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آرذماه سال1395

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

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي ،گزارش «تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه 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 آذرماه سال  ،1395تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به  11/8هزار واحد مسکوني رسيد
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب  5/1و  5/9درصد کاهش 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  44/3ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب
به ميزان  0/5و  7/7درصد افزايش نشان میدهد.
خاطر نشان مينمايد ،گزارش ذيل صرفاً معطوف به بررسي حوزه «تحوالت بازار معامالت مسکن شهر
تهران» ميباشد.
 -1حجم معامالت مسکن

در آذرماه سال  ،1395تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به  11832واحد مسکوني رسييد
که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل  5/9درصد کاهش نشان ميدهيد .بررسيي توزييع تعيداد واحيدهاي مسيکوني
معامله شده به تفکيک عمر بنا در آذرماه سال  1395حاکي از آن است که واحدهاي تيا  5سيال سياخت بيا سيه
 52/5درصد 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

آذرماه

(واحد مسکوني)

سهم درصد

1393

1394

1395

1394

1395

1394

1395

تا  5سال
6-10
11-15
16-20
بيش از 20

7482
1897
1977
772
788

6837
1881
2174
898
781

6210
1727
2041
966
888

-8.6
-0.8
10.0
16.3
-0.9

-9.2
-8.2
-6.1
7.6
13.7

54.4
15.0
17.3
7.1
6.2

52.5
14.6
17.2
8.2
7.5

جمع کل

12916

12571

11832

-2.7

-5.9

100

100

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 آذرماه سال  1395حاکي از آن است کيه
از ميان مناطق  22گانه شيهر تهيران ،منطقيه  5بيا سيه  16/7درصيدي از کيل معيامالت ،بيشيترين تعيداد قراردادهياي
مبايعهنامه را به خود اختصاص داده است .همچنين مناطق  4و  2به ترتيب بيا سيه  10/5و  10/1درصيدي در رتبيههياي
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بعدي قرار گرفتهاند .در مجموع  73/6درصد از کل تعداد معامالت انجام شده در شيهر تهيران مربيو بيه  10منطقيه شيهر
(بهترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق  1 ،7 ،15 ،10 ،8 ،14 ،2 ،4 ،5و  )3بوده و  12منطقيه بياقيمانيده  26/4درصيد از
تعداد معامالت را به خود اختصاص دادهاند.
نمودار  -1توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده در آذرماه سال 1395

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

 -2تحوالت قيمت مسکن

در آذرماه سال  ، 1395متوسيط قيميت ييک متير مربيع زيربنياي واحيد مسيکوني معامليه شيده از طرييق
بنگاههاي معامالت ملکي شهر تهران  44/3ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتييب
 0/5و  7/7درصد افزايش نشان ميدهد .بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بيه
منطقه ( 16معادل  15/9درصد) و کمترين رشد متوسط قيمت به منطقه ( 10معادل  4/3درصد) تعلق دارد.
جدول  -2عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران
درصد تغيير

مقطع زماني

نسبت به

نسبت به ماه

ماه قبل

مشابه سال قبل
7.7
-5.9

آذر1394

آبان1395

آذر1395

متوسط قيمت هر متر مربع (هزار ريال)

41120

44085

44297

0.5

تعداد معامالت (واحد مسکونی)

12571

12462

11832

-5.1

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

در آذرماه سال  1395از ميان مناطق  22گانه شهرداري تهران ،بيشيترين متوسيط قيميت ييک متير مربيع
زيربناي مسکوني معامله شده معادل  100/1ميليون ريال به منطقيه  1و کمتيرين آن بيا  22/1ميلييون رييال بيه
منطقه  17تعلق 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 نهماهه منتهي به آذرماه سال 1395

در نهماهه منتهي به آذرماه سال  ،1395تعداد معامالت آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به  117/4هزار
واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 8/6 ،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
 43/5ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/7 ،درصد افزايش نشان ميدهد.
جدول  -3عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در نهماهه نخست سالهاي 1393-95
درصد تغيير

نهماهه منتهي به آذرماه
1393

1394

1395

1394

1395

متوسط قيمت هر متر مربع (هزار ريال)

41،688

41،562

43،499

-0.3

4.7

تعداد معامالت (واحد مسکونی)

126،620

108،090

117،427

-14.6

8.6

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 متير مربيع بنيا در آذرمياه سيال
 1395حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي " 30تا  "35ميليون ريال به ازاي هر متر مربيع بنيا
با سه  12/4درصد ،بيشترين سه از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنههای قيمتي "25
تا  "30ميليون ريال با سه  12/2درصد و " 35تا  "40ميليون ريال با سه  10/6درصد ،در رتبههياي بعيدي قيرار
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گرفتهاند .در اين ماه ،توزيع حج معامالت بهگونهاي بوده است که در حدود  60/8درصيد واحيدهاي مسيکوني بيا
قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران ( 44/3ميليون ريال) معامله شدهاند.
نمودار -3توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در آذرماه 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 آذرمياه
سال  1395نشان ميدهد ،بيشترين سه از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي " 60تيا  "70متير
مربع معادل  15/0درصد اختصاص داشته است .واحدهاي داراي زيربناي " 50تا  "60و " 70تيا  "80متير مربيع بيه
ترتيب با سه هاي  13/2و  13/1درصدي در رتبههاي بعدي قرار دارند .در مجموع در اين ماه ،واحدهاي مسيکوني
با سطح زيربناي کمتر از  80متر مربع 51/5 ،درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند.
نمودار  -4توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده برحسب سطح زيربنا در آذرماه سال ( 1395درصد)

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

4

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

در آذرماه سال  ،1395توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هير واحيد حياکي از
آن است که در ميان دامنههاي قيمتي مورد بررسي ،واحيدهاي مسيکوني بيا ارزش " 1000تيا  "1500ميلييون رييال بيا
اختصاص سه  12/7درصد ،بيشترين سه از معامالت انجيام شيده را بيه خيود اختصياص داده اسيت .واحيدهاي داراي
ارزش " 1500تا  "2000و " 2000تا  "2500ميليون ريال نيز به ترتيب بيا اختصياص  12/6و  11/2درصيد در رتبيههياي
بعدي قرار گرفتهاند .در مجموع در اين ماه ،حدود  50/1درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتير از 3000
ميليون ريال اختصاص داشته است.
نمودار  -5توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني در آذرماه سال ( 1395درصد)

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

 -5تحوالت اجاره بهاي مسکن

در آذرماه سال  1395شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشيابه سيال
قبل به ترتيب  11/2و  9/6درصد 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 .خاطر نشان مينمايد سه هزينه مسکن (اجاره بهاي مسيکن اعي از شخصيي و غيرشخصيي) 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

حج معامالت و متوسط قيمت يک متر مربع واحد مسکونی در آذرماه سال  1395به ترتيب معادل 11/8
هزار واحد مسکونی و  44/3ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتيب به ميزان  5/9درصد
کاهش و  7/7درصد افزايش نشان میدهند .در مجموع با توجه به رشد مالي قيمت مسکن در سطحي کمتر از نر
تورم طي نه ماهه منتهي به آذرماه سال جاري و نيز گشايشهاي مالي اخير نظام بانکي در اين بخش (به ويژه تک
رقمي شدن نر سود تسهيالت صندوق پسانداز مسکن يک بانک مسکن ،)1شرايط مناسبي جهت خانهدار شدن
زوجين جوان و خانه اوليها در شرايط کنوني فراه شده است .بررسي تحوالت بازار اجاره بهاي مسکن در آذرماه 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  11/2و 9/6
درصد رشد نشان ميدهد.

_____________________________________________________________________

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