گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال 1394

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي ،گزارش «تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال
 »1394که 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 فروردينماه سال  ،1394متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني
معاملهشده از طريق بنگاههاي معامالت ملکي شهر تهران  37/4ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال
قبل  3/9درصد افزايش نشان ميدهد .در ماه مورد گزارش ،تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به
 4915واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل با  31/9درصد کاهش مواجه بوده است .در ماه مورد
بررسی ،از ميان مناطق  22گانه شهرداري تهران ،بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله
شده معادل  76/6ميليون ريال به منطقه  1و کمترين آن با  20/7ميليون ريال به منطقه  18تعلق 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 فروردينماه سال  ،1394تعداد معامالت آپارتماانهااي مساکوني شاهر تهاران باه  4/9هازار واحاد
مسکوني رسيد که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل  31/9درصد کاهش نشاان مايدهاد .بررساي توزياع تعاداد
واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در فروردينماه سال  1394حااکي از آن اسات کاه واحادهاي
نوساز تا  5سال ساخت با سهم  54/6درصاد بيشاترين ح ام از واحادهاي مساکوني معاملاه شاده را باه خاود
اختصاص دادهاند .سهم مزبور در مقايسه با فروردينماه سال  2/0 ،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 ان ام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردينماه ساال 1394حااکي از آن
است که از ميان مناطق  22گانه شهر تهران ،منطقه  5با سهم  11/5درصدي از کل معامالت ،بيشاترين تعاداد معاملاه را
به خود اختصاص داده است .همچنين مناطق  4 ،2و  15به ترتيب با سهم  7/8 ،7/9و  7/7درصدي در رتباههااي بعادي
قرار گرفتهاند .شايان ذکر است  65/5درصد از تعداد معامالت ان ام شده در شهر تهران صرفا" مربوط باه  10منطقاه شاهر
(به ترتيب بيشاترين فراواناي شاامل منااطق  )11 ،1 ،8 ،18 ،14 ،10،15 ،4 ،2 ،5باوده و  12منطقاه ديگار تنهاا 34/5
درصد از تعداد معامالت را به خود اختصاص دادهاند.
نمودار  -1توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده در فروردين ماه سال 1394

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

 -2تحوالت قيمت مسکن

در فروردينماه سال  ،1394متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحاد مساکوني معاملاه شاده از طرياق
بنگاههاي معامالت ملکي شهر تهران  37/4ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبال و مااه مشاابه ساال قبال باه
ترتيب  7/8درصد کاهش و  3/9درصد افزايش نشان ميدهد .بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسابت باه
ماه مشابه سال قبل به منطقه  2معادل  8/4درصد و بيشترين کاهش قيمات باه منطقاه  22معاادل  7/6درصاد
تعلق دارد.
جدول  -2عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران

تعداد معامالت(واحد مسکوني)
قيمت(هزار ريال)

فروردينماه سال 1393

فروردينماه سال 1394

درصد تغيير

7221

4915

-31.9

35977.4

37367.0

3.9
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در فروردينماه سال  1394از ميان مناطق  22گانه شهرداري تهران ،بيشترين متوساط قيمات ياک متار
مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل  76/6ميليون ريال به منطقه  1و کمترين آن با  20/7ميليون ريال باه
منطقه  18تعلق داشته است.
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 سال 1393

در سال  ،1393تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به  172/5هزار واحاد مساکوني باال
گرديد که در مقايسه با سال قبل  42/0درصد افزايش نشان مي دهد .در اين سال متوسط قيمت يک متار مرباع
بناي واحد مسکوني معاملهشده از طريق بنگاه هاي معامالت ملکي در شهر تهران  39/3ميليون ريال باوده اسات
که نسبت به سال قبل  5/6درصد افزايش نشان ميدهد.
جدول  -3عملکرد معامالت انجام شده شهر تهران در سالهاي  1392و 1393
سال 1392

سال 1393

درصد تغيير

تعداد معامالت(واحد مسکوني)

121470.0

172506.0

42.0

قيمت(هزار ريال)

37205.4

39273.5

5.6
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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 فاروردينمااه
سال  1394حاکي از آن است که در شهر تهران بازههاي قيمتي " 25الي  "30ميليون ريال به ازاي هر متر مرباع
بنا با سهم  15/4درصد بيشترين سهم از تعداد معامالت را به خود اختصاص دادهاند و بازههااي قيمتاي " 20الاي
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 "25و " 30تا  "35ميليون ريال به ترتيب با سهم  14/6و  12/6درصد ،در رتبه هاي بعادي قارار گرفتاه اناد .در
اين ماه  25/1درصد از معامالت ان ام شده به واحدهاي مسکوني با قيمت بيش از  45ميليون رياال باه ازاي هار
متر مربع بنا اختصاص داشته است .شايان ذکر است توزيع ح م معامالت بهگوناهاي باوده اسات کاه در حادود
 62/1درصد واحدهاي مسکوني با قيمت کمتر از ميانگين قيمت هر متار مرباع واحاد مساکوني ( 37/4ميلياون
ريال) معامله شدهاند.
نمودار -3توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا درفروردين ماه سال 1394

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 حساب ساطز زيربنااي هار واحاد مساکوني در
فروردين ماه سال  1394نشان ميدهد ،بيشترين سهم از معامالت ان ام شده به واحدهاي مساکوني باا زيربنااي
" 60تا  "70متر مربع معادل  17/3درصد اختصاص داشته است .واحادهاي داراي زيربنااي " 50تاا  "60و " 70تاا
 "80متر مربع به ترتيب با سهم  16/5و  12/3درصدي در رتبه هاي بعد قرار دارند .در م ماو در فاروردينمااه
سال  1394واحدهاي مسکوني با سطز زيربناي کمتر از  80متر مربع 60/1 ،درصد از معامالت ان ام شاده را باه
خود اختصاص دادند.
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نمودار  -4توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده برحسب سطح زيربنا در فروردين ماه سال 1394

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

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

در فروردينماه سال  1394توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معاملاه شاده بار حساب ارزش هار
واحد حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني با ارزش " 130تا  "160ميلياون توماان باا ساهم  11/5درصاد در
ميان دامنههاي قيمتي مورد بررسي ،بيشترين سهم از معامالت ان ام شده را به خود اختصاص دادهاند .واحدهاي
داراي ارزش" 100تا  "130و" 160تا  "190ميليون تومان نيز به ترتيب با اختصاص سهم  11/1و  9/6درصدي در
رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند .در فروردينماه سال  1394حدود  51/3درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني باا
ارزش کمتر از  220ميليون تومان اختصاص داشته است و 4/9درصاد از واحادهاي مساکوني معاملاه شاده نياز
ارزشي بيش از  980ميليون تومان داشتهاند.
نمودار  -5توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني در فروردين ماه سال 1394

ماخذ :محاسبات گزارش /برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
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 -5تحوالت اجاره بهاي مسکن

بررسي روند تحوالت اجارهبها و ترکيب آن (رهن و اجااره) بياانگار تاثيرپاذيري مساتقيم آن از تغييارات
قيمت مسکن و نرخ تورم است .البت ه دامنه تغييرات قيمات مساکن متااثر از شاکاف عر اه و تقا ااي مساکن،
هزينههاي توليد(ساخت) و تقا اي سفتهبازي است و تحوالت در اين بازار با سپري شدن دوره چند سااله رکاود
بعض ًا با افزايشهاي شديد قيمتي همراه است .در حاليکه دامنه تحوالت اجاارهبهاا ،باه دليال "ارتبااط مساتقيم
اجاره بهاي مسکن با تقا اي مصرفي مسکن (مسکن به عنوان سرپناه) ،سطز عمومي درآمد مساتاجران و فقادان
تقا اي سفتهبازي در بخش اجاره مسکن و همچنين التزام طرفين قرارداد اجاره به رعايت مفاد قارارداد در طاول
دوره اجاره" ،شديد نميباشد؛ بر اين اساس با توجه به محدود بودن تحوالت اجارهبها ،آثار تغييرات قيمت مساکن
با وقفه و به تدريج در بازار اجاره ظاهر ميگردد.
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 فروردينماه سال  1394شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسابت باه
ماه مشابه سال قبل به ترتيب  12/4و  14/5درصد رشد نشان ميدهد .شاخص اجاره بهاي مساکن تحات تااثير
ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالباً يکساله تنظيم ميگردند و البته تحت تاثير تحوالت قيمات مساکن در
سالهاي اخير ،روند افزايشي خود را ادامه داده است .اما تغييارات آن در مقايساه باا ساال قبال از آن محادود و
همگام با کاهش تورم نقطه به نقطه ميباشد .اثرپذيري روند قيمتهاي اين بخش از سياستهاي کنتارل و مهاار
تورم ،زمينه تعديل انتظارات قيمتي و ثبات قيمت ها در بخش مسکن را فراهم نموده است .خاطر نشان مينماياد
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سهم هزينه مسکن( اجاره بهاي مسکن اعم از شخصي و غيرشخصي) در محاسبات شااخص کال بهااي کاالهاا 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

 -6جمعبندي

بررسي تحوالت قيمت و ح م معامالت بازار مسکن شهر تهران در فاروردينمااه ساال  1394نشاان مايدهاد،
متوسط قيمت يک مترمربع بناي واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران طي فروردين ماه ساال جااري معاادل
 37/4ميليون ريال بود که نسبت به فروردينماه سال قبال  3/9درصاد افازايش نشاان مايدهاد؛ در ايان مااه ح ام
معامالت واحدهاي مسکوني به  4/9هزار فقره رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش  31/9درصادي مواجاه
بوده است.
همچنين بررسي تحوالت شاخص هاي مذکور در سال  1393مويد رشد قابال مالحظاه  42/0درصادي ح ام
معامالت واحدهاي مسکوني نسبت به سال  1392مي باشد ،اين در حالي است که متوسط قيمت يک متر مرباع واحاد
مسکوني در اين سال با رشد  5/6درصدي همراه بوده است .افزايش ح م معامالت همراه باا افازايش محادود قيمات
مسکن حاکي از وجود شرايط رونق غير تورمي در «بازار معامالت مسکن شهر تهران» طي سال  1393ميباشد.
در فروردينماه سال  1394شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شاهري نسابت باه مااه
مشابه سال قبل به ترتيب  12/4و  14/5درصد رشد نشان ميدهد .در م مو نرخ رشد اجاره بها طاي يکساال اخيار،
همسو با تحوالت نرخ تورم از روند کاهشي برخوردار بوده است.
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