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گزارش «ایران» از تحوالت بازار مسکن در دی ماه

صعود نرخ سکه با جهش جهانی بهای طال

شتاب قیمتی مسکن کند شد
سیاست
گذاری

سهیال یادگاری
خبرنگار

کاهش شتاب افزایش قیمت ،آغاز رکود

رشــد قیمــت و کاهش معامــات را به آن نســبت
داد .بــا اینکــه افزایش تســهیالت خرید مســکن و
شــروع پرداخت تسهیالت مســکن رونق تدریجی
بــازار را از ابتــدای ســال  96رقــم زد امــا بــا جهــش
قیمتها تســهیالت پرداختــی تقریباً اثر خــود را از
دســت داده و قدرت پوشش وام مسکن به کمتر از
نصف رســیده است .فعاالن بازار مسکن با بررسی
آمارها وضعیت بازار مســکن را مشابه دوران رکود
میداننــد .کاهش معامالت و کاهش شــیب رشــد
قیمتی 2عاملیاستکهنشانمیدهدبازارمسکن
دوباره وارد رکود میشود .به اعتقاد کارشناسان رکود

بازار مســکن با توجه به شرایط اقتصادی کشور این
بار عمیقتر خواهد بود .البته سناریوهای مختلفی
برای بازار مســکن ارائه میشــود .با توجه به اینکه
این بازار بشــدت متأثر از تحــوالت اقتصاد و تغییر
وضعیت بازارهای موازی است نمیتوان برای بازار
مسکن یک سناریو را قطعی قلمداد کرد.
با توجه به اینکه بخش عمدهای از سرمایهگذاریها
در بخش ســاختمان اســت و بســیاری از مشاغل به
ایــن صنعت وابســته اســت و به عقیده کارشناســان
اقتصــادی ،رکــود دوبــاره در ایــن بخش ،مشــکالت
اقتصادیراتشدیدمیکند.

ظرفیت قیمتی مسکن پر شد

اینکــه شــیب افزایــش
2
قیمــت مســکن کنــد
یادداشت
شــده خبر خوبی است
هــر چند ممکن اســت
ایــن عالمــت رکــود در
بــازار مســکن باشــد.
قابــل پیشبینی بود که
افشین
قیمت مســکن نسبت
پروین پور
به ماههای قبل شــتاب
عضو سابق شورای
عالی مسکن
کندتری داشــته باشــد.
حتیممکناسترشدقیمتمسکنبهسمت
رشد منفی گرایش پیدا کند و این محتمل است
و با این اتفاق رکود بازار مســکن نسبت به رکود
قبلی عمیقتر خواهد بود .پیشبینی این است
کــه قیمت مســکن در ماهای پایانی ســال  10تا
 15درصــد کاهــش داشــته باشــد هر چنــد این
کاهــش جبران جهــش قیمتــی را نمیکند .به
نظر میرســد ظرفیت قیمتی مســکن پر شده

اســت و این بــازار دیگر گنجایشــی برای قیمت
باالتــر ندارد .بــازار مســکن را نباید بــا بازارهای
دیگر مقایسه کرد این بازار ظرفیت و گنجایشی
دارد که اگر از آن ظرفیت و گنجایش باالتر برود
شــرایط غیر عادی میشود .اگر قیمت مسکن
دوباره جهش داشته باشد به هیچ وجه منطقی
نیســت .درست نیســت بگوییم چون دالر 300
درصــد رشــد داشــته پس مســکن هــم باید به
این رشــد قیمتی برســد .بــا اینکه در ســالهای
قبــل بازار شــب عید جنــب و جــوش را در بازار
مســکن افزایش میداد اما امسال نباید انتظار
رونق شــب عید را در بازار مسکن داشته باشیم
ممکن اســت مشــتریان ســنتی در بازار باشــند
اما تغییر چندانــی در خرید و فروش نخواهیم
داشــت .به نظر میرســد بازار مســکن در سال
 98هم به روند رکودی خود ادامه دهد و تعداد
معامــات همچنان کاهشــی باشــد مگر اینکه
اتفاق غیرمنتظرهای در اقتصاد رخ دهد.

هند تجارت نفتی با ونزوئال را حفظ می کند

هنــد همچنان تجارت نفتی با ونزوئــا را علی رغم تمام بحران های کنونی این
کشور ادامه می دهد.
ایــن خبــر را رســانه هــای خارجــی بــه نقــل از منابــع آگاه هنــدی اعــام کردند.
شرکت های پاالیشگاهی هندی بیش از  400هزار بشکه نفت را از آمریکای التین
می خرنــد و بــا وجود بحران های سیاســی ایــن منطقه این خریــد ادامه خواهد
داشــت .در همین حال ونزوئال این روزها توجــه بازار نفت را به خود جلب کرده
اســت .چراکه کاهش صادرات نفت خام این کشور بر بازار تأثیر خواهد گذاشت
و از این رو بازار نســبت به وضعیت صادرات آن در درگیریها و منازعات فعلی
حساس است .منازعاتی که ریشهاش به نفت میرسد.
در هفتــهای که بر بازار جهانی نفت خام گذشــت عواملی نظیر میزان صادرات
نفــت خــام ونزوئال و احتمال تحریمهای امریکا ،ســطح تولید اعضــای اوپک و
متحدانش بر اســاس توافق کاهش  1.2میلیون بشکهای ،وضعیت ذخایر نفتی
امریــکا ،تحــوالت اقتصاد جهانی بویژه در چین و همچنیــن وضعیت صادرات
نفتخامایرانبرقیمتهاتأثیرگذاشت.برآیندبردارهایسمتعرضهوتقاضا
به گونهای بود که قیمت نفت خام در این هفته از  62دالر و  70سنت به  61دالر
و  64ســنت برای هر بشــکه در پایان هفته رســید .یعنی بیش از یک دالر کاهش
قیمت هر بشکه نفت خام.

گرانی 3میلیونی خودروهای داخلی

قیمــت خودروهــای داخلــی روز گذشــته بیــن یــک تــا  3میلیــون تومان گران شــد.
خودروهایــی کــه قرار بــود ثابت بماننــد روز بــه روز در حال افزایش اســت .چانگان،
پرایــد  111و انــواع پژوهــا جــزو خودروهایــی بودند که بیشــتر افزایش قیمــت را برای
خریــداران خود رقم زدند .فعاالن بازار خودرو میگوینــد ما از وضعیت و آینده بازار
خودرو نگران هســتیم چرا که نمیدانیم چه شرایطی در انتظار این صنف است .در
حالیکه وزارت صمت از بهبود وضعیت تولید خودرو اطالعرسانی کرده شرایط برای
ما بدتر شده است و بیش از گذشته با کمبود خودرو مواجه شدیم.
 40میلیون

النترا

 335میلیون
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قیمت ها به تومان است

یکــی از مهمترین دالیل
1
کاهــش شــتاب افزایش
یادداشت
قیمــت ایــن اســت کــه
در ایــن بــازار تقاضــا بــه
حــد کفایــت نداریــم و از
طرف دیگــر نااطمینانی
از بــازار باعــث شــده
نرگس رزبان
فروشــنده در ایــن بــازار
رئیس گروه اقتصاد
کم باشــد در واقع قدرت
و مالی دفتر اقتصاد
مسکن
خریــد متقاضیــان کــم
شــده و عرضه هــم از طرف فروشــندهها انجام
نمیشــود .از طرفی افزایش قیمت مســکن در
ماههــای گذشــته پیش خور شــد .یعنــی آنقدر
افزایش قیمت داشــتیم که بازار مســکن دیگر
کششیبرایقیمتهایباالترراندارد.درنتیجه
رشــد قیمتها شــتاب کندتری در پیش گرفته
و تمــام شــواهد از پیــش رکــود در بازار مســکن
خبــر میدهد .کاهش رشــد قیمتهــا با توجه

به شــرایط بازار قابل پیشبینی بــود و این روند
احتماالً تا پایان سال ادامه دارد .مگر اینکه سال
آینــده دوباره شــوک ارزی در بازار ایجاد شــود و
تحت تأثیر آن قیمت مسکن دوباره دستخوش
تغییراتشود.امااگرشرایطاقتصادیبههمین
صورت باشد رشد قیمت در حد  1.5تا  2درصد
خواهد بود و رکود بازار رقم میخورد.نکته مهم
دیگر در بازار مسکن این است که تقاضای سفته
بازی از بازار حذف شده و به بازارهای دیگر رفته
اســت .نااطمینانی از آینده بازار هم ســبب شد
بسیاری از فروشندهها راغب به فروش نباشند.
فروشندههادرانتظارقیمتدلخواهخودهستند
و اگر قیمت دلخواه آنان نباشد حاضر به عرضه
نیســتند .نمیتوانیم افزایش قیمت مسکن را
بــا بازارهــا و کاالهای دیگر مقایســه کنیــم .مثالً
نمیتوانیم بگوییم چون دالر  3برابر شده پس
مســکن هم همچنان ظرفیت افزایش قیمت
را دارد .اوالً حجــم ورود و خــروج نقدینگــی در

بازار مسکن اصالً با بازارهای دیگر قابل مقایسه
نیســت .در بــازار طال یا دالر بــا نقدینگی در حد
 2میلیون هم میتوان وارد شــد ولی معامالت
بازار مســکن چند صد میلیونی اســت .از طرف
دیگر متقاضی مسکن بسیار کمتر از متقاضیان
بازارهــای دیگر اســت .هر کــدام از شــهروندان
تقریباً میتواننــد وارد بازارهای دیگر شــوند اما
بــازار مســکن متقاضیــان زیــادی ندارد.حباب
قیمتی بــازار مســکن نیز مثــل بازارهــای دیگر
نیســت .در بــازار ارز بــرای مثــال حباب قیمتی
تقریبــاً بــه نصف رســید اما حبابــی کــه در بازار
مســکن شــکل میگیــرد نمیشــکند و ریــزش
حبــاب در ایــن بازار اگر هم اتفــاق بیفتد در حد
بســیار کمی است.حباب مسکن سخت ریزش
میکند .در خصوص آینده بازار هم باید بگوییم
پیشبینیها کامالً با شــرایط بازار همراه است.
اگر شرایط بازارهای دیگر تغییر کند بازار مسکن
هم قطعاًاز آن تبعیت میکند.

ایسنا

آمارهــای دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرســازی ،مرکز
آمــار و بانک مرکــزی از شــرایط بازار مســکن در دی
ماه نشــان میدهد که قیمت مسکن مانند ماههای
گذشــته همچنان افزایشی است اما نکته قابل توجه
در مورد افزایش قیمت مسکن در این ماه کند شدن
روند شیب افزایش قیمت است .تورم قیمت مسکن
در دیماه 2.5درصد بود که کمترین افزایش قیمت از
ابتدای سال تا نخستین ماه تابستان است.
آمــار بانــک مرکــزی آخرین آمــار رســمی مربوط به
بازار مســکن اســت که بعد از دفتر اقتصاد وزارت راه
و شهرســازی و مرکز آمار منتشــر شــد .نکته مشترک
سه آمار ارائه شده کاهش شیب تند قیمت است که
از ماههــای پایانی ســال  96در این بازار رشــد قیمت
ادامه داشته است .افزایش قیمت مسکن در آذرماه
نسبت به آبان  4.8درصد بود.بیشترین رشد ماهانه
قیمت مســکن مربوط به شــهریور بود که در این ماه

رشد قیمتی نسبت به ماه قبل از آن  9درصد بود .در
مهرماهرشدقیمتنسبتبهشهریور 7درصدبودبه
این ترتیب از مهرماه کاهش شیب قیمتی شروع شد
و در دیماه به کمترین میزان رسید.
ëëافزایش 90درصدیقیمتها
گزارش بانک مرکزی رشــد قیمت مسکن در شهر
تهران در دی ماه امســال نســبت به سال گذشته را
 90.8درصد اعالم کرد .این بانک در گزارش تازهای
که درباره وضعیت بازار مسکن شهر تهران منتشر
کــرده و بــه وضعیــت این بــازار در دی ماه امســال
پرداخته اســت ،اعالم کرده متوسط قیمت خرید
و فــروش یک متر مربــع زیربنای واحد مســکونی
معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی
شــهر تهــران در دیمــاه ســال  9 ،۱۳۹۷میلیــون و
 800هــزار تومان بوده که نســبت به مــاه قبل و ماه
مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب  ۲.۵و  ۹۰.۸درصــد
افزایش نشان میدهد .همچنین تعداد معامالت
آپارتمانهــای مســکونی شــهر تهــران در دیمــاه
ســالجاری به  ۶.۷هزار واحد مســکونی رســید که
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب

 ۱.۴و  ۶۴.۶درصد کاهش نشان میدهد.
بیشترین رشد قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه
ســال قبــل در آذرمــاه رقم خورد کــه عــدد آن به 92
درصد رســید .بــا وجود افزایــش  92درصدی قیمت
مســکن برخــی کارشناســان معتقدنــد بــا توجــه به
رشدهای تا 300درصدی در بازارهای دیگر نمیتوان
گفــت که قیمت مســکن جهش بیمنطقی داشــته
است .به اعتقاد این کارشناسان با توجه به رکود چند
ساله بازار مسکن این رشد قیمت با توجه به شرایط
اقتصادی و تأثیرات قیمت دالر دور از انتظار نبود.
ëëکاهشمعامالترکوردزد
نکتهقابلتوجهمربوطبهآماربازارمسکندردیماه
مربوط به تعداد معامالت است .بر اساس گزارش
بانک مرکزی تعداد معامالت مســکن نســبت به
مدت مشابه ســال قبل  64درصد ریزش دارد.آمار
دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی ریزشی بیش از
صد درصد را نشان میداد .کاهش تقاضا به خاطر
از دســت رفتن قــدرت خرید متقاضیــان و کاهش
عرضه بخاطر بیاعتمادی فروشــندگان بــه بازار 2
علت مهمی اســت کــه میتوان کند شــدن آهنگ

جهــش قیمت هــر اونس طــا در بازارهــای جهانی ،نرخ
انــواع ســکه را در بازار صعودی کرد به شــکلی که بهای هر
بازار سکه تمام در بازار تهران به چهار میلیون و 155هزار تومان
رســید .به گزارش ایرنا ،بهای هر اونس طال در بازارهای جهانــی  1303دالر و 20
سنت است؛ این فلز گرانبها پس از هفتهها افت و خیز باالخره توانست وارد کانال
جدیدقیمتیشود.
براین اساس هر نیم سکه  2میلیون و  200هزار تومان و هر ربع سکه یک میلیون
و  320هزار تومان است و سکه گرمی نیز  740هزار تومان قیمتگذاری میشود.
در بازار مصنوعات طال نیز هر مثقال طال یک میلیون و  606هزار تومان و هر گرم
طالی خام  18عیار  370هزار تومان قیمت دارد.

