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ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް (ސީ.ޕީ.އައި)

ޖޫން 2019
 ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
o

 2019ގެ ޖޫންމަހުގެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.24%އެވެ 2019 .ގެ މޭމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ
 +0.32%ގައެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ ޖޫންމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  +0.01%ގައެވެ.
މިއަދަދު ފާއިތުވި މޭމަހު ހުރީ  +0.27%ގައެވެ.

 2018 oގެ ޖޫން އިން  2019ގެ ޖޫން އާއި ހަމައަށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +1.59%އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ2018 .
ގެ މޭއިން  2019ގެ މޭއަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +1.54%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

ޖޫންމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
o

ޖޫންމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި މަހުގެ ބައިން ( ،)+2.85%ކުލީގެ ބައިން
( ،)+0.34%ކިރާއި،ޗީޒް އަދި ބިހުގެ ބައިން ) ،(+0.36%ދުންފަތާއި ދުމުގެ ބައިން ( )+0.20%އަދި ޒީނަތްތެރިވުމަށާއި
އެހެނިހެން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުގެ ބައިން ( )+0.11%ހިމެނެއެވެ.

o

ޖޫންމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މޭވާގެ ބައިން ( ،)-1.00%އެއްގަމު މަހުގެ
ބައިން ( ،)-1.16%ދުފާތަކެތީގެ ބައިން ) ،(-1.10%ތެލާއި ލުބްރިކަންޓްގެ ބައިން ( ،)-2.05%ގެދޮރު މަރާމާތު ކުރަން
ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ބައިން ) (-0.25%އަދި ތަރުކާރީގެ ބައިން ( )-0.32%ހިމެނެއެވެ.
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މޭ  2019އިން ޖޫން 2019

ޖޫން  2018އިން ޖޫން

އަށް

 2019އަށް  12މަހުގެ

އިތުރުވި މިންވަރު

އިތުރުވި މިންވަރު

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

0.24

1.59

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

0.74

2.91

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-0.11

-0.48

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-0.05

-2.67

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.18

3.22

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-0.01

-2.18

ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.00

2.30

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-0.14

1.13

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

0.00

1.29

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-0.05

-3.12

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.01

5.20

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.08

-0.01

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ

0.01

1.50

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ

-0.13

3.08

މަހުގެ މިންގަނޑު

2.85

2.50

ގޭގެ ކުލި

0.34

4.91
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އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
 މަހުގެ ބައި(+2.85%) :
 2019 oގެ މޭ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +2.85%އެވެ.
މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މަށްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަ މަސް ( )+5.64%އަދި
ވަޅޯމަހުން ( )+6.71%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ރިހާކުރު ( )-2.99%އަދި ފަރުމަހުން ( )-2.70%ނެވެ.
 2018 oގެ ޖޫން މަހުން  2019ގެ ޖޫންއާއި ހަމައަށް

މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +2.50%އިން މައްޗަށް

ގޮސްފައެވެ.
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި(+0.74%) :
 2019 oގެ މޭމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
 +0.74%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މަށްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް
( ،)+5.64%ވަޅޯމަސް ( ،)+6.71%އަނބު ( ،)+13.86%ހިކިކިރު ( ،)+1.05%ލޮނުމެދު ( ،)+15.51%ކާށި (،)+1.59%
އަލުވި ( )+9.24%އަދި ކެބެޖު ( )+13.40%ހިމެނެވެ .މިބައިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ދޮންކެޔޮ ) ،(-10.12%ރިހާކުރު ( ،)-2.99%ލުނބޯ ( ،)-8.66%ގިތެޔޮ މިރުސް ( ،)-6.06%ބަރަބޯ ( ،)-22.45%ކުރުބާ
( ،)-5.44%ފަޅޯ ( ،)-6.09%ކެރެޓު ( ،)-5.34%ކުކުޅު ( ،)-1.19%ފަރުމަސް ( )-2.70%އަދި ބިސް ()-0.89%
ހިމެނެއެވެ.
 2018 oގެ ޖޫން މަހުން  2019ގެ ޖޫންއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ  +2.91%އިން
މައްޗަށް ގޮސްފައިއެވެ.
 ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި(+0.18%) :
 2019 oގެ މޭ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ
ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.18%އެވެ .މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލިން ( )+0.34%ނެވެ.
މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދަވާދުގެ އަގުން ( )-1.52%ނެވެ.
 2018 oގެ ޖޫން މަހުން  2019ގެ ޖޫންއާއި ހަމައަށް

މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +3.22%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައިއެވެ.
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 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި)+0.08%( :
 2019 oގެ މޭ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު

މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން

ރޭޓަކީ  +0.08%އެވެ.
 2018 oގެ ޖޫން މަހުން  2019ގެ ޖޫންއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -0.01%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި(+0.01%( :
 2019 oގެ މޭ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަކީ  +0.01%އެވެ.
 2018 oގެ ޖޫން މަހުން  2019ގެ ޖޫންއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +5.20%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި(-0.00%) :
 2019 oގެ މޭމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް
އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 2018 oގެ ޖޫން މަހުން  2019ގެ ޖޫންއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +1.29%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 ތަޢުލީމުގެ ބައި(+0.00%) :
 2019 oގެ މޭ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް
ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 2018 oގެ ޖޫން މަހުން  2019ގެ ޖޫންއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް
އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
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 ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި(+0.00%( :
 2019 oގެ މޭ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް
އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 2018 oގެ ޖޫން މަހުން  2019ގެ ޖޫންއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ +2.30%
އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި(-0.01%) :
 2019 oގެ މޭ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -0.01%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 2018 oގެ ޖޫން މަހުން  2019ގެ ޖޫންއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -2.18%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި(-0.05%) :
 2019 oގެ މޭ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  -0.05%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 2018 oގެ ޖޫން މަހުން  2019ގެ ޖޫންއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -2.67%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި)-0.05%) :
 2019 oގެ މޭ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  -0.05%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 2018 oގެ ޖޫން މަހުން  2019ގެ ޖޫންއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -3.12%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
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 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި(-0.11%) :
 2019 oގެ މޭ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
 -0.11%އެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ ސުޕާރީން ( )-3.14%ނެވެ .އަދި އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް
ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސިނގިރޭޓުން ( )+0.20%ނެވެ.
 2018 oގެ ޖޫން މަހުން  2019ގެ ޖޫންއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ -0.48%
އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި)+0.14%( :
 2019 oގެ މޭ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ -0.14%
އެވެ.
 2018 oގެ ޖޫން މަހުން  2019ގެ ޖޫންއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +1.13%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
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 2019ގެ މޭ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ގެ ޖޫންމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް :މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް

މޭ  2019އިން ޖޫން  2019އަށް
އިތުރުވި މިންވަރު ()%
މާލެ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

0.53

-0.02

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

1.93

0.03

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.14

-0.19

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-0.14

0.00

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.25

0.00

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

0.18

-0.13

ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.00

0.00

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-0.02

-0.22

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

0.00

0.00

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-0.04

-0.06

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.00

0.02

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.05

0.09

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ

0.10

-0.08

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ

-0.05

-0.17

މަހުގެ މިންގަނޑު

6.81

0.53

ގޭގެ ކުލި

0.36

0.00
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 2019 ގެ މޭ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ގެ ޖޫންމަހުގެ މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.53%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ހުރީ  -0.02%ގައެވެ.

ނޯޓް :ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ
އެނެކްސްގެ ތާވަލް  1, 2 ,3ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ.
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 2019 ގެ މޭމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރު ޖޫންމަހު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ
މިންވަރު

o

 2019ގެ ޖޫން މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސާއެއް ކޮއްފައިވަނީ މަހުގެ ބައިން +6.81%
ނެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މަށްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް
( )+14.29%ހިމެނެއެވެ .މިބައިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޅޯމަހުގެ އަގުން )،(-3.17%
ރިހާކުރުގެ އަގުން ( )-4.43%އަދި ފަރުމަހުގެ އަގުން ( )-4.32%ހިމެނެއެވެ.

o

 2019ގެ ޖޫންމަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިން
 -0.14%ނެވެ.

o

 2019ގެ ޖޫންމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިން
 -0.22%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ޕެޓްރޯލްގެ އަގުން ( )-1.26%އަދި ޑީސެލްގެ އަގުން (-7.88%
) ހިމެނެއެވެ.

o

 2019ގެ ޖޫންމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސާއެއް ކޮއްފައިވަނީ މަހުގެ ބައިން
 +0.53%ނެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މަށްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޅޯމަހުގެ
އަގުން ( )+12.67%ހިމެނެއެވެ .މިބައިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރިހާކުރުގެ އަގުން
( )-2.64%އަދި ކަޅުބިލަމަހުގެ އަގުން ( )-0.14%ހިމެނެއެވެ.
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 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންއިން  2019ވަނަ އަހަރު ޖޫންއަށް މުޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް )(%

ޖޫން  2018އިން ޖޫން  2019އަށް

އިތުރުވި
އިތުރުވި މިންވަރު

އިތުރުވި މިންވަރު

މިންވަރު

މުޅިރާއްޖެ

މާލެ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

1.59

2.54

0.73

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

2.91

3.88

2.33

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-0.48

-4.15

0.85

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-2.67

-7.50

0.37

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

3.22

4.05

1.06

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-2.18

-3.20

-1.52

ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި

2.30

7.84

0.01

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

1.13

2.34

0.19

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

1.29

2.80

0.00

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-3.12

-3.72

-2.79

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

0.00

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

5.20

6.70

2.51

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.01

0.28

-0.23

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ

1.50

2.13

0.92

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ

3.08

1.98

3.75

މަހުގެ މިންގަނޑު

2.50

8.53

-0.94

ގޭގެ ކުލި

4.91

5.15

0.00
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 2018ގެ ޖޫން މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ގެ ޖޫން މަހުގެ މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +1.59%އެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +2.54%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.73%އެވެ.
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o

މުޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  ،އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ
ބައި އަދި

އެހެނިހެން މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ ބައި ފިޔަވާ އެހެން ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީ މުޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި

އަތޮޅުތަކަށް ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ.
o

މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްގެ ބައިން ( )+5.20%ނެވެ.
މިބައިގެ އަގު މަށްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ރެސްޓޯރެންޓްގެ ހިދުމަތްތަށް ދިނުމުގެ ބައިން ( )+5.36%އެވެ .އަދި އަގުތައް
ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިން ( )-3.12%އެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް
ގޮސްފައިވަނީ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި ކޮމްޕިއުޓަރުގެ އަގުން ( )-5.84%ދަށަށް ދިއުމާއި
ގުޅިގެންނެވެ.

o

މާލޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ މަހުގެ ބައިން ( )+8.53%އެވެ .މިބައިގެ އަގު މަށްޗަށް
ގޮސްފައިވަނީ ތާޒާ އަދި ގަނޑުކުރި މަހުގެ ބައިން ( )+18.40%ދަށަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މާލޭގެ އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް

އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިން ( )-7.50%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ އަންނައުނުގެ
އަގުން ( )-9.98%ދަށަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

o

އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން މަސްނުހިމަނާ ( )+3.75%ނެވެ .މިބައިގެ
އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިން ( )-2.79%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ
ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި ކޮމްޕިއުޓަރުގެ އަގުން ( )-4.90%ދަށަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
 29ޖުލައި 2019
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ފޯން3008432-3008433:
އީމެއިލްinfo@stats.gov.mv :
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