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އޭޕްރީލް 4102

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

 4102 oއޭޕްރީލް މަހުގ ރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަކީ  +0.19%އެވެ .މާރިޗު މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ -1.93%
ގައެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަފް އައިބަދަލު ދުލާ ބަލައިފިދަމަ އޭޕްރީލް މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ  +1.44%ގައެވެ .މިއަދަދު

މާރިޗު މަހު ހުރީ  -0.18%ގައެވެ.

 4103 oގެ އޭޕްރީލް އިދް  4102ގެ އޭޕްރީލް އާއި ހަމައަފް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ވަދީ  +4.31%މަތިވެފައެވެ .މާރިޗު  4103ދް
މާރިޗު  4102އަފް ބަލާއިރު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ  +2.23%އަފެވެ.

އޭޕްރީލް މަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަފް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
o

އޭޕްރީލް މަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި އަގު މައްޗަފް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ()+5.77%ކ

މައުލޫމާތުތަފް އެކުލަވާލުމަފް ބޭދުދްކުރާ ސާމާދުތައް )(+4.08%ކ ކިރުކ ޗީޒް އަދި ބިހުގެ ބައި ( ،)+0.14%ގޭގެ ކުލި

()+1.34%ކ މޭވާގެ ބާވަތްތައް ()+0.21%ކ ގޭތެރޭގައި ބޭދުދްކުރާ ތެލި ތަފިފަދަ ސާމާދުގެ ބައި ( )+0.41%އަދި

ޒީދަތްތެރިވުމަފް ބޭދުދްކުރާ ސާމާދުގެ ބައި ( )+1.00%ހިމެދެއެވެ.
o

އޭޕްރީލް މަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި އަގު ދަފަފް ގޮސްފައިވާ ބަވާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މުވާސަލާތީ ބާވަތްތަކުދް ފޯދާއި ޓެލެފެކްސް
ސާމާދުގެ ބައި ()-0.21%ކ ގޭގައި ގެދްގުޅޭ ހަރުމުދަލުގެ ބައި ()-1.19%ކ މަހުގެ ބާވަތްތައް ( )-1.04%އަދި ބޭހުގެ
ބާވަތްތައް ( )-1.31%ހިމެދެއެވެ.

މާރިޗު 4102

އޭޕްރީލް 4103

އޭޕްރީލް 4102

އޭޕްރީލް 4102

އިތުރުވި މިދްވަރު

އިތުރުވި މިދްވަރު

މުޅިރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް

0.19

2.30

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

0.60

1.61

ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-0.11

-0.69

އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައި

0.03

0.82

ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.17

3.10

ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައި

-0.02

-1.99

ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.11

12.18

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

0.06

3.89

އިދް

އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް :މުޅިރާއްޖެއަފް

އއި އޭޕްރީލް 4102
ސީ.ޕީަ .
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މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި

-1.56

-2.08

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައި

0.96

4.68

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

3.55

ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ބައި

-0.06

4.82

އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.11

-0.49

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

0.22

2.54

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްދުހިމަދާ

0.91

2.41

މަސް

-0.12

-0.21

ގޭގެ ކުލި

0.32

4.44

އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް
ކާބޯތަކެތީގެ ބައި)+1.01%( :
 4102 ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ +1.01%

އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފިޔާ ()+09.11%ކ ކުކުޅު

ބިސް ()+9.30%ކ ކާފި ()+2.40%ކ ރިހާކުރު ()+4.00%ކ ދޮދްކެޔޮ ()+1.00%ކ ހިކި ކިރު ()+1.23%ކ އަލުވި

( )+1.34%އަދި ކެބެޖް ( )+02.31%ހިމެދެއެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކަޅުބިލަމަސް (-1.93%
)ކ އަދބު ()-3.03%ކ ލޮދުމެދު ()-00.21%ކ ފަޅޯ ()-3.20%ކ ފަރުމަސް ( )-2.10%އަދި ކެރެޓް ( )-3.03%ދްދެވެ.

 4103 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ +0.00%
މަތިވެފައެވެ.

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައި)+1.30%( :
 4102 ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ
 +1.30%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ

ބާވަތްތަކީ ލެޕްޓޮޕް ( )+2.12%އެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިޔުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ހިއްސާކުރީ ޑީވީޑީ ޕްލެޔަރ ()-3.29%
އެވެ.

 4103 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ
 +2.02%އަފް މަތިވެފައެވެ.

އއި އޭޕްރީލް 4102
ސީ.ޕީަ .
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ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި)+1.01%( :
 4102 ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހު ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް
ރޭޓަކީ  +1.01%އެވެ .މިގޮތުދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ގޭގެ ކުލިދް ( )+1.34%ދެވެ.

 4103 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ
އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  +3.01%މަތިވެފައެވެ.

އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި)+1.00%( :
 4102 ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް

އަކީ  +1.00%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކަކީ ލޯޝަދް ()+1.13%ކ ޝަވަރ
ޖެލް ()+1.21%ކ ބޭބީ ޝަވަރ ޖެލް ( )+1.93%އަދި ފޭސް ވޮޝް ( )+1.31%އެވެ .އަދި މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިޔަ

ބާވަތަކީ ފޭޝަލް ކްރީމް ( )-1.01%ދްދެވެ.

 4103 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް
ވަދީ  -1.23%ދަފްވެފައެވެ.

ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައި)+1.10%( :
 4102 ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ +1.10%
އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިޔުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކޮލޮމްބޯ އާއި މާލެ އާއި ދެމެދު ކުރާ
ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައިދް ( )+2.20%ދެވެ .އަދި މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިޔުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ޓްރިވެދްޑްރަމް އާއި
މާލެ އާއި ދެމެދު ކުރާ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިދް ( )-9.11%ދެވެ.

 4103 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ
 +3.23%މަތިވެފައެވެ.

އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައި)+1.13%( :
 4102 ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ
 +1.13%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ހެދުދްފަހާ ފޮތިދް

( )+1.00%ދެވެ .އަދި މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ފިރިހެދުދްގެ ސޯޓުދް ( )-0.93%ދެވެ.

 4103 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ
 +1.24%މަތިވެފައެވެ.
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ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައި)-1.14%( :
 4102 ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައިގެ

އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  -1.14%އެވެ .މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ދިޔައީ ދޮދްދަމެޝިދް
( )-0.00%އަދި އައިސްއަލަމާރި ( )-0.34%ދްދެވެ .އަދި މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތަކީ ބަތްކާތަފިދް ()+4.02%

ދެވެ.

 4103 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައިގެ
އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  -0.33%ދަފްވެފައެވެ.

ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ބައި)-1.10%( :
 4102 ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓް ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް
ރޭޓަކީ  -1.10%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ދަފަފް ދިޔުމަފް އެދްމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއްކުރީ

ސެޓް މީލް -ބަތާއި ކުކުޅުރިހަ އާއި ކަޅުސައި އަދި ދުފުމުދް ( )-1.00%ދެވެ.

 4103 ގެ އެޕްރީލް މަހާއި  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓް ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް
ވަދީ  +2.24%މަތިވެފައެވެ.

ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި)-1.00%( :
 4103 ގެ މާރިޗު މަހާއި  4102ގެ އެޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު

މުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ

 -1.00%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ރޯފޯއް

ވިއްކާ އަގު ( )-1.20%ދަފަފް ދިއުމުދްދެވެ.

 4103 ގެ އެޕްރީލް މަހާއި  4102ގެ އެޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ
 -1.03%ދަފަފްގޮސްފައެވެ.

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި)-1.00%( :
 4102 ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ
 -1.00%އެވެ .މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ގޮސްފައިވަދީ ކޯފް ސިރަޕް ( )-4.19%ދްދެވެ.

 4103 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގ ބައިގ އިންފްލޭޝަން ވަނީ
 +04.02%މަތިވފައވ.

އއި އޭޕްރީލް 4102
ސީ.ޕީަ .

www.planning.gov.mv

5

މަހުގެ ބައި)-1.04%( :
 4102 ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްއަކީ  -1.04%އެވެ.
މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް ( )-1.93%އަދި ފަރުމަސް
( )-2.10%ހިމެދެއެވެ .މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރިހާކުރު ( )+4.00%ހިމެދެއެވެ.

 4103 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  -1.40%ވަދީ
ދަފްވެފައެވެ.

މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި)-0.90%( :


 4102ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ވަދީ



 4103ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ

 -0.90%ދަފްވެފައެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ މޯބައިލް ފޯދުގެ އަގު ( )-0.21%ދަފަފް ދިޔުމުދްދެވެ.

 -4.12%ދަފްވެފައެވެ.

 މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދްރޭޓް
އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް :މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަފް

މާރިޗު  4102އިދް އޭޕްރީލް 4102
އިތުރުވި މިދްވަރު
މާލެ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިދްފްލޭޝަދް

0.32

0.07

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

1.48

0.05

ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-0.08

-0.12

އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައި

0.02

0.04

ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.23

0.06

ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައި

0.11

-0.10

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

0.00

-0.15

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

0.06

0.06

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

-3.31

0.00
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ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައި

0.80

1.04

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

0.00

ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ބައި

0.00

-0.19

އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.14

0.08

ޖުމްލަ އިދްފްލޭޝަދް މަސްދުހިމަދާ

0.15

0.28

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްދުހިމަދާ

1.00

0.86

މަހުގެ މިދްގަދޑު

2.50

-1.92

ގޭގެ ކުލި

0.34

0.00

 4102 ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102އޭޕްރީލް މަހު
ހުރީ  +1.11%ގައެވެ.

މާލޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  +1.34%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް

 4102ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ވަދަ އަހަރު އޭޕްރީލް މަހު އެކިއެކިބައިތަކުދް އިދްފަލޭޝަދް ރޭޓަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ މިދްވަރު.

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

އއި އޭޕްރީލް 4102
ސީ.ޕީަ .
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 4102ގެ އޭޕްރީލް މަހު މާލޭގެ އިދްފްލެޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިދް ()+0.22%

ދެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް ()+2.00%ކ ފިޔާ
()+02.43%ކ ބިސް ()+01.44%ކ ރިހާކުރު ()+03.20%ކ ދޮދްކެޔޮ ()+04.21%ކ ކާފި ()+9.04%ކ އަލުވި ()+03.14%ކ

ކެބެޖު ()+30.22%ކ ވަޅޯމަސް ()+0.03%ކ ހިކި ކިރު ()+1.02%ކ ޓޮމާޓޯ ( )+09.34%އަދި ގިތެޔޮމިރުސް ()+9.43%

ހިމެދެއެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ފަޅޯ ()-3.33%ކ ފަރުމަސް ()-3.01%ކ ލޮދުމެދު

()-00.20%ކ ކައްކާތެޔޮ ( )-0.30%އަދި ކެރެޓު ( )-3.23%ހިމެދެއެވެ.

 4102ގެ އޭޕްރީލް މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކުޅިވަރާއި ސަގާފީ

ކަދްތަކުގެ ބައިދް ( )+0.12%ދެވެ .މިގޮތުދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ލެޕްޓޮޕުދް ( )+2.12%ދެވެ.

މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޑީވީޑީ ޕްލެޔަރ ( )-3.40%ހިމެދެއެވެ.

 4102ގެ އޭޕްރީލް މަހު މާލޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ދަފަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިދް
( )-3.30%ދެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިޔައީ މޮބައިލް ފޯދު ގެ އަގު ( )-03.03%ދަފްވުމުދްދެވެ.

 4102ގެ އޭޕްރީލް މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދްރޭޓް ދަފަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައިދް ( )-1.09%ދެވެ.

މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ދަފަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކޯފް ސިރަޕް ()+3.93%
އިދްދެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަފް:

 26މެއި 4102

ދެޝަދަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  /ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޝަދް
ފޯދް3349497:

އީމެއިލްeconstats@planning.gov.mv :

އއި އޭޕްރީލް 4102
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