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

 2018ގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -1.69%އެވެ 2018 .ގެ މާރިޗު މަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ
 -0.22%ގައެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ އޭޕްރީލް މަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  -2.30%ގައެވެ.
މިއަދަދު ފާއިތުވި މާރިޗު މަހު ހުރީ  -0.02%ގައެވެ.

o

 2017ގެ އޭޕްރީލް އިން  2018ގެ އޭޕްރީލް އާއި ހަމައަށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ -1.54%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ2017 .
ގެ މާރިޗު  2018ގެ މާރިޗު އަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +0.14%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

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

އޭޕްރިލް މަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ޕާނާއި ސީރިއަލް )،(-13.06%ކަރަންޓު
)، (-18.85%ފަރުނީޗަރު ) , (-17.02%ހަކުރު ،ޖޭމު ،މާމުއި އަދި ޗޮކުލެޓުގެ ބާވަތްތައް ) ، (-19.71%ތަރުކާރީ (-
) ،6.30%މޭވާ ) ،(-3.13%އެހެނިހެން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް (ދަތުރުކުރުން ފަދަ) ގެންގުޅޭ ތަކެތި ) ،(-12.29%ގޯތިގެދޮރުގައި

ބޭނުންކުރާ ހަރުމުދާ ) ،(-2.41%ކިރާއި ޗީޒް އަދި ބިހުގެ ބާވަތްތައް) ،(-0.61%އެހެނިހެން ހެދުމާ ގުޅޭ ތަކެތި )(-8.22%
އ ) ، (-0.50%ގޭތެރެ
ތތަ ް
ގ ބާވަ ް
ނންވާ ސާމާނު ) ، (-0.62%އެހެނިހެން ކާނާ ެ
ބ ު
 ،ގެދޮރު މަރާމާތު ކުރަން ޭ
އ )(-2.49%
ލތްތަ ް
ބނުންކުރާ ކުދި އާ ާ
ތ ) ،(-3.20%ގޭބީސީގައި ކަރަންޓުން ޭ
ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެ ި
ބނުންކުރާ ސާމާނު)(-0.11%
ހން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ޭ
އަދި ޒީނަތްތެރިވުމަށާއި އެހެނި ެ

ހިމެނެއެވެ.

 oއޭޕްރިލް މަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑު މަސް )،(+4.96%
ގޭގެ ކުލި

އ ) (+0.19%ހިމެނެއެވެ.
) (+0.09%ރެސްޓޯރެންޓާއި ހޮޓާތަކުގެ ޚިދުމަތްތަ ް
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އޭޕްރީލް  2018އަށް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން
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އޭޕްރީލް  2017އިން
އޭޕްރީލް  2018އަށް
 12މަހުގެ

އިތުރުވި މިންވަރު

އިތުރުވި މިންވަރު

-1.69

-1.54
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ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

-2.37

-1.90

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.12

4.02

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-0.51

-2.76

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

-2.38

-2.18

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-4.80

-6.82

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

0.00

0.51

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-0.07

-0.48

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

0.00

0.54

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-0.22

-2.08

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

2.34

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.19

2.35

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.79

-0.82

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

-2.30

-2.07

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

-5.34

-4.44

މަހުގެ މިންގަނޑު

4.96

4.26

ގޭގެ ކުލި

0.09

7.19

އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ކާބޯތަކެތީގެ ބައި(-2.37%) :
 2018 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ(-
) 2.37%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
އާދައިގެ ހަނޑޫ )،(-27.75%ހަކުރު ) ،(-30.47%ފުއް ) ،(-28.40ފިޔާ ) ،(-20.79%ދޮންކެޔޮ )،(-6.21%ފަޅޯ (-
) ،17.23%ހިކިމަސް ) ،(-2.67%ބިސް ) ،(-2.59%އަނބު ) ،(-7.42%ކުޅި ހެދިކާ )،(-0.95%ކާށި )،(-2.08%ކުރުނބާ
) ،(-9.62%ދަޅުމަސް )(-0.39%އަދި މައިލޯ ) (-2.19%ހިމެނެއެވެ .މިބައިން އަގު މައްޗައް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ކަޅުބިލަމަހުން )،(+10.65%ކެރެޓު ) ،(+14.09%ރީފް މަސް ) (+10.65%އަދި ލުނބޯ ) (+5.28%ހިމެނެއެވެ.
 2017 oގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ -1.90%
އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
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ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި(-2.38%) :
 2018 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ
ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -2.38%އެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަރަންޓު ) (-18.85%އަދި ގޭގެ ލާ
ކުލަ ) )-3.77%އެވެ.މިބައިން އަގު މައްޗައް ގޮސްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލިން ( )+0.09%އެވެ.
 2017 oގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -2.18%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި(-4.80%) :
 2018 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ  -4.80%ރޭޓުންނެވެ .މިބައިން އަގު ދަށަށް ދިޔުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އެނދު
ދނ ިޑ (ަ ، )-7.43%އ ަވ ް
ގ ަ
( ،)-16.43%އަލަމާރި ( ، )-18.76%ލަކުޑި ގޮނޑި ( )-28.89%ދޮންނަ މެޝިނު (ޮ ، )-3.63%
ނ
(ަ ، )-3.17%އ ިއ ަ
ރ ()-2.80%އަދި ބެޑްޝީޓު ( )-3.20%އެވެ.މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ރޯދަމަހަށް ހާއްސަ
ސ ަލ ާމ ި
ޕްރޮމޯޝަން ތަކެއް ގިނަ ފިހާރަތަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.
 2017 oގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  -6.82%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި)-0.79%( :
 2018 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު

މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ

އިންފްލޭޝަން ރޭޓުވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކޮއްފައިވަނީ ސްކޫލް ދަބަސް
( ،)-12.12%ފިރިހެނުންގެ ވޮލެޓް ( )-13.65%އަދި އަތްދަބަސް ( )-10.69%އެވެ.
 2017 oގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  -0.82%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި(-0.51%) :
 2018 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓްވަނީ  -0.51%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ .މިބައިން އަގު ދަށަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ޑިސައިންޑް ޝޯލް ()-9.42%
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ނެވެ.މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ބައެއް ފިހާރަތަކުގައި ހުސްކުރާ ސޭލް ގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަންތައް ކުރިއަށް ދާތީއެވެ.މިބައިގެ
އަގު މައްޗައް ގޮސްފައިވަނީ އަންހެނުންގެ ޖީންސް ( )+1.80%އަދި ފިރިހެން ފަޓުލޫން ( )+1.94%ނެވެ.
 2017 oގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -2.76%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި)-0.22%) :
 2018 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -0.22%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 2017 oގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  -2.08%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި)-0.07%( :
 2018 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ދަށަށް
ގޮސްފައިވަނީ  -0.07%ގެ ރޭޓުންނެވެ.
 2017 oގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -0.48%އިން
ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި(+0.00%) :
 2018 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ.
 2017 oގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +0.54%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
ތަޢުލީމުގެ ބައި(+0.00%) :
 2018 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް
އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 2017 oގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ +2.34%
އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
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ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި(+0.00%( :
 2018 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 2017 oގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +0.51%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި(+0.12%) :
 2018 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
 +0.12%އެވެ.
 2017 oގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ -
 +4.02%އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި(+0.19%( :
 2018 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓުވަނީ  +0.19%މައްޗައް ގޮސްފައެވެ.
 2017 oގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  +2.35%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
މަހުގެ ބައި(+4.96%) :
 2018 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ )4.96%
 )+އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗައް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަމަހުން ()+10.65%
އަދި ފަރު މަހުން ) (+10.60%ނެވެ .މިބައިން އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ހިކި މަހުން ) (-2.67%އަދި ދަޅުމަހުން (-
)0.39%ނެވެ.
 2017 oގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ އޭޕްރީލް މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ +4.26%
އިން މައްޗައް ގޮސްފައެވެ.
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 2018ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ އޭޕްރީލް މަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް :މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް

މާރިޗު  2018އިން އޭޕްރީލް  2018އަށް
އިތުރުވި މިންވަރު ()%
މާލެ

އަތޮޅުތައް

-1.28

-2.05

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

-3.60

-1.63

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-0.01

0.16

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

1.31

-1.62

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.04

-8.16

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-7.35

-3.17

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

0.01

0.00

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-0.01

-0.11

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

0.00

0.00

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-0.37

-0.13

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.00

0.52

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.06

-1.32

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

-1.16

-3.34

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

-3.90

-6.19

މަހުގެ މިންގަނޑު

-2.91

9.86

ގޭގެ ކުލި

0.09

0.00

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

 2018 ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -1.28%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  -2.05%ގައެވެ.
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ނޯޓް :ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ
އެނެކްސްގެ ތާވަލް  1, 2 ,3ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ.

 2018 ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ވަނަ އަހަރު އޭޕްރީލް މަހު އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު
 2018 oގެ އޭޕްރީލް މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިޔުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން -3.60%
ނެވެ.މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިޔުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަނޑޫ ( ، )-32.88%ހަކުރު (،)-38.38%
ކަޅުބިލަމަހުން ( ،)-3.74%ފުއް ( ،)%36.17%ހިކިމަސް (،)-14.66%

ފިޔާ ) ،(-11.00%ފަޅޯ ( ، )-19.07%ކާށި

( ،)-8.53%ދޮންކެޔޮ ( ،)-6.55%ކުރުނބާ ( ،)-22.54%ބިސް ( ،)-5.88%ލުނބޯ ( ،)-6.71%އަނބު ( )-7.42%އަދި
ކަންނެލި މަހުން ( )-15.87%ހިމެނެއެވެ .މިބައިގެ އަގު ދައްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ސަރުކާރުން ހަނޑޫ ،ހަކުރު ،އަދި
ފުށަށް ސަބްސިޑީ ދިނުމެވެ.
 2018 oގެ އޭޕްރީލް މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗައް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އައްނައުނާއި ފައިވާނުގެ
ބައިން

 +1.31%އެވެ .މިބައިން އަގު މައްޗައް ދިޔުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކަކީ އަންހެނުންގެ ޖީންސް (،)+3.93%

ފަޓްލޫން-ފިރިހެން ( ،)+6.09%އަންހެން ޓީ-ޝާރޓް ( )+5.42%އަދި ހެދުންފަހާ ފޮތިން ( )+1.27%އެވެ.
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 2018 oގެ އޭޕްރީލް މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނ ގޭގެ ކުލި ،ފެން،
ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިން  -8.16%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަރަންޓު ( )-26.55%އަދި
ގޭގެ ލާ ކުލަ ( )-3.95%ނެވެ .ކަރަންޓައް އައިސްފައި މިވާ ބަދަލަކީ ކަރަންޓުގެ ޓެރިފް މާލޭގައި ނަގަމުންދާ މިންވަރާ އެއްވަރަށް
ރާއްޖޭގެ އެހެން ރައްރަށުގައި ވެސް ނަގަން ނިއްމުމާއި ގުޅިގެން އައިސްފައިވާ ބަދަލެކެވެ.
 2018 oގެ އޭޕްރީލް މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗައް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މަހުގެ ބައިން
+9.86%

ނެވެ .މިބައިގެ އަގުތަށް މައްޗަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަމަހުން ( ، )+21.18%ހިކިމަސް

( ،)+6.42%ފަރުމަސް ( )+7.45%އަދި ކަންނެލި މަހުން ( )+46.13%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު މައްޗައް ދިއުމުގެ އެންމެ ބޮޑު
އެއް ސަބަބަކީ ބައެއްރަށްރަށުގައި މަސް ބޭނުނުނު އަދަދު މަދުވެ ،މަސް ގަންނަން ބޭނުންވާ އަދަދަށް މަސް ނުބޭނުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލުން  2018ވަނަ އަހަރު މާރިޗަށް މުޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް

އޭޕްރީލް  2017އިން އޭޕްރީލް  2018އަށް

އިތުރުވި މިންވަރު

އިތުރުވި މިންވަރު

އިތުރުވި މިންވަރު

މުޅިރާއްޖެ

މާލެ

އަތޮޅުތައް

-1.54

0.50

-3.28

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

-1.90

-2.48

-1.57

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

4.02

8.63

2.42

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-2.76

-1.61

-3.47

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

-2.18

3.93

-15.12

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-6.82

-8.72

-5.62

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

0.51

0.80

0.39

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-0.48

-1.70

0.48

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

0.54

0.00

1.01

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-2.08

-1.37

-2.47

ތައުލީމްގެ ބައި

2.34

4.10

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

2.35

3.48

0.39

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.82

-0.08

-1.34

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން
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ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

-2.07

0.63

-4.46

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

-4.44

-2.99

-5.29

މަހުގެ މިންގަނޑު

4.26

-1.24

7.55

ގޭގެ ކުލި

7.19

7.31

4.77

 2017 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2018ގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ

މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -1.54%އެވެ .މި މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.50%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -3.58%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.
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 oމުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލިން ( )+7.19%ނެވެ .އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް
އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިން ( )-6.82%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ
ރޯދަމަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން ތަކެއް ގިނަ ފިހާރަތަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.
 oމާލޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިން ( )+8.63%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު
މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ސުޕާރިން (ރަސްލީ) ނަގަމުންއައި އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމުންނެވެ.

އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް

ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިން ( )-8.72%ނެވެ.މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ރޯދަމަހަށް
ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން ތަކެއް ގިނަ ފިހާރަތަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.
o

އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މަހުގެ ބައިން ( )+7.55%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް
ގޮސްފައިވަނީ މަސް ބޭނުން މަދުވުމުންނެވެ .އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލި ،ފެން،

ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިން ) (-15.12%ނެވެ.
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ފޯން3008433 :

އީމެއިލްinfo@stats.gov.mv :
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