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بانک مرکزي ج.ا.اريان
اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي
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گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آبانماه سال 1395

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي ،گزارش «تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آبانماه 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 آبانماه سال  ،1395تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به  12/5هزار واحد مسکوني رسيد
که در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب  21/2و  4/1درصد 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  44/1ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب
 0/1و  7/3درصد افزايش نشان ميدهد.
خاطر نشان مينمايد ،گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسي حوزه «تحوالت بازار معامالت مسکن شهر
تهران» ميباشد.
 -1حجم معامالت مسکن

در آبانماه سال  ،1395تعداد معامالت آپارتمانهاي مسککوني شکهر تهکران بکه  12459واحکد مسککوني
رسيد که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل  4/1درصد افکزايش نشکان مکيدهکد .بررسکي توزيکع تعکداد واحکدهاي
مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در آبانماه سال  1395حاکي از آن است که واحدهاي تا  5سال ساخت بکا
سهم  52/2درصد بيشترين سهم 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

آبانماه

(واحد مسکوني)

سهم درصد

1393

1394

1395

1394

1395

1394

1395

تا  5سال
6-10
11-15
16-20
بيش از 20

6376
1707
1679
678
777

6599
1788
1972
814
799

6501
1849
2133
1053
923

3.5
4.7
17.5
20.1
2.8

-1.5
3.4
8.2
29.4
15.5

55.1
14.9
16.5
6.8
6.7

52.2
14.8
17.1
8.5
7.4

جمع کل

11217

11972

12459

6.7

4.1

100.0

100.0

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

توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبانماه سال  1395حکاکي از آن اسکت
که از ميان مناطق  22گانه شهر تهران ،منطقه  5بکا سکهم  16/4درصکدي از ککل معکامالت ،بيشکترين تعکداد قراردادهکاي
مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است .همچنين منکاطق  2 ،4و  14بکه ترتيکب بکا سکهم  9/3 ،11/6و  6/3درصکدي در

رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند .در مجموع  72/9درصد از کل تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران مربوط بکه  10منطقکه
شهر (بهترتيب بيشترين فراوانکي شکامل منکاطق  1 ،15 ،7 ،10 ،8 ،14 ،2 ،4 ،5و  )3بکوده و  12منطقکه بکاقيمانکده 27/1
درصد از تعداد معامالت را به خود اختصاص دادهاند.
نمودار  -1توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده در آبانماه سال 1395

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

 -2تحوالت قيمت مسکن

در آبانماه سال  ، 1395متوسکط قيمکت يکک متکر مربکع زيربنکاي واحکد مسککوني معاملکه شکده از طريکق
بنگاههاي معامالت ملکي شهر تهران  44/1ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيکب
 0/1و  7/3درصد افزايش نشان ميدهد .بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بکه
منطقه ( 9معادل  13/1درصد) و کمترين رشد متوسط قيمت به منطقه ( 8معادل  0/7درصد) تعلق دارد.
جدول  -2عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران
درصد تغيير

مقطع زماني

نسبت به

نسبت به ماه

ماه قبل

مشابه سال قبل
4.1
7.3

آبان1394

مهر1395

آبان1395

تعداد معامالت (واحد مسکونی)

11972

10280

12459

21.2

متوسط قيمت هر متر مربع (هزار ريال)

41118

44045

44102

0.1

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

در آبانماه سال  1395از ميان مناطق  22گانه شهرداري تهران ،بيشترين متوسکط قيمکت يکک متکر مربکع
زيربناي مسکوني معامله شده معادل  97/9ميليون ريال به منطقه  1و کمترين آن با  21/4ميليون ريال به منطقکه
 18تعلق داشته است.
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نمودار  -2متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني مناطق شهر تهران

(ميليون ريال)

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

 -3تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در هشتماهه منتهي به آبانماه سال 1395

در هشتماهه منتهي به آبانماه سال  ،1395تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 106/1
هزار واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 10/3 ،درصد افزايش نشان ميدهد .در اين
مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معامالت ملکي در شهر
تهران  43/8ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/4 ،درصد افزايش نشان ميدهد.
جدول  -3عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در هشتماهه نخست سالهاي 1393-95
هشتماهه منتهي به آبانماه

درصد تغيير

1393

1394

1395

1394

1395

تعداد معامالت (واحد مسکونی)

114545

96152

106056

-16.1

10.3

متوسط قيمت هر متر مربع (هزار ريال)

41897

41919

43755

0.1

4.4

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

 -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 مربع بنکا در آبکانمکاه سکال
 1395حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي " 30الي  "35ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا
با سهم  12/6درصد ،بيشترين سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنههای قيمتي "25
تا  "30ميليون ريال با سهم  12/3درصد و " 35الي  "40ميليون ريال با سهم  10/8درصد ،در رتبههاي بعکدي قکرار
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گرفتهاند .در اين ماه ،توزيع حجم معامالت بهگونهاي بوده است که در حدود  61/7درصکد واحکدهاي مسککوني بکا
قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران ( 44/1ميليون ريال) معامله شدهاند.
نمودار -3توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در آبانماه سال ( 1395درصد)

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

 -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 آبانمکاه
سال  1395نشان ميدهد ،بيشترين سهم از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي " 60تکا  "70متکر
مربع معادل  15/2درصد اختصاص داشته است .واحدهاي داراي زيربناي " 50تا  "60و " 70تکا  "80متکر مربکع بکه
ترتيب با سهمهاي  14/4و  13/4درصدي در رتبههاي بعدي قرار دارند .در مجموع در اين ماه ،واحدهاي مسککوني
با سطح زيربناي کمتر از  80متر مربع 53/4 ،درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند.
نمودار  -4توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده برحسب سطح زيربنا در آبانماه سال ( 1395درصد)

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 آبانماه سال  ،1395توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحکد حکاکي از
آن است که در ميان دامنههاي قيمتي مورد بررسي ،واحدهاي مسکوني بکا ارزش " 1500تکا  "2000ميليکون ريکال بکا
اختصاص سهم  13/3درصد بيشترين سهم از معامالت انجام شده را به خکود اختصکاص داده اسکت .واحکدهاي داراي
ارزش " 1000تا  "1500و " 2000تا  "2500ميليون ريال نيز به ترتيب با اختصاص  13/1و  11/8درصد در رتبههاي
بعدي قرار گرفتهاند .در مجموع در اين ماه ،حدود  51/7درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني بکا ارزش کمتکر از
 3000ميليون ريال اختصاص داشته است.
نمودار  -5توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني در آبانماه سال ( 1395درصد)

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

 -5تحوالت اجاره بهاي مسکن

در آبانماه سال  1395شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشکابه سکال
قبل به ترتيب  10/4و  9/3درصد رشد نشان ميدهد .ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالباً يکساله تنظيم مکيگردنکد و
نيز اثرپذيري شاخص اجاره بهاي مسکن از سياستهاي کنترل و مهار تورم ،سبب تغيير متناسب اجارهبهکا بکا تحکوالت نکر
تورم در کشور شده است .خاطر نشان مينمايد سهم هزينه مسکن (اجاره بهاي مسککن اعکم از شخصکي و غيرشخصکي) در
محاسبات شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفي (براساس سال پايه  )1390=100معادل  28/4درصد ميباشد.
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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

حجم معامالت و متوسط قيمت يک متر مربع واحد مسکونی در آبانماه سال  1395به ترتيب معادل 12/5
هزار واحد مسکونی و  44/1ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتيب به ميزان  4/1و 7/3
درصد افزايش نشان میدهد .در مجموع با توجه به رشد ماليم قيمت مسکن در سطحي کمتر از نر تورم طي هشت
ماهه منتهي به آبانماه سال جاري و نيز گشايشهاي مالي اخير نظام بانکي در اين بخش (به ويژه تک رقمي شدن نر
سود تسهيالت صندوق پسانداز مسکن يکم بانک مسکن ،)1شرايط مناسبي جهت خانهدار شدن زوجين جوان و خانه
اوليها در شرايط کنوني فراهم شده است .بررسي تحوالت بازار اجاره بهاي مسکن در آبانماه سال  1395نيز مويد
تغيير متناسب اجاره بها با تحوالت نر تورم و رشد قيمت مسکن در اين دوره میباشد ،به طوريکه شاخص کرايه
مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب  10/4و  9/3درصد رشد
نشان ميدهد.

_____________________________________________________________________

 . 1به موجب مصوبه مور  1395/7/27شوراي پول و اعتبار ،با کاهش نر سود تسهيالت خريد مسکن از محل حساب صندوق پس انداز مسکن
يکم در بافتهاي فرسوده و ساير مناطق شهري به ترتيب به  8و  9/5درصد موافقت گرديد.
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