گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در تيرماه سال 1395

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي ،گزارش «تحوالت بازار مسکن شهر تهران در تيرماه سال »1395
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  ،1395تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به  15/0هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت
به ماه مشابه سال قبل  27/6درصد افزايش نشان ميدهد.
 در ماه مورد گزارش ،متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق
بنگاههاي معامالت ملکي شهر تهران  42/3ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب
به ميزان  0/1و  4/4درصد افزايش نشان میدهد.
خاطر نشان مينمايد ،گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسي حوزه «تحوالت بازار معامالت مسکن شهر
تهران» ميباشد.
 -1حجم معامالت مسکن

در تيرماه سال  ،1395تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به  14969واحد مسکوني رسييد
که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل  27/6درصد افزايش نشان ميدهد .بررسي توزييع تعيداد واحيدهاي مسيکوني
معامله شده به تفکيک عمر بنا در تيرماه سال  1395حاکي از آن است که واحدهاي تيا  5سيال سياخت بيا سيه
 52/0درصد بيشترين سه از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  -1توزيع تعداد آپارتمانهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساخت
عمر بنا (سال)

درصد تغيير

تيرماه

(واحد مسکوني)

سهم درصد

1393

1394

1395

1394

1395

1394

1395

تا  5سال
6-10
11-15
16-20
بيش از 20

7742
2097
2263
881
1066

6380
1854
1933
784
781

7784
2360
2613
1185
1027

-17،6
-11،6
-14،6
-11،0
-26،7

22،0
27،3
35،2
51,1
31،5

54,4
15،8
16،5
6،7
6،7

52.0
15.8
17.5
7.9
6.9

جمع کل

14049

11732

14969

-16,5

27,6

100.0

100.0
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توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تيرمياه سيال 1395حياکي از آن اسيت
که از ميان مناطق  22گانه شهر تهران ،منطقه  5بيا سيه  16/0درصيدي از کيل معيامالت ،بيشيترين تعيداد قراردادهياي
مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است .همچنيين منياطق  2 ،4و  8بيه ترتييب بيا سيه  9/9 ،11/3و  6/4درصيدي در

رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند .شايان ذکر است  73/6درصد از کل تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران صرفاً مربيو بيه
 10منطقه شهر (بهترتيب بيشترين فراواني شامل منياطق  1 ،7 ،15 ،10 ،14 ،8 ،2 ،4 ،5و  )11بيوده و  12منطقيه ديگير
تنها  26/4درصد از تعداد معامالت را به خود اختصاص دادهاند.
نمودار  -1توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده در تيرماه سال 1395
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 -2تحوالت قيمت مسکن

در تيرماه سيال  ، 1395متوسيط قيميت ييک متير مربيع زيربنياي واحيد مسيکوني معامليه شيده از طرييق
بنگاههاي معامالت ملکي شهر تهران  42/3ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتييب
 0/1و  4/4درصد افزايش نشان ميدهد .بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بيه
منطقه ( 9معادل  10/6درصد) و کمترين تغيير قيمت به مناطق  1و ( 8معادل  0/0درصد) تعلق دارد.
جدول  -2عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران
مقطع زماني

تعداد معامالت (واحد مسکونی)
متوسط قيمت هر متر مربع (هزار ريال)

درصد تغيير
نسبت به

نسبت به ماه

ماه قبل

مشابه سال قبل
27.6
4.4

تير1394

خرداد 1395

تير1395

11732

15562

14969

-4.0

40464.9

42194.9

42251.6

0.1
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در تيرماه سال  1395از ميان مناطق  22گانه شهرداري تهران ،بيشيترين متوسيط قيميت ييک متير مربيع
زيربناي مسکوني معامله شده معادل  89/4ميليون ريال به منطقه  1و کمترين آن با  21/3ميليون ريال به منطقيه
 18تعلق داشته است.
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نمودار  -2متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني مناطق شهر تهران

(هزار ريال)
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 -3تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در چهارماهه نخست سال 1395

در چهارماهه نخست سال  ،1395تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به  51/9هزار واحد
مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل  11/4درصد افزايش نشان ميدهد .در اين مدت
متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معامالت ملکي در شهر تهران
 41/7ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل  3/1درصد افزايش نشان ميدهد.
جدول  -2عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در چهارماهه نخست سالهاي 1393-95
درصد تغيير

چهارماهه اول
1393

1394

1395

1394

1395

تعداد معامالت (واحد مسکونی)

62741

46573

51880

-25/8

11/4

متوسط قيمت هر متر مربع (هزار ريال)

40293

40485

41743

0/5

3/1
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 -4ساير شاخصهاي 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 مربيع بنيا در تييرمياه سيال
 1395حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي " 30الي  "35ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا
با سه  13/0درصد ،بيشترين سه از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنههای قيمتي "25
تا  "30ميليون ريال با سه  12/9و " 20الي  "25و " 35الي  "40ميليون ريال هر يک با سه مشيابه  11/0درصيد،
در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند .در اين ماه  35/5درصد از معامالت انجام شده بيه واحيدهاي مسيکوني بيا قيميت
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بيش از  45ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا اختصاص داشته است .شايان ذکير اسيت توزييع حجي معيامالت
بهگونهاي بوده است که در حدود  60/0درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيميت هير متير مربيع
واحد مسکوني شهر تهران ( 42/3ميليون ريال) معامله شدهاند.
نمودار  -3توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در تيرماه سال ( 1395درصد)
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 -4-2توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در تييرمياه
سال  1395نشان ميدهد ،بيشترين سه از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي " 60تيا  "70متير
مربع معادل  15/7درصد اختصاص داشته است .واحدهاي داراي زيربناي " 70تا  "80و " 50تيا  "60متير مربيع بيه
ترتيب با سه هاي  13/7و  13/2درصدي در رتبههاي بعدي قرار دارند .در مجموع در اين ماه ،واحدهاي مسيکوني
با سطح زيربناي کمتر از  80متر مربع 52/7 ،درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند.
نمودار  -4توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده برحسب سطح زيربنا در تيرماه سال 1395
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(درصد)

 -4-3توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکوني

در تيرماه سال  1395توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هير واحيد حياکي از
آن است که در ميان دامنههاي قيمتي مورد بررسي ،واحدهاي مسکوني با ارزش " 1300تا  "1600و " 1600تيا "1900
ميليون ريال هر يک با اختصاص سه مشابه  8/5درصد بيشترين سه از معامالت انجيام شيده را بيه خيود اختصياص
دادهاند .واحدهاي داراي ارزش "بيش از  "9800و " 1000تا  "1300ميليون ريال نيز به ترتيب با اختصاص  7/5و 7/4
درصد در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند .در مجميوع در ايين مياه ،حيدود  49/0درصيد از معيامالت بيه واحيدهاي
مسکوني با ارزش کمتر از  2800ميليون ريال اختصاص داشته است.
نمودار  -5توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني در تيرماه سال ( 1395درصد)

ماخذ :محاسبات گزارش /برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

 -5تحوالت اجاره بهاي مسکن

در تيرماه سال  1395شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به مياه مشيابه سيال
قبل به ترتيب  9/5و  10/3درصد رشد نشان ميدهد .ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالباً يکساله تنظي مييگردنيد و
نيز اثرپذيري شاخص اجاره بهاي مسکن از سياستهاي کنترل و مهار تورم ،سبب تغيير متناسب اجارهبهيا بيا تحيوالت نير
تورم در کشور شده است.
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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 (درصد)

مآخذ -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

 -6جمعبندي

حج معامالت و متوسط قيمت يک متر مربع واحد مسکونی در تيرماه سال  1395به ترتيب معادل  15/0هزار
واحد مسکونی و  42/3ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتيب به ميزان  27/6و  4/4درصد
افزايش نشان میدهد .در مجموع سطح مناسب معامالت انجام شده در چهارماهه نخست سال جاري نشانگر استقبال
متقاضيان از خريد مسکن در ماههاي اخير ميباشد .با توجه به چش انداز بهبود فضاي اقتصاد کالن و رويکرد سياستگذار
پولی در کمک به تسهيل اعتباري بخش مسکن و همچنين برنامه کاهش نر های سود بانکی متناسب با روند نزولی
نر تورم ،انتظار میرود اين روند کماکان در ماههای پيش رو تداوم يابد.
بررسي تحوالت بازار اجاره بهاي مسکن در تيرماه سال  1395نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با تحوالت نر
تورم است ،به طوريکه شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال
قبل به ترتيب  9/5و  10/3درصد رشد نشان ميدهد.
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