្េះន ើយ ខដលរណ្ដា ល 

ឱ្យប្រនទស្ជានប្ចើន្ រតតរន្ាឹងនលើការន ើើដាំនើើរទាំងកនុង ន្ិងនប្ប្ប្រនទស្, ការន ើើពាើិជជកមមឆលងកាតប់្ពាំខដន្ (Cross-border 

Trade) ន្ងិ ការអនុ្វតាវធិាន្ការរកាចមាៃ យសុ្វតាិភាព (ការប្រុងប្រយ័តនែពស់្ថ្ន្ការន ើើអនាម័យ និ្ងសុ្វតាភិាពសុ្ែភាពជានដើម)។ 

កនុងររកិារើ៍នន្េះ កមពុជាក៏ជរួប្រទេះន្វូការកងើេះខាតថ្ន្ការផ្គត់ផ្គង ់ នោយស្ថរតប្មូវការមាន្ការនកើន្ន ើង ជាពិនស្ស្នលើ 

ខផ្នកមហូរអាហារ ខដលន ើើឱ្យស្ន្ទស្សន្៍ថ្ថលទាំន្ិញនប្រើប្ាស់្ ន្ងិនស្វាកមម នៅកនងុឆមាស្ទី១ ថ្ន្ឆ្ន ាំ២០២០ មាន្អប្តាកាំនើើន្ 

២,៨% ែពស់្ជាងឆមាស្ទី១ ឆ្ន ាំ២០១៩ ខដលមាន្អប្តាប្តឹម ១,៩% (សូ្មពិន្ិតយប្កា ើិកទី ១)។ កាំនើើន្នន្េះ

ប្តូវាន្រុញប្ចន្នោយកាំនើើន្ថ្ថលមហូរអាហារ ជាពិនស្ស្ អងករ ន្ងិ ស្ថច់ (ស្ថច់ប្ជូក, ស្ថច់នគ្ន, ស្ថច់មាន្,់ ស្ថច់ទ, 

ស្ថច់ប្តីប្ស្ស់្ ន្ងិរខន្ល ខផ្លន ើ)។ រ ុខន្ាកាំនើើន្ថ្ថលមហរូអាហារនន្េះ ាន្រ េះរ ូវនោយការធាល ក់ចុេះថ្ថលការដឹកជញ្ជូន្ ខដលមាន្ 

អប្តា -៤,២% ជារចច័យន ើើឱ្យអប្តាអតិផ្រណ្ដស្ា ិតនៅកនុងអប្តាខដលអាចប្ររ់ប្រងាន្។  
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ប្រភពៈ វទិាស្ថា ន្ជាតសិ្ា តិ ិ

ប្រភពៈ វទិាស្ថា ន្ជាតសិ្ា តិ ិ
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តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្ថលមហរូអាហារស្ាំខាន្់ៗ  (ខែន ៀរខែ - month on month)  

មែុទាំន្ញិ 
២០១៩  ២០២០ 

ឧស្ភា មិថនុា កកកោ ស្ហីា កញ្ញា  តោុ  វចិិកិា  ន ូ មករា កុមភៈ មនីា នមស្ថ ឧស្ភា មិថនុា 

អងករ +០,៨ 

១ 

-០,៥ 

១ 

+០,៧ 

 

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

ស្ថច់នគ្ន  -០,១ +០,១ +០,៥ +០,៩ -២,៣ +២,៥ +០,៤ ០,០ +០,៤ -០,១ +០,៤ +០,១ +១,៤ +0,១ 

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

ស្ថច់ទ 

 

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

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

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

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

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

ខផ្លន ើប្ស្ស្ ់ +១,៤ ០,០ +១,៣ +១,១ -៤, ១ +៣,១ +១,២ +០,៤ -០,៨ -០,៦ +២,៥ +១,៨ +០,១ -០,៣ 

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

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

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

តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្ថលមហរូអាហារស្ាំខាន្់ៗ  (ឆ្ន ាំន ៀរឆ្ន ាំ - year on year)  

មែុទាំន្ញិ 
២០១៩  ២០២០ 

ឧស្ភា មិថនុា កកកោ ស្ហីា កញ្ញា  តោុ  វចិិកិា  ន ូ មករា កុមភៈ មនីា នមស្ថ ឧស្ភា មិថនុា 

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

ស្ថច់នគ្ន  +០,៥ +១,១ +១,៩ +២,៤ +២,៤ +២,៥ +២,៩ +២,៧ +២,៧ +២,៥ +២,៨ +២,៨ +៤,៤ +៤,៤ 

ស្ថច់មាន់្ +៣,៣ +១,៧ +២,៥ +៣,២ +៣,៤ +៣,៣ +៣,១ +៣,៣ +៣,១ +៣,០ +២,៥ +២,១ +២,១ +៣,៧ 

ស្ថច់ទ 

 

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

ស្ថច់ប្ជូក +១,៦ +១,០ -៣,៩ -៤,៥ -៧,៤ -៥,៧ -៣,៤ -១,៤ +២,០ +១,៥ +២,៨ +១,៧ +៤,០ +៥.៤ 

ប្តីទឹកស្ថរ ន្ិង ប្តីទឹកស្មុប្ទ +១,៥ +០,៧ +៤,៦ +៥,២ +៥,៣ +៥,២ +៥,៤ +៦,៩ +៧,០ +៦,៥ +៨,១ +៨,៩ +៩,៨ +១០,៦ 

កនុងននាេះប្តីប្ស្ស្ ់ +០,៧ -០,១ +៤,៥ +៥,២ +៥,០ +៥,១ +៥,៨ +៧,១ +៧,៣ +៧,៩ +៨,៨ +៩,៦ +១០,៦ +១១,៤ 

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

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

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

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

រខន្លជាខផ្ល +៥,៥ +៣,៣ +៧,៩ +៥,៨ +៣,០ +០,៩ +១,៨ +៥,៨ +៧,២ +៣,៨ +៥,៦ +៤,៩ +២,៤ +៦,៤ 
ប្រភពៈ  វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ 

ប្រភពៈ 

 វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ 
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តារាងរខប្មរប្មលួស្ន្ទស្សន្ថ៍្ថលទាំន្ញិទាំង ១២ ប្កមុ 

 ន ៀរន្ងឹខែមនុ្ ន ៀរន្ឹងឆ្ន ាំមុន្ 

មែុទាំន្ញិប្ររម់ែុ +០,៤ +៣,២ 

១-អាហារ ន្ិងនភស្ជជៈមិន្ខមន្ជាតិប្ស្វតង +០,៣ +៥,៧ 

២-នភស្ជជៈមាន្ជាតិប្ស្វតង ន្ិងថ្ន ាំជក់ +០,១ +២,០ 

៣-ស្នមលៀករាំពាក់ ន្ិងខស្ែកនជើង +០,៣ +៣,៤ 

៤-ផ្ទេះស្ាំខរង ទឹក អរគិស្ន្ី ឧស្ម ័ន្ ន្ិងឥន្ធន្ៈដថ្ទនទៀត ០,០ +០,៨ 

៥-នប្រឿងស្ង្ហហ រតម ស្មាភ រៈនប្រើប្ាស្់ ន្ិងការខថទាំ +០,១ +១,៦ 

៦-ស្ុខាភិាល ០,០ +០,១ 

៧-ការដឹកជញ្ជូន្ +២,៧ -៨,០ 

៨-រមនារមន្ ៍ +០,១ -០,១ 

៩-ការកាំស្ថន្ា ន្ិងវរែ ម៌ ០,០ +០,៥ 

១០-ការសិ្កា -០,១ +៣,៤ 

១១-នភាជន្ីយោឋ ន្ +០,៤ +៤,០ 

១២-ទាំន្ិញ ន្ិងនស្វាកមមនផ្សងៗ +០,៧ +៤,៥ 

  

ែ. អតិផរណាប្រចាំឆ្ន ាំតាមរណាា ប្រនេសមួយចាំនួន 

តារាងអតផិ្រណ្ដចងុឆ្ន ាំ (Year on Year) រតិជា % 

 

 

ប្រនទស្ 
 

២០១៩ ២០២០ 

 ឧស្ភា មិថនុា កកកោ ស្ហីា កញ្ញា  តោុ  វចិិកិា  ន ូ មករា កមុភៈ មនីា នមស្ថ ឧស្ភា មិថនុា 

ប្រនទស្កមពុជា +២,០ +១,៤ +២,២ +២,៤ +១,៧ +១,៣ +១,៨ +៣, ១ +៣,៦ +២,៦ +២,៨ +១,៩ +២,៣ +២,៤ 

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

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

ប្រនទស្មា ន ស្ុ ី +០,២ 

 

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

ប្រនទស្ឥើឌូ នន្ស្ុ ី +៣,៣ +៣,៣ +៣,៣ +៣,៤ +៣,៤ +៣,១ +៣,០ +២,៧ +២,៧ +៣,០ +៣,០ +២,៧ +២,២ +២,០ 

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

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

ប្រនទស្កូនរ៉េខាងតែូង +០,៧ +០,៧ +០,៦ ០,០ -០,៤ ០,០ +០,២ +០,៧ 

 

+១,៥ +១,១ +១,០ +០,១ -០,៣ ០,០ 

ប្រនទស្ជរ ុន្  +០,៧ +០,៧ +០,៥ +០,៣ +០,២ +០,២ +០,៥ +០,៨ ០,៧ +០,៤ +០,៤ +០,១ +០,១ +០,៣ 

ប្រភពទិន្នន្័យ 

(១) ប្រនទស្កមពុជា រពីឺវិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ(NIS) 

(២) ប្រនទស្នផ្សងៗនទៀត រឺពីនរ ទាំព័រ http://www,tradingeconomics,com; 
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កាំើតស់្មាគ ល ់

ការចងប្កងស្ន្ទស្សន្៍ថ្ថលទាំន្ិញនប្រើប្ាស្់ (CPI) នៅភនាំនពញ៖ 

• ថ្ថលទាំន្ិញខដលប្តូវាន្នប្ជើស្នរីស្មាន្ចាំន្ួន្ ២៥៩មែុ  

• ថ្ថលមុែទាំន្ិញភារនប្ចើន្ប្តូវាន្ប្រតិរតាិការប្រមូលពីផ្ារចាំន្ួន្ ៥ 

• ជាទូនៅថ្ថលប្តូវាន្ប្រមូលពីតូររាំរចូាំន្ួន្ ៤កនុងផ្ារន្ីមួយៗ 

• ស្ប្មារ់មុែទាំន្ិញខដលមិន្ោក់លក់នៅទីផ្ារ ថ្ថលប្តូវាន្ប្រមូលពីតូរនៅជិតៗផ្ារ 

• ស្ន្ទស្សន្៍ថ្ថលថ្ន្មុែទាំន្ិញប្តូវាន្ចងប្កងតាមម យមនរខារើិតស្ថស្រស្ា (geometric average) 

ប្រភព៖ ប្កសួ្ងខផ្ន្ការ (វិទាស្ថា ន្ជាតិស្ា ិតិ) 

 

 

នរៀរចាំនិងន វ្ ើចាំនណាលនោយ 

នាយកោា នសាិតិ និងវិភាគនសដ្ាកិចច 

អគគនាយកោា ននោលននោបាយ, ប្កសួងនសដ្ាកិចចនិងហិរញ្ញវតាុ 

ព័ត៌មាន្នផ្សងៗ ស្ូមទក់ទងប្កមុការង្ហរ 

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

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

កាំើត់ស្មាគ ល់៖ 

ចាំនពាេះមតិខដលាន្រង្ហហ ញកនុងរាយការើ៍នន្េះរជឺាការយល់ន ើញររស្់ប្កមុការង្ហរថ្ន្អរគនាយកោឋ ន្។ 

ការផ្សពើផ្ាយនន្េះមិន្ខស្ាងពីការយល់ន ើញររស្់ប្កស្ួងនស្ដឋកិចចន្ិង ិរញ្ាវតាុ ឬរាជរោឋ ភិាលកមពុជាននាេះនទ។ 


