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ދޮވެމްބަރ 3102

ކޮދްސިއުމަރ ޕްރައިސް އިދްޑެކްސް (ސީ.ޕީ.އައި)
 ރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް

 3102 oދޮވެމްބަރ މަހު ރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަކީ  1.03%އެވެ .އޮކްޓޯބަރ މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ
 1.85%ގައެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަފް އައިބަދަލު ދުލާ ބަލައިފިދަމަ ދޮވެމްބަރ މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ 1.58%
އެވެ .މިއަދަދު އޮކްޓޯބަރ މަހު ހުރީ  1.81%ގައެވެ.

 3103 oގެ ދޮވެމްބަރ އިދް  3102ގެ ދޮވެމްބަރ އާއި ހަމައަފް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ވަދީ  2..3%މަތިވެފައެވެ.
އޮކްޓޯބަރ  2012ދް އޮކްޓޯބަރ  2013އަފް ބަލާއިރު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ  2.88%އަފެވެ.

ދޮވެމްބަރ މަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަފް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
 oދޮވެމްބަރ މަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި އަގު މައްޗަފް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް
()+00.1.%ކ ޢިމާރާތްކުރުމާއި މަރާމާތު ކުރުމުގެ ބައިދް ()+1.30%ކ ކަދޑުދަތުރުފަތުރުގެ ބައިދް ()+8.12%ކ
އެހެދިހެދް ކާބޯތަކެތީގެ ބައި ()+3.5.%ކ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި ( )+2..3%ހިމެދެއެވެ.

 oދޮވެމްބަރ މަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި އަގު ދަފަފް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި މަހުގެ ބާވަތްތައް ()-..02%ކ އަދި
ކިރުކ ޗީޒް އަދި ބިހުގެ ބައި ( )-1.88%ހިމެދެއެވެ.
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އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

7739

-.717

ސީ.ޕީ.އައި (އެދަލިޓިކަލް ސީރީސް)
މުޅިރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް މަސްދުހިމަދާ
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37..

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްދުހިމަދާ
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.73.

މަސް

އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް

ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި)+1.51%( :
 3102 ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހު ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ
އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  +1.51%އެވެ .މިގޮތުދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ ބައިތަކުގެ

ތެރޭގައި ތަފިމުފި ( )+30.05%އަދި ގޭގެ ކުލި ( )+1.22%ހިމެދެއެވެ .މިބައިދް އަގުދަފަފް ގޮސްފައިވަދީ ކައްކާ
ގޭސް ( )-1.83%ދް ދެވެ.

 3103 ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް
އަދި ތެލުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  +2.8.%މަތިވެފައެވެ.

ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައި)+3.15%( :
 3102 ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް

ރޭޓް ވަދީ  +3.15%މައްޗަފް ގޮސްފައެވެ .މިގޮތުދް ކަދޑުދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އަގު ( )+...8%އަދި ސައިކަލު
މަރާމާތުކުރުމުގެ އަގު ( )+03.88%ވަދީ މަތިވެފައެވެ .މިގޮތުދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ރާއްޖެ

އެތެރޭގައި ކުރާވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިދް ( )-1.83%އަދި ޓްރިވެދްޑްރަމް އާއި މާލެ އާއި ދެމެދު ކުރާވައިގެ ދަތުރު

ފަތުރުގެ ބައިދް ( )-1.11%ދެވެ.

 3103 ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް
ވަދީ  +3.18%މަތިވެފައެވެ.
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ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައި)+0.33%( :
 3102 ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައިގެ
އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  +0.33%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް

ހިއްސާކޮފްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ލެޕްޓޮޕް ()+2..3%ކ ޕާސްޕޯޓު ފޮޓޯ ()+8.80%ކ އެރޮބިކްސް ފީ

( )+2..3%އަދި ޓީވީ ( )+1.85%ހިމެދެއެވެ.

އަދި މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގޭމް ސީޑީ

( )-...3%ހިމެދެއެވެ.

 3103 ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައިގެ
އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  +3.82%އަފް މަތިވެފައެވެ.

ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައި)+1.25%( :
 3102 ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ
ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  +1.25%އެވެ .މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތް

ތަކުގެ ތެރޭގައި އެދދު ()+3.50%ކ ފިހިގަދޑު ()+3.85%ކ ފެދް މޯޓަރު ()+3.10%ކ ދޮދްދަކުދޑި

()+0.13%ކ އަދި ބެޑްޝީޓް ( )+0.18%ހިމެދެއެވެ .އަދި މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފް ފައިވާ

ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަތްކާތަފި ()-3.0.%ކ ގޮދަޑި ( )-2.82%އަދި ފެދްބޯތަފި ( )-3.18%ހިމެދެއެވެ.

 3103 ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ
ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  -3.05%ދަފްވެފައެވެ.

އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި)+1.28%( :
 3102 ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ

އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  +1.28%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިޔަ

ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލް ދަބަސް ()+00.38%ކ ރޯލޯދް ( )+3.08%އަދި ފޭޝަލް ކްރީމް ()+0.10%
ހިމެދެއެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ފިރިހެދުދްގެ ވޮލެޓުގެ ( )-0.08%އަގުދަފަފް

ދިޔުމުދްދެވެ.

 3103 ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި އަޅާއިބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ
އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  -0.31%ދަފްވެފައެވެ.
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ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި)+0.31%( :
 3102 ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ

އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  +0.31%އެވެ .މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް
ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ އެޗް.ބީ ބްލަޑް ޓެސްޓް ()+0.55%ގެ އަގު ބޮޑުވުމުދްދެވެ.


 3103 ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ
އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  +9.56%މަތިވެފައެވެ.

ތައުލީމުގެ ބައި)-1.13%( :
 3102 ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ތައުލީމުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ
 -1.13%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ދިޔައީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ފީ ( )-1.18%ދަފަފް
ދިޔުމުދްދެވެ.

 3103 ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ތައުލީމުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ
 +0.12%މަތިވެފައެވެ.

މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި)-1.13%( :


 3102ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ

އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ވަދީ  -1.13%އަފް ދަފްވެފައެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފް ފައިވަދީ މޯބައިލް

ފޯދްގެ އަގެ ( )-1.02%ދަފަފް ދިޔުމުދްދެވެ.


 3103ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ
އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  -0.08%ދަފްވެފައެވެ.
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ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި)-1.02%( :
 3102 ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް
ރޭޓަކީ  -1.02%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ދިޔައީ ސިގިރޭޓް ( )-1.18%އަދި ހަދާކުރި
ފޯއް ފެކެޓުދް ( )-1.32%ދެވެ .ދަމަވެސް ރޯފޯއް ކިލޯއެއްގެ ( )+1.88%އަގު ވަދީ މަތިވެފައެވެ.

 3103 ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ
އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  -1.81%ދަފަފްގޮސްފައެވެ.

ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ބައި)-1.28%( :
 3102 ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓް ބައިގެ

އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  -1.28%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތް
ތަކުގެ ތެރޭގައި ސެޓް މީލްގެ ތެރެއިދް ބަތް އަދި ކުކުޅު ރިހަ ( )-1.10%އަދި ރޮފި އަދި މަސްރިހަ ()-1.8.%

ހިމެދެއެވެ .އަދި މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފް ފައިވަދީ ކޮފީގެ އަގު ( )+8.88%މަތިވުމުދްދެވެ.

 3103 ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓް ބައިގެ
އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  -1..8%ދަފްވެފައެވެ.

އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައި)-1.02%( :
 3102 ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ

އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  -1.02%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ދަފަފް ދިއުމަފް

ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ އޮފިސް ހެދުދް ()-0..3%ކ ފިރިހެދުދްގެ ފެދްފައިވާދް ( )-8.1.%އަދި ޑިޒައިދް ޝޯލް

( )-2..5%ދްދެވެ .މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ދިޔުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ފިރިހެދުދްގެ އޮފިސް ބޫޓު ()+03.30%ކ
ފިރިހެދް ކުދިދްގެ ސްކޫލް ޔުދީފޯމް ( )+02.0.%އަދި ހެދުދް ފެހުދް ( )+2.02%މުދްދެވެ.

 3103 ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ
އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  +3.00%މަތިވެފައެވެ.
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ކާބޯތަކެތީގެ ބައި)-1.82%( :
 3102 ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް

ރޭޓަކީ  -1.82%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ދަފަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ

ކަޅުބިލަ މަސް ()-01.11%ކ ބިސް ()-1.3.%ކ ދޮދްކެޔޮ ()-...1%ކ މަސްދަޅު ()-1.21%ކ ރިހާކުރު

()-0.35%ކ ކަދްދެލި ()-05.8.%ކ ސޮސެޖު ()-3.8.%ކ ކެބެޖު ()-03.10%ކ ފްލޭވަރޑް ކިރު ޕެކެޓު

( )-1.83%އަދި ލޮދުމެދު ( )-8.82%ދްދެވެ .މި ބައިދް އަގު މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކެރެޓު
()+21.23%ކ ހެދިކާ ()+2.00%ކ ކާފި ()+1.18%ކ އަލުވި ()+02.01%ކ އަދި އަދބު ()+1.18%
ހިމެދެއެވެ .މިގޮތުދް މަހުގެ އަގުތަކަފް އައިބަދަލު ދުލާ ބަލައިފިދަމަ ދޮވެމްބަރ މަހު ކާބޯތަކެތީގެ ބައިދް އިދްފްލޭޝަދް
ރޭޓް ވަދީ  +3.13%މަތިވެފައެވެ.
 3103 ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި  3102ގެ ދޮވެމަބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް
ވަދީ  +...1%މަތިވެފައެވެ.

މަހުގެ ބައި)-..02%( :
 3102 ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްއަކީ

 -..02%އެވެ .މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަ
މަސް ( )-01.11%އަދި މަސްދަޅު ()-1.21%ކ ރިހާކުރު ( )-0.35%އަދި ކަދްދެލި ( )-05.8.%ހިމެދެއެވެ.
މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޅޯމަސް ( )+0.11%އަދި ހިކިމަސް ( )+0.8.%ހިމެދެއެވެ.

 3103 ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި  3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ
 +2.33%މަތިވެފައެވެ.

ވމްބަރ 3102
އއި ނޮ ެ
ސީ.ޕީަ .
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 މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދްރޭޓް
އޮކްޓޯބަރ  3102އިދް ދޮވެމްބަރ
އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް :މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަފް

3102
އިތުރުވި މިދްވަރު
މާލެ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިދްފްލޭޝަދް

4100

-41.0

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

8710

-37.1

ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-8708

8788

އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައި

87.0

-870.

ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

8730

.780

ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައި

-8730

87.0

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

8.61

8730

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

1701

3788

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

-8733

8780

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައި

37.0

37.3

ތައުލީމްގެ ބައި

8788

-8780

ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ބައި

-8730

-87.0

އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

3788

-8733

ޖުމްލަ އިދްފްލޭޝަދް މަސްދުހިމަދާ

8703

870.

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްދުހިމަދާ

.700

37.1

މަހުގެ މިދްގަދޑު

-07.1

-070.

ގޭގެ ކުލި

8780

07.0

 3102 ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  3102ދޮވެމްބަރ މަހު
އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ  -1.00%ގައެވެ.

ވމްބަރ 3102
އއި ނޮ ެ
ސީ.ޕީަ .

މާލޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  +1.03%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ
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 3102ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  3102ވަދަ އަހަރު ދޮވެމްބަރ މަހު އެކިއެކިބައިތަކުދް އިދްފަލޭޝަދް ރޭޓަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ

މިދްވަރު.

ދޯޓް :ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަޕްސީލްތައް އިދގިރޭސިބަހުދް ތައްޔާރުކޮފްފައިވާ ލިއުމުގެ އެދެކްސްގެ ތާވަލް  1, 2 ,3ދް
ލިބިވަޑައިދްގަދްދަވާދެއެވެ.

 3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހު މާލޭގެ އިދްފްލެޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ދަތުރުފަތުރުގެ

ބައިދް ( )+2.82%ދެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް މާލޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް
ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކަދޑުދަތުރުފަތުރުދްދާއި ( )+01.1.%ސައިކަލު މަރާމާތު ކުރު ( )+05.23%މުދްދެވެ.

 3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ދަފަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކާބޯތަކެތީގެ

ބައިދް ( )-0..2%ދެވެ .މިގޮތުދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮސްފައިވަދީ ކަޅުބިލަ މަސް ()-33.00%ކ
ކުކުޅު ބިސް ()-8.01%ކ ކަދްދެލި ()-31.02%ކ ދޮދްކެޔޮ ()-0.30%ކ ފްލޭވަރޑް ކިރު ޕެކެޓު ( )-0.18%އަދި ލުދބޯ

( )-0.80%ދްދެވެ .މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފް ފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފިޔާ ()+21.51%ކ
ވަޅޯމަސް ()+8.11%ކ މިރުސް ޕެކެޓު ()+5.18%ކ ހެދިކާ ( )+3.30%އަދި ގިތެޔޮމިރުސް ( )+8.12%ހިމެދެއެވެ.

ވމްބަރ 3102
އއި ނޮ ެ
ސީ.ޕީަ .
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 3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހު މާލޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ދަފަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ
ސާމާދުގެ ބައިދް ( )-1.08%ދެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް މާލޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ދަފަފް ދިއުމަފް

ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ބަތްކާތަފި ( )-8.02%އަދި ފެދްބޯތަފި ( )-0..0%ދްދެވެ.

މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް

ޙިއްސާކޮފް ފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފެދްމޯޓަރު ()+2.33%ކ ގޮދަޑި ( )+3.55%އަދި އުދދުދުދް ()+3.81%

ހިމެދެއެވެ.

 3102ގެ ދޮވެމްބަރ މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ
ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިދް ( )+3.18%ދެވެ .މިގޮތުދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ތަފިމުފިދް ()+33..2%

ދާއި ގޭގެ ކުލި ( )+8.10%ދްދެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަފް:

 21ޑިސެމްބަރ 3102

ޑިޕާޓްމަދްޓް އޮފް ދެޝަދަލް ޕްލޭދިދްގ /ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޝަދް
ފޯދް3349497:

އީމެއިލްeconstats@planning.gov.mv :

ވމްބަރ 3102
އއި ނޮ ެ
ސީ.ޕީަ .
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