گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در تيرماه سال 1394

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي ،گزارش «تحوالت بازار مسکن شهر تهران در تيرماه سال »1394
که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است ،توسط اداره بررسيها و سياستهاي
اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است .در اين گزارش آمده است:
در تيرماه سال  ، 1394متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از
طريق بنگاههاي معامالت ملکي شهر تهران  38/6ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به
ترتيب  0/7و  3/1درصد کاهش نشان ميدهد .در ماه مورد گزارش ،تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني شهر
تهران به  11/7هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب  25/1و 16/5
درصد کاهش نشان ميدهد.
در تيرماه سال  1394از ميان مناطق  22گانه شهرداري تهران ،بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع
زيربناي مسکوني معامله شده معادل  79/5ميليون ريال به منطقه  1و کمترين آن با  21/0ميليون ريال به منطقه
 17تعلق داشته است.
خاطر نشان مينمايد گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسي حوزه «تحوالت بازار معامالت مسکن شهر
تهران» بوده و لذا نتايج حاصل از اين گزارش قابل تعميم به «معامالت مسکن ساير مناطق شهري» و نيز
«تحوالت رونق و رکود در حوزه ساخت و ساز» نميباشد.
 -1حجم معامالت مسکن

در تيرماه سال  ،1394تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به  11/7هزار واحد مسکوني رسيد کهه در
مقايسه با ماه مشابه سال قبل  16/5درصد کاهش نشان ميدهد .بررسي توزيع تعهداد واحهدهاي مسهکوني معاملهه
شده به تفکيک عمر بنا در تيرماه سال  1394حاکي از آن است که واحدهاي نوساز تا  5سال ساخت با سهم 54/4
درصد بيشترين حجم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصها

دادهانهد .سههم مزبهور در مقايسهه بها

تيرماه سال  0/7 ،1393واحد درصد کاهش نشان ميدهد.
جدول  -1توزيع تعداد آپارتمانهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساخت
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توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تيرمهاه سهال 1394حهاکي از آن اسهت
که از ميان مناطق  22گانه شهر تهران ،منطقه  5با سههم  12/9درصهدي از کهل معهامالت ،بيشهترين تعهداد قراردادههاي
مبايعه نامه را به خود اختصا

داده است .همچنهين منهاطق  2 ،4و  15بهه ترتيهب بها سههم  7/3 ،9/4و  6/7درصهدي در

رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند .شايان ذکر است  66/5درصد از تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران صهرفاً مربهو بهه 10
منطقه شهر (بهترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق  1 ،7 ،14 ،8 ،10 ،15 ،2 ،4 ،5و  )18بهوده و  12منطقهه ديگهر تنهها
 33/5درصد از تعداد معامالت را به خود اختصا

دادهاند.

نمودار  -1توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده در تيرماه سال 1394
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 -2تحوالت قيمت مسکن

در تيرماه سهال  ، 1394متوسهط قيمهت يهک متهر مربهع زيربنهاي واحهد مسهکوني معاملهه شهده از طريهق
بنگاههاي معامالت ملکي شهر تهران  38/6ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل بهه ترتيهب
 0/7و  3/1درصد کاهش نشان ميدهد .بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبهل بهه
منطقه  20معادل  3/8درصد و بيشترين کاهش قيمت به منطقه  12معادل  7/9درصد تعلق دارد.
جدول -2عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران
تعداد معامالت(واحد مسکوني)
قيمت(هزار ريال)

تيرماه سال 1393

تيرماه سال 1394

درصد تغيير

14049

11732

-16.5

39852.8

38599.4

-3.1
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در تيرماه سال  1394از ميان مناطق  22گانه شهرداري تهران ،بيشهترين متوسهط قيمهت يهک متهر مربهع
زيربناي مسکوني معامله شده معادل  79/5ميليون ريال به منطقه  1و کمترين آن با  21/0ميليون ريال به منطقهه
 17تعلق داشته است.
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نمودار  -2متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني مناطق شهر تهران
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 -3تحوالت بازار معامالت مسکن در شهر تهران در چهارماهه نخست سال 1394

در چهار ماهه نخست سال  ،1394تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني شههر تههران بهه  46/6ههزار واحهد
مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل  25/8درصهد کهاهش نشهان مهيدههد .در ايهن مهدت
متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معهامالت ملکهي در شههر تههران
 38/5ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل  0/7درصد کاهش نشان ميدهد.
جدول  -3عملکرد معامالت انجام شده شهر تهران در چهار ماهه نخست سالهاي  1393و 1394
تعداد معامالت(واحد مسکوني)
قيمت(هزار ريال)

1393

1394

درصد تغيير

62741

46573

-25.8

38745.6

38458.5

-0.7
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 -4ساير شاخص هاي آماري بازار معامالت مسکن
 -4-1توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در تيرمهاه سهال 1394
حاکي از آن است که در شهر تهران دامنه قيمتي " 20الي  "25ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سههم 13/8
داده و دامنههای قيمتي " 25الهي  "30و " 30اله "35

درصد بيشترين سهم از تعداد معامالت را به خود اختصا

ميليون ريال به ترتيب با سهم  13/5و  12/9درصد ،در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند .در ايهن مهاه  28/6درصهد از
معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با قيمت بيش از  45ميليون ريال به ازاي ههر متهر مربهع بنها اختصها
داشته است .شايان ذکر است توزيع حجم معامالت بهگونههاي بهوده اسهت کهه در حهدود  61/0درصهد واحهدهاي
مسکوني با قيمت کمتر از ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسکوني ( 38/6ميليون ريال) معامله شدهاند.
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نمودار -3توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در تيرماه سال 1394
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 -4-2توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب س ح زيربناي هر واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در تيرماه
سال  1394نشان ميدهد ،بيشترين سهم از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي " 60تا  "70متر
مربع معادل  16/5درصد اختصا

داشته است .واحدهاي داراي زيربناي " 50تا  "60و " 70تا  "80متر مربع به

ترتيب با سهم  15/9و  12/6درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند .در مجموع در اين ماه ،واحدهاي مسکوني با
سطح زيربناي کمتر از  80متر مربع 58/7 ،درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصا

دادند.

نمودار  -4توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده برحسب مساحت در تيرماه سال 1394

ماخذ :محاسبات گزارش /برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
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 -4-3توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکوني

در تيرماه سال  1394توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش ههر واحهد حهاکي از
آن است که واحدهاي مسکوني با ارزش " 100تا  "130ميليون تومان با سهم  11/1درصد در ميان دامنههههاي قيمتهي
مههورد بررسههي ،بيشههترين سهههم از معههامالت انجههام شههده را بههه خههود اختصهها
" 130تا  "160و" 160تا  "190ميليون تومان نيز به ترتيب با اختصا

دادهانههد .واحههدهاي داراي ارزش

سهم  10/7و  8/4درصدي در رتبههاي بعدي

قرار گرفتهاند .در تيرماه سال  1394حدود  47/9درصد از معامالت به واحدهاي مسهکوني بها ارزش کمتهر از 220
ميليون تومان اختصا

داشته است و  6/1درصد از واحهدهاي مسهکوني معاملهه شهده نيهز ارزشهي بهيش از 980

ميليون تومان داشتهاند.
نمودار  -5توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني در تيرماه سال 1394
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 -5تحوالت اجاره بهاي مسکن

بررسي روند تحوالت اجارهبها و ترکيب آن (رهن و اجاره) بيانگر تاثيرپذيري مستقيم آن از تغييهرات قيمهت
مسکن و نرخ تورم است .البته دامنه تغييرات قيمت مسکن متاثر از شکاف عرضهه و تقاضهاي مسهکن ،هزينههههاي
توليد(ساخت) و تقاضاي سفته بازي است و تحوالت در اين بازار با سهرري شهدن دوره چنهد سهاله رکهود بعاه ًا بها
افزايشهاي شديد قيمتي همراه است ،در حاليکه دامنه تحوالت اجارهبها ،به دليل "ارتبها مسهتقيم اجهاره بههاي
مسکن با تقاضاي مصرفي مسکن (مسکن به عنوان سرپناه) ،سهطح عمهومي درآمهد مسهتاجران و فقهدان تقاضهاي
سفته بازي در بخش اجاره مسکن و همچنين التزام طرفين قرارداد اجهاره بهه رعايهت مفهاد قهرارداد در طهول دوره
اجاره" ،شديد نمي باشد؛ بر اين اساس با توجه به محدود بودن تحوالت اجاره بها ،آثار تغييهرات قيمهت مسهکن بها
وقفه و به تدريج در بازار اجاره ظاهر ميگردد.
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نمودار -6روند رشد ماهانه شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي ،قيمت مسکن و اجارهبها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

ماخذ -1 :قيمت مسکن( :برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور)
 -2شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي و اجاره بها :اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي

در تيرماه سال 1394شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به مهاه مشهابه سهال
قبل به ترتيب  11/4و  13/4درصد رشد نشان ميدهد .شاخص اجاره بههاي مسهکن تحهت تهاثير ماهيهت قراردادههاي
اجاره مسکن که غالباً يکساله تنظيم ميگردند و همچنين تحهت تهاثير تحهوالت قيمهت مسهکن و نهرخ تهورم در
سالهاي اخير ،روند افزايشي خود را ادامه داده است .اثرپذيري روند قيمهتههاي بهازار اجهاره مسهکن از سياسهتههاي
کنترل و مهار تورم ،زمينه تعديل انتظارات قيمتي و روند رشد متناسب اجاره بها با تحوالت نرخ تورم را فهراهم نمهوده اسهت.
خاطر نشان مينمايد سهم هزينه مسکن( اجاره بهاي مسکن اعم از شخصي و غيرشخصهي) در محاسهبات شهاخص
کل بهاي کاالها و خدمات مصرفي (براساس سال پايه  )1390=100معادل  28/4درصد ميباشد.
نمودار  -7روند رشد ماهانه شاخص اجاره بها برحسب تهران و کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل

ماخذ :اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي
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 -6جمعبندي

بررسي تحوالت قيمت و حجم معامالت بازار مسکن شهر تهران در تيرماه سال  1394نشان ميدهد ،متوسط
قيمت يک مترمربع زيربناي واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران با  3/1درصد کاهش نسبت به تيرماه سال
قبل به  38/6ميليون ريال رسيد .همچنين حجم معامالت واحدهاي مسکوني در تيرماه سال  1394معادل  11/7هزار
واحد بود که مويد کاهش  16/5درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل ميباشد.
در چهار ماهه اول سال جاري ،حجم معامالت واحدهاي مسکوني شهر تهران با کاهش  25/8درصدي همراه
گرديد .به نظر ميرسد ،بخشي از کاهش حجم معامالت مسکن به ويژه در دو ماهه اول سالجاری نسبت به دوره مشابه
سال قبل ،ناشي از نگراني خريداران در مقطع زماني سال گذشته نسبت به تبعات اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها و
به تبع آن ،افزايش قابل مالحظه معامالت در آن دوره قابل ارزيابي است .معالوصف تداوم اين رويه در ماههاي اخير
(صرفنظر از برخي عوامل مقطعي) مويد آن است که متاثر از فااي حاکم بر اقتصاد کالن ،انتظارات متقاضيان خريد در
بازار معامالت مسکن نيز داللت بر تداوم ثبات قيمت مسکن در ماههاي آتي داشته و همين امر تا حدودي بر روند معامالت
در مقطع کنوني اثرگذار بوده است.
در تيرماه سال  1394شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شههري نسهبت بهه مهاه مشهابه
سال قبل به ترتيب  11/4و  13/4درصد رشد نشان ميدهد .در مجموع نرخ رشد اجاره بها طي ماههاي اخير ،همسهو بها
تحوالت نرخ تورم از روند کاهشي برخوردار بوده است.
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