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މެއި 4102

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

 4102 oމެއި މަހުގ ރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަކީ  +1.97%އެވެ .އޭޕްރީލް މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ +1.09%

ގައެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަފް އައިބަދަލު ދުލާ ބަލައިފިދަމަ މެއި މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ  +1.77%ގައެވެ .މިއަދަދު އޭޕްރީލް

މަހު ހުރީ  +1.44%ގައެވެ.

 4107 oގެ މެއި އިދް  4102ގެ މެއި އާއި ހަމައަފް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ވަދީ  +7.09%މަތިވެފައެވެ .އޭޕްރީލް  4107ދް
އޭޕްރީލް  4102އަފް ބަލާއިރު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ  +2.30%އަފެވެ.

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

މެއި މަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި އަގު މައްޗަފް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ()+17.71%ކ މަހުގެ
ބާވަތްތައް ()+7..7%ކ ގޭގެ ކުލި ()+1..7%ކ ސާދަވީ ތަޢުލީމް ()+7.44%ކ ކިރުކ ޗީޒް އަދި ބިހުގެ ބައި ()+1.97%ކ
އެހެދިހެދް ކާދާގެ ބާވަތްތައް ()+0.11%ކ ގޭސް ( )+1.9.%އަދި ޕްރީސްކޫލް އަދި ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ފީ ()+4.11%

ހިމެދެއެވެ.
o

މެއި މަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި އަގު ދަފަފް ގޮސްފައިވާ ބަވާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބިއްލޫރިތަފިކ މޭޒުމަތީގައި އަޅާ ރަބަރު އަދި ތެލި
ތަފި ފަދަ ތަކެތި ()-7.12%ކ މޭވާ ()-0.20%ކ ގޭތެރޭގައި މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ބޭދުދްކުރާ ހިފާ ގެދްގުޅޭ ސާމާދު ()-0.17%

އަދި އެއްގަމުމަސް ( )-0.21%ހިމެދެއެވެ.

އޭޕްރީލް 4102

މެއި 4107

މެއި 4102

މެއި 4102

އިތުރުވި މިދްވަރު

އިތުރުވި މިދްވަރު

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

0.97

3.19

ކާބޯތަކތީގ ބައި

2.40

3.13

ދުންފަތާއި ދުފުމުގ ބައި

0.04

-0.31

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގ ބައި

0.11

0.90

ގޭގ ކުލި ،ފން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތލުގ ބައި

0.34

3.54

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގންގުޅޭ ސާމާނުގ ބައި

-0.80

-1.74

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގ ބައި

0.03

12.13

ދަތުރުފަތުރުގ ބައި

0.11

4.60

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގ ބައި

4.57

2.40

އިދް
އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް :މުޅިރާއްޖެއަފް

އއި މޭ 4102
ސީ.ޕީަ .
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ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގ ބައި

-0.16

5.10

ތައުލީމްގ ބައި

2.73

6.38

ހޮޓާ ،ކފޭ އަދި ރސްޓޯރަންޓްގ ބައި

0.02

4.72

އހނިހން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގ ބައި

-0.04

-0.64

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

0.73

3.13

ކާބޯތަކތީގ ބައި މަސްނުހިމަނާ

1.92

2.82

މަހުގ މިންގަނޑު

3.53

3.86

ގޭގ ކުލި

0.57

4.75

އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި)+4.21%( :
 4102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ +4.40%

އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް ()+9.24%ކ

ފިޔާ ()+74.2.%ކ އަލުވި ()+21.09%ކ ގިތެޔޮ މިރުސް ()+02.21%ކ ހިކިކިރު ()+0.21%ކ ހެދިކާ ()+4..1%ކ

ބިސް ()+4.14%ކ ފަރުމަސް ()+1.07%ކ ރިހާކުރު ()+0.11%ކ ލުދބޯ ()+1.77%ކ ކެއްކުމަފް ބޭދުދްކުރާ ތެޔޮ
()+1.90%ކ އަދބު ()+2.07%ކ ކަރާ ()+1.27%ކ ކެބެޖު ( )+00..4%އަދި އިދގުރު ( )+01.71%ހިމެދެއެވެ.

މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކާފި ()-7.01%ކ ދޮދްކެޔޮ ()-7.21%ކ ވަޅޯ މަސް ()-4..2%ކ މަސްދަޅު
()-1.21%ކ ފުޅީގައި ބަދްދުކުރި ފެދް ()-0.71%ކ ލޮދުމެދު ( )-1.07%އަދި ކުކުޅު ( )-0.71%ހިމެދެއެވެ.

 4107 ގެ މެއި މަހާއި  4102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ +7.07%
މަތިވެފައެވެ.

މަހުގެ ބައި)+7..7%( :
 4102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްއަކީ  +7..7%އެވެ.
މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް ()+9.24%ކ ފަރުމަސް
( )+1.07%އަދި ރިހާކުރު ( )+0.11%ހިމެދެއެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޅޯމަސް ()-4..2%

އަދި މަސްދަޅު ( )-1.21%ހިމެދެއެވެ.

 4107 ގެ މެއި މަހާއި  4102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  +7.11%ވަދީ މަތިވެފައެވެ.

އއި މޭ 4102
ސީ.ޕީަ .
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މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި)+2..7%( :


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

 +2..7%މަތިވެފައެވެ .މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ޕްރީޕެއިޑްގެ އަގު ()+1.11%ކ ޕޯސްޓްޕެއިޑްގެ އަގު

( )+1.11%އަދި ފޯދްލައިދް ގެ އަގު ( )+1.11%ދްދެވެ .މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުދް
ޖީ.އެސް.ޓީ ދަގަދް ފެފުމާގުޅިގެދްދެވެ.



 4107ގެ މެއި މަހާއި  4102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ +4.21%

މަތިވެފައެވެ.

ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި)+1.72%( :
 4102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ މެއި މަހު ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް

ރޭޓަކީ  +1.72%އެވެ .މިގޮތުދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ގޭގެ ކުލި ( )+1..7%އަދި

ކެއްކުމަފް ބޭދުދްކުރާ ގޭސް ( )+1.9.%ދްދެވެ .އަދި މިބައިދް އަގުދަފަފް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްލައިވުޑް ފިލާ
( )-0.11%އަދި ޓިދު ( )-0.07%ހިމެދެއެވެ.

 4107 ގެ މެއި މަހާއި  4102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ
އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  +7..2%މަތިވެފައެވެ.

ތަޢުލީމްގެ ބައި)+4.77%( :
 4102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  +4.77%އެވެ.
މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ ބާވަތްތަކީ މަތީ
ސާދަވީ ތަޢުލީމްގެ ފީ ()+2.77%ކ ސާދަވީ ތަޢުލީމްގެ ފީ ( )+7.91%އަދި ޕްރީ ސްކޫލް ފީ ( )+..9.%ދްދެވެ.
 4107 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި  4102ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ
 +1.71%އަފް މަތިވެފައެވެ.

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި)+1.00%( :
 4102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ +1.11%

އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިޔުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ޓްރިވެދްޑްރަމް އާއި މާލެ އާއި ދެމެދު

ކުރާ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިދް ( )+..41%ދެވެ.
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 4107 ގެ މެއި މަހާއި  4102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ +2.11%
މަތިވެފައެވެ.

އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައި)+1.00%( :
 4102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ
 +1.11%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ހެދުދްފަހާ ފޮތިދް

( )+0.17%ދެވެ.

 4107 ގެ މެއި މަހާއި  4102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ
 +1.91%މަތިވެފައެވެ.

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި)+1.17%( :
 4102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ
 +1.17%އެވެ .މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ ބާމު ( )+0.47%ދްދެވެ.

 4107 ގެ މެއި މަހާއި  4102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގ ބައިގ އިންފްލޭޝަން ވަނީ
 +04.07%މަތިވފައވ.

ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި)+1.12%( :
 4107 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ

 +1.12%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ރޯފޯއް

ވިއްކާ އަގު ( )+1.41%މައްޗަފް ދިއުމުދްދެވެ.

 4107 ގެ މެއި މަހާއި  4102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ -1.70%
ދަފަފް ގޮސްފައެވެ.

ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ބައި)+1.14%( :
 4102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓް ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ

 +1.14%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިޔުމަފް އެދްމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއްކުރީ ކޮފީދް

( )+0.77%ދެވެ .އަދި މިބައިދް ދަފަފް ދިއުމަފް ހިއްސާ ކޮފްފައިވަދީ މެދްދުރުގެ ކެއުމުދް ( )-1.1.%ދެވެ.
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 4107 ގެ މެއި މަހާއި  4102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓް ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ
 +2.74%މަތިވެފައެވެ.

އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި)-1.12%( :
 4102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް

އަކީ  -1.12%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކަކީ ސްކޫލް ދަބަސް ( )-0.91%އަދި
ފިރިހެދުދްގެ ބޮޑީ ސްޕްރޭ ( )-1.41%ދްދެވެ.

 4107 ގެ މެއި މަހާއި  4102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ
 -1.12%ދަފަފް ގޮސްފައެވެ.

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައި)-1.01%( :
 4102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ
 -1.01%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ދަފަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ

ބާވަތަކީ ޓީވީ ( )-4.27%ދްދެވެ.

 4107 ގެ މެއި މަހާއި  4102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ
 +..01%އަފް މަތިވެފައެވެ.

ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައި)-1.11%( :
 4102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައިގެ

އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  -1.11%އެވެ .މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ދިޔައީ ކާތަފި ()-2..0%ކ
އަވަދް ()-..04%ކ ފެދްބޯތަފި ()-4..7%ކ އިސްތިރި ( )-2.4.%އަދި އުދދުދް ( )-4.04%ދެވެ .އަދި މިބައިދް އަގު

މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތަކީ އައިސްއަލަމާރި ( )+0.47%އެވެ.

 4107 ގެ މެއި މަހާއި  4102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް
ވަދީ  -0.72%ދަފަފް ގޮސްފައެވެ.
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 މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދްރޭޓް
އޭޕްރީލް  4102އިދް މެއި 4102

އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް :މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަފް

އިތުރުވި މިދްވަރު

މާލ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

0.90

1.03

ކާބޯތަކތީގ ބައި

2.24

2.50

ދުންފަތާއި ދުފުމުގ ބައި

-0.02

0.06

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގ ބައި

0.27

0.01

ގޭގ ކުލި ،ފން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތލުގ ބައި

0.44

0.15

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގންގުޅޭ ސާމާނުގ ބައި

-1.96

-0.07

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގ ބައި

0.00

0.04

ދަތުރުފަތުރުގ ބައި

0.11

0.11

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގ ބައި

4.53

4.60

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގ ބައި

-0.41

-0.03

ތައުލީމްގ ބައި

4.74

0.00

ހޮޓާ ،ކފޭ އަދި ރސްޓޯރަންޓްގ ބައި

-0.01

0.07

އހނިހން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގ ބައި

-0.03

-0.04

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

0.83

0.65

ކާބޯތަކތީގ ބައި މަސްނުހިމަނާ

2.48

1.58

މަހުގ މިންގަނޑު

1.72

4.83

 4102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102މެއި މަހު
ހުރީ  +0.17%ގައެވެ.

އއި މޭ 4102
ސީ.ޕީަ .

މާލޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  +1.91%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް
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 4102ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ވަދަ އަހަރު މޭ މަހު އެކިއެކިބައިތަކުދް އިދްފަލޭޝަދް ރޭޓަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ މިދްވަރު.

ދޯޓް :ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިދގިރޭސިބަހުދް ތައްޔާރުކޮފްފައިވާ ލިއުމުގެ އެދެކްސްގެ ތާވަލް  1, 2 ,3ދް ލިބިވަޑައިދްގަދްދަވާދެއެވެ.
 4102ގެ މެއި މަހު މާލޭގެ އިދްފްލެޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިދް ()+4.42%

ދެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފިޔާ ()+.7.77%ކ ކަޅުބިލަމަސް
()+1.14%ކ

އަލުވި

()+11..1%ކ

()+4..2%ކ ހިކިކިރު ()+1.7.%ކ

ގިތެޔޮމިރުސް

()+01.91%ކ

ލުދބޯ

()+07.01%ކ

ކެއްކުމަފް

ބޭދުދްކުރާ

ތެޔޮ

ޓޮމާޓޯ ()+07.00%ކ އިދގުރު ( )+01.72%އަދި ކުޑަކުދިދްގެ ހިކިކިރި ()+0.72%

ހިމެދެއެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ދޮދްކެޔޮ ()-0..71%ކ ވަޅޯ މަސް ()-..01%ކ

ދަޅުމަސް ()-0.21%ކ ފުޅީގެ ބަދްދުކުރި ފެދް ()-4.10%ކ ލޮދުމެދު ( )-01.11%އަދި ފަރުމަސް ( )-04.70%ހިމެދެއެވެ.

 4102ގެ މެއި މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިދް

( )+4..1%ދެވެ .މިގޮތުދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކަޅުބިލަމަސް ()+04.11%ކ ފިޔާ
()+41.17%ކ ގޮތެޔޮމިރުސް ()+07.17%ކ ހިކިކިރު ()+0.11%ކ ފަރުމަސް ()+07.71%ކ އަލުވި ()+4...7%ކ ބިސް
( )+7.71%އަދި ރިހާކުރު ( )+4.14%ދްދެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކާފި
( )-1..0%ހިމެދެއެވެ.

 4102ގެ މެއި މަހު މާލޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ދަފަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ

ސާމާދުގެ ބައިދް ( )-0.91%ދެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިޔަ ބާވައްތަކަކީ ކާތަފި ()-00.1.%ކ އަވަދް ()-1.01%ކ ފެދްބޯތަފި
( )-1.04%އަދި އިސްތިރި ( )-04..1%ދްދެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފްރިޖް
( )+4.79%ހިމެދެއެވެ.

އއި މޭ 4102
ސީ.ޕީަ .
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 4102ގެ މެއި މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދްރޭޓް ދަފަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައިދް
( )-1.17%ދެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ދަފަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ އަވަދުދް
( )-4.41%ދެވެ .އަދި މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ގޮސްފައިވާ ބާވަތަކީ ފެދްބޯތަފި ( )+0.04%ދްދެވެ

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަފް:

 71ޖޫދް 4102

ދެޝަދަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  /ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޝަދް
ފޯދް3349497:

އީމެއިލްeconstats@planning.gov.mv :

އއި މޭ 4102
ސީ.ޕީަ .
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