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ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް (ސީ.ޕީ.އައި)
ޖަނަވަރީ 2018
 ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
o

 2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.31%އެވެ 2017 .ގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ހުރީ  +0.93%ގައެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ ޖަނަވަރީ މަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ +0.29%
ގައެވެ .މިއަދަދު ފާއިތުވި ޑިސެންބަރު މަހު ހުރީ  +0.33%ގައެވެ.

o

 2017ގެ ޖަނަވަރީ އިން  2018ގެ ޖަނަވަރީ އާއި ހަމައަށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ +1.09%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 2017ގެ ޑިސެންބަރުން  2018ގެ ޑިސެންބަރަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ +1.27%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

ޖަނަވަރީ މަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
o

ޖަނަވަރީ މަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ތަރުކާރީ ) ،(+5.83%ގޭގެ ކުލި
) ،(+0.37%ކަނޑު މަސް ) ،(+0.56%ސާނަވީ ސްކޫލު ފީ ) ،(+1.80%ފަށާ ތަޢުލީމުގެ ފީ ) ،(+4.02%ދުފާ ތަކެތި
) ،(+4.15%ގޯތިގެދޮރުގައި ބޭނުންކުރާ ހަރުމުދާ ) ،(+1.60%ކިރާއި ،ޗީޒް އަދި ބިހުގެ ބާވަތްތައް ) ،(+0.31%ފޯނާއި
ފެކްސްގެ އާލާތްތައް ) ، (+1.45%ތެލާއި ލުބްރިކަންޓް ) ،(+3.35%ހެދުންފަހާ ފޮތި ) (+2.31%އަދި އެއްގަމުމަސް
)(+1.05%ހިމެނެއެވެ.

 oޖަނަވަރީ މަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މޭވާ ( ،)-3.65%އަންނައުނު)، (-0.96%
ވތްތައް ) (-0.32%އަދި ސަޔާއި ކޮފީގެ ބާވަތްތައް ) (-0.83%ހިމެނެއެވެ.
އެހެނިހެން ކާނާގެ ބާ ަ
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ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.84

31.87

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-0.26

-0.96

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.23

0.29

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

0.36

-1.20

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

0.10

0.27

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

0.21

-1.80

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

0.28

0.54

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

0.03

-2.07

ތައުލީމްގެ ބައި

2.34

2.34

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.00

1.84

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.02

-0.31

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

0.29

1.06

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

0.30

1.27

މަހުގެ މިންގަނޑު

0.56

1.42

ގޭގެ ކުލި

0.37

7.04

އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ކާބޯތަކެތީގެ ބައި(+0.37%) :
 2017 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަކީ  +0.37%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަށްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ
ތެރޭގައި ފިޔާ ) ،(+18.01%ކަޅުބިލަމަސް ) ،(+2.13%އަނބު ) ،(+14.19%ކޯސްޓު ކިރު ޕައުޑާ ) ،(+0.56%ކުކުޅު
) ،(+1.85%އަލުވި ) (+5.16%އަދި ބިސް ) (+0.97%ހިމެނެއެވެ .މިބައިން އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ކެރެޓު ) ،(-28.15%ކާށި ) ،(-6.00%ވަޅޯމަސް ) ،(-3.17%ކުރުނބާ ) ،(-11.83%ލުނބޯ ) (-10.14%އަދި ރީފް ފިޝް (-
) 5.81%ހިމެނެއެވެ.
 2017 oގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ
 +1.31%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
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ތަޢުލީމުގެ ބައި(+2.34%) :
 2017 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓުވަނީ

މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސާނަވީ
ތަޢުލީމުގެ ފީ ) ،(+5.02%ޕްރައިމަރީ ސުކޫލު ފީ ) (+4.98%އަދި ޕްރީ ސުކޫލު ފީ ) (+2.25%ހިމެނެއެވެ .މިބަދަލު
އައުމަށް މެދުވެރިވެފައިވަނީ އައު އަހަރާއެކު ސުކޫލުތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީ އިތުރުކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.
 2017 oގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހު

މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ

 +2.34%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި(+0.23%) :
 2017 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި
ތެލުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.23%އެވެ .މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލިން ()+0.37%
ނެވެ.
 2017 oގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +0.29%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
މަހުގެ ބައި(+0.56%) :
 2017 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
 +0.56%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަމަހުން
( )+2.13%ނެވެ .މިބައިން އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ވަޅޯ މަހުން ) ،(-3.17%ރީފް މަހުން ) (-5.81%އަދި ދަޅުމަހުން (-
) 0.28%ނެވެ.
 2017 oގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
+1.42%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި(+0.36%) :
 2017 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ  +0.36%ރޭޓުންނެވެ .މިބައިން އަގު ދަށަށް ދިޔުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ
އައިސްއަލަމާރިން ) (+6.60%އަދި ދޮންނަ މެޝިނުން ) (+0.95%ނެވެ.
 2017 oގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  -1.20%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
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ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި(+0.84%) :
 2017 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަކީ  +0.84%އެވެ .މިބައިން އަގު މައްޗަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ

ސުޕާރިން ) (+24.90%ނެވެ .މިބައިން އަގުދަށަށް

ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ހަނާކުރި ފޯއްޕެކެޓުން ) (-4.00%ނެވެ.
 2017 oގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +31.87އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ .މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ރަސިލީ ސުޕާރީން ނަގަމުން އައި އިންޕޯޓު ޑިއުޓީ
އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.
މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި(+0.28%) :
 2017 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓްވަނީ  +0.28%މަތި ވެފައެވެ .މިބައިން އަގުތަށް ދަށަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޯބައިލް ފޯނުގެ އަގު
)(+1.45%މައްޗަށް ދިޔުމެވެ.
 2017 oގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +0.54%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި)+0.21%( :
 2017 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ  +0.21%ގެ ރޭޓުންނެވެ .މިބައިގެ އަގުތަށް މައްޗަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ޕެޓްރޯލުން ) (+2.85%ނެވެ.
 2017 oގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
-1.80%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި)+0.10%( :
 2017 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓުވަނީ  +0.10%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ .މިބައިން އަގު މައްޗަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޫވް ކްރީމް
) (+2.07%އިންނެވެ.
 2017 oގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +0.27އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
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ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި)+0.03%( :
 2017 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +0.03%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 2017 oގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  -2.07%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި)+0.02%( :
 2017 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓުވަނީ ) (+0.02%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 2017 oގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  -0.31%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި(+0.00%( :
 2017 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއްއައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 2017 oގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  +1.84%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި(-0.26%) :
 2017 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓްވަނީ  -0.26%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ .މިބައިން އަގު ދަށަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ
ޓީޝާޓުން ) (-6.78%ނެވެ .މިބައިން އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ހެދުން ފަހާ ފޮތިން ) (+2.31%ނެވެ.
 2017 oގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  -0.96%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
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 2017ގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ޖަނަވަރީ މަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް :މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް

ޑިސެމްބަރު  2017އިން ޖަނަވަރީ  2018އަށް
ވރު ()%
ނ ަ
ރވި މި ް
އިތު ު
މާލެ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

0.23

0.38

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

-0.24

0.74

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

1.78

0.52

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-1.19

0.32

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.31

0.03

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

0.20

0.46

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

0.11

0.09

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

0.05

0.34

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

0.00

0.52

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

0.15

-0.03

ތައުލީމްގެ ބައި

4.10

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.00

0.00

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.13

-0.06

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

0.48

0.11

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

0.95

-0.09

މަހުގެ މިންގަނޑު

-3.15

2.91

ގޭގެ ކުލި

0.39

0.00
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 2017 ގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.23%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  +0.38%ގައެވެ.

ނޯޓް :ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ
އެނެކްސްގެ ތާވަލް  1, 2 ,3ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ.

 2017 ގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ މަހު އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު
 2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިޔުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ތަޢުލީމުގެ ބައިން  +4.10%ނެވެ.
މިބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސާނަވީ ސްކޫލު ފީ ) ،(+7.06%ޕްރައިމަރީ ސްކޫލު ފީ ) (+8.73%އަދި ޕްރީ ސްކޫލު
ފީ ) (+4.55%އިންނެވެ .މިގޮތަށް އަގުތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައި މިވަނީ ތަޢުލީމުގެ އައު އަހަރެއް ފެށުމާއި ގުޅިގެން ސްކޫލުތަކުން ފީ ތައް
ބޮޑު ކުރުމާއިއެކުއެވެ.
 2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން  -0.24%އެވެ.
މިބައިން އަގު ދަށަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތަތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަ މަސް ) ،(-4.98%ކެރެޓު ) ،(-33.22%ވަޅޯ މަސް
) ،(-6.46%ކުރުނބާ ) (-29.16%އަދި ފަޅޯ ) (-9.13%ހިމެނެއެވެ.
 2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން +0.74%
ނެވެ .މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް ) ،(+7.38%ފިޔާ ) (+11.13%އަނބު
) ،(+13.37%ކޯސްޓު ހިކި ކިރު ) (+0.81%އަދި ބިސް ) (+2.41%ހިމެނެއެވެ.
 2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
ބައި  -0.06%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ޝަވަރ ޖެލް ) (-0.68%އިންނެވެ.
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 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީން  2018ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީމަހު މުޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް

ޖަނަވަރީ  2017އިން ޖަނަވަރީ  2018އަށް

ވރު
ނ ަ
ރވި މި ް
އިތު ު

ރ
ވ ު
ނ ަ
ރވި މި ް
އިތު ު

ރ
ވ ު
ނ ަ
ރވި މި ް
އިތު ު

މުޅިރާއްޖެ

މާލެ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

1.09

2.11

0.21

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

1.31

1.16

1.40

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

31.87

34.41

31.02

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-0.96

-1.87

-0.40

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.29

4.05

-7.66

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-1.20

-0.45

-1.67

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

0.27

0.04

0.37

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-1.80

-2.60

-1.15

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

0.54

0.00

1.01

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-2.07

-1.14

-2.58

ތައުލީމްގެ ބައި

2.34

4.10

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

1.84

3.05

-0.26

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.31

-1.18

0.33

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

1.06

2.37

-0.11

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

1.27

2.25

0.69

މަހުގެ މިންގަނޑު

1.42

-1.50

3.24

ގޭގެ ކުލި

7.04

7.39

0.00
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 2017 ގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ

މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +1.09%އެވެ .މި މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +2.11%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ +0.21%އެވެ.

o

މުޅިރާއްޖެއާއި ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ
ބައި ،ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބައި ،ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި އަދި އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި ފިޔަވާ އެހެން ބައިތަކުގެ
އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީ މުޅިރާއްޖެއާއި ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކަށް ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ.

o

މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިން ( )+31.87%ނެވެ .އަގުތައް
ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިން ( )-2.07%ނެވެ.

o

މާލޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށްވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިން ( )+34.41%ނެވެ .އަގުތައް
ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިން ( )-2.60%ނެވެ.

o

އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިން ( )+31.02%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް
ގޮސްފައިވަނީ ސުޕާރީން ނަގަމުންއައި އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމުންނެވެ .އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް
ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިން ) (-7.66%ނެވެ.

ވރީ 2018
ޖނަ ަ
ސީ.ޕީ.އައި ަ

www.statisticsmaldives.gov.mv/

10
 28ފެބުރުވަރީ 2018
އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ފޯން3008433 :
އީމެއިލްinfo@stats.gov.mv :
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