
1 

 

 
 

 

 
 

  
 

 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1398سال  ماهدی

 بانک مرکزی ج.ا.اريان

 استهای اقتصادیاداره ربرسيها و سي

 تعالي سمهاب
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 1398سال  ماهدی زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

خام سامانه ثبت  یکه برگرفته از آمارها «1398سال  ماهدیدر  تحوالت بازار مسکن شهر تهران»گزارش 

منتشر تهيه و  یبانک مرکز یاقتصاد یاستهايو س هايو مستغالت کشور است، توسط اداره بررس امالک معامالت

 :بر اساس اين گزارش .استه شد

 يد رسواحد مسکوني  هزار 7/10های مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1398سال  ماهدیر د

  دهد.نشان مي افزايشدرصد  0/59 و 1/12به ترتيب  مشابه سال قبل قبل و ماه نسبت به ماهکه 

 ع زيربنای واحد مسکوني معامله شده از طريق متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مرب، مورد گزارشماه ر د

 درصد 9/40ماه مشابه سال قبل که نسبت به  ريال بود ميليون 1/138 های معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 .دهدنشان ميافزايش 

« تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران»صرفًا معطوف به بررسي  گزارش ذيل ،نمايدخاطر نشان مي

 باشد.مي

 حجم معامالت مسکن  -1

 1398ساال  ماهدیبه تفکيک عمر بنا در  در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهای مسکوني معامله شده

 8/41ساال سااخت باا ساه   5واحدهای تاا ، واحد مسکوني معامله شده 10687از مجموع  حاکي از آن است که

واحاد  6/1 حادود ساال قبال مااهدیدر مقايسه با . سه  مذکور اندرا به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين 

 .سال افزوده شده است 20تا 16سال و  10تا  6های با قدمت در مقابل به سه  واحدکاهش يافته و درصد 

 )واحد مسکوني(      عمر بناهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب توزيع تعداد آپارتمان -1جدول                

 )سال(عمر بنا 
 سهم درصد  درصد تغيير  ماهدی

1396 1397 1398  1397 1398  1397 1398 

-68.9  4470 2922 9405 سال 5 تا  53.0  43.5 41.8 

6-10 2741 1105 2069  -59.7 87.2  16.4 4،19  

11-15 2804 930 1351  -66.8 45.3  13.8 6،12  

16-20 2263 1010 1807  -55.4 78.9  15.0 9،16  

3،9 11.2  31.3 57.9-  990 754 1791 20بيش از   

-6،64  10687 6721 19004 جمع کل  0،59   0،100  100.0 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حااکي از آن اسات کاه  1398سال  ماهدی توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در

 ناماهقراردادهاای مبايعهبيشترين تعداد  ،از کل معامالت دیرصد 3/16با سه   5منطقه  ،گانه شهر تهران 22از ميان مناطق 

قارار  های بعادیدر رتباه دیدرصا 2/9و  4/9های به ترتيب با سه  4و  2مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است. 
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 10مرباو  باه  یجارساال مااهدیتعداد معامالت انجاام شاده در شاهر تهاران در کل درصد از  8/73در مجموع اند. گرفته

ماناده باقيمنطقاه  12( باوده و 11و  3، 15، 7، 8 ،14، 10 ،4 ،2 ،5 منااطق ترتيب بيشترين فراواني شامل )به منطقه شهر

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده کل درصد از 2/26

 1398سال  ماهدیدر  توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده -1 ارنمود

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

  تحوالت قيمت مسکن -2

     احد مسکوني معامله شده از طريق ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای و1398سال  ماهدی در

قبل و ماه مشابه سال قبل به که نسبت به ماه  ريال بود ميليون138 /1 های معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 .دهدنشان ميافزايش  درصد 9/40و  1/2ترتيب معادل 

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 1398 دی 1398آذر  3971 دی
نسبت به ماه 

 قبل

نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

1،12 10687 9537 6721 )واحد مسکوني( تعداد معامالت  59.0 

1،2 138091 135257 97973 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع  9،40  

 ستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک و م

 بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای مساکوني معاملاه ،گانه شهرداری تهران 22ميان مناطق در 

. اسات تعلق داشاته 18 ميليون ريال به منطقه 3/65 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 6/301شده معادل 

 .دهندافزايش نشان مي درصد 3/55 و 5/30ترتيب ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به 
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 يال(ر ميليون)                          تهران شهر مناطق مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 1398سال  ماههدهمالت مسکن شهر تهران در تحوالت بازار معا  -3

هزار واحد  1/60 حدود به 1398 سال ماههدههای مسکوني شهر تهران در تعداد معامالت آپارتمان

 مدتدر اين دهد. درصد کاهش نشان مي 6/42 قبلسال مدت مشابه مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با 

های معامالت ملکي در شهر تهران شده از طريق بنگاه ي معاملهمتوسط قيمت يک متر مربع بنای واحد مسکون

 دهد. درصد افزايش نشان مي 9/65سال قبل دوره مشابه ميليون ريال بوده است که نسبت به  8/128

 1396-98هاي سال ماههدهعملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در  -3جدول 

  
 درصد تغيير  ماههده

1396 1397 1398 1397 1398 

-5،30 60095 104641 150541 )واحد مسکوني( تعداد معامالت  6،42-  

9،66 128800 77628 46508 )هزار ريال(متوسط قيمت هر متر مربع   9،65  

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

 الت مسکنهاي آماري بازار معامساير شاخص -4

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني -1-4

ساال  مااهدی توزيع فراواني تعداد واحدهای مسکوني معامله شده بر حسب قيمت ياک متار مرباع بناا در

 هر متر مربع بنابه ازای " ميليون ريال 105 تا 90" قيمتي دامنه واحدهای مسکوني درحاکي از آن است که  1398

 105" قيمتي و دامنه اندخود اختصاص دادهدرصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به  6/11 با سه 

در ايان . انادقارار گرفته بعدی هایدر رتبه دیدرص 3/10و  8/10سه   با به ترتيب ميليون ريال" 90تا  75" و" 120تا 
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درصد واحادهای مساکوني باا قيمتاي کمتار از متوساط  9/57ای بوده است که ت به گونهماه، توزيع حج  معامال

 .اندميليون ريال( معامله شده 1/138قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران )

 )ميليون ريال / درصد(  بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -3 دارمون

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

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

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني -2-4

 مااهدیتوزيع فراواني تعداد واحدهای مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربنای هر واحاد مساکوني در 

 "70تاا  60" دهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده باه واحادهای مساکوني باا زيربنااینشان مي 1398سال 

به  مربع متر" 80تا  70و "" 60تا  50"بنای اختصاص داشته است. واحدهای دارای زيردرصد  2/15با سه   مترمربع

واحدهای مساکوني  اين ماه، در مجموع در قرار دارند. یبعد هایدر رتبهی درصد 6/12و  5/14های ترتيب با سه 

 .از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند درصد 9/55متر مربع،  80با سطح زيربنای کمتر از 

 درصد(متر مربع / )      برحسب سطح زيربنا مسکوني معامله شده توزيع فراواني تعداد واحدهاي -4 نمودار
 

 

 

 

 

 

 

 فته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگر
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 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکوني -3-4

حاکي از  توزيع فراواني تعداد واحدهای مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد، 1398سال  ماهدی در

ريال با اختصاص  اردميلي" 5/4تا  0/3" واحدهای مسکوني با ارزشرسي، های قيمتي مورد بردر ميان دامنهآن است که 

تا  5/4" واحدهای دارای ارزش. انددهاختصاص دا خودرا به بيشترين سه  از معامالت انجام شده درصد،  0/13سه  

قرار  بعدی هایبهدر رت دیدرص 8/10و  1/12 هایاختصاص سه  بابه ترتيب  ريال نيز اردميلي "5/7تا  0/6و "" 0/6

ريال  ميليارد 0/9درصد از معامالت به واحدهای مسکوني با ارزش کمتر از  5/48در مجموع در اين ماه، حدود . اندگرفته

 .اختصاص داشته است

 (/ درصد ميليارد ريال)  توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني  -5 نمودار

 

 

 

 

 

 

 : محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

باه  ساال جااری موياد رشاد مااهدیدر  شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری بررسي

 .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابه یدرصد 9/30 و 0/29 معادل ترتيب

 )درصد(                 نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهرانقيمت مسکن و اجارهرشد روند  -6رنمودا

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 بت معامالت امالک و مستغالت کشوربرگرفته از آمارهای خام سامانه ث ؛قيمت مسکن -1: مآخذ

 یاداره آمار اقتصادی بانک مرکز ؛بهااجاره -2        
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 يبندجمع -6

نسبت به ماه قبل و ماه مشابه هزار فقره بود که  7/10 حدود 1398سال  ماهدیدر تعداد معامالت انجام شده 

در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متر زيربنای دهد. نشان مي یدرصد 0/59و  12/1 افزايش سال قبل به ترتيب

به  قبل مشابه سال قبل و ماه نسبت به ماهد افزايش درص 9/40 و 1/2به ترتيب با  واحدهای مسکوني شهر تهران

تحريک انتظارات ، جاری متاثر از اصالح قيمت بنزيندر شرايطي که در آذرماه سال .ميليون ريال بالغ گرديد 1/138

 اين بودي ، تحوالت شهر تهران قيمت مسکندرصدی متوسط  5/8 شاهد رشد ماهانه و متعاقبًا افزايش نرخ ارز تورمي

انتظارات تورمي تا حدود زيادی ، در اين ماه رغ  تداوم رشد ماهانه حج  معامالتبهمويد آن است که  ماهیازار در دب

 ه است.درصد محدود گرديد 1/2به ماه در دی مسکن رشد ماهانه متوسط قيمتنموده و فروکش 

هزار واحد  1/60 حدود ان بههای مسکوني شهر تهرتعداد معامالت آپارتمان 1398 ماهه سالده مجموع در

بررسي توزيع تعداد  .دهدنشان مي کاهشدرصد  6/42 از آنسال پيش مدت مشابه که در مقايسه با  رسيدمسکوني 

سال ساخت با  5که واحدهای تا تفکيک عمر بنا حاکي از آن است واحدهای مسکوني معامله شده در شهر تهران به 

شاخص کرايه مسکن اجاری  ماه مورد بررسي در همچنين اند.ود اختصاص دادهدرصد بيشترين سه  را به خ 8/41سه  

درصد رشد نشان  9/30و  0/29 معادل در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب

 .دهدمي
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 گزارش: يوستپ

 مسکوني واحد بنايزير مربع متر يک فروش قيمت متوسط -4جدول

 تهران شهر گانه 22 مناطق در انجام شده تعداد معامالت واحدهاي مسکونيو 

 1398سال  ماهدی 

 )فقره( تعداد معامالت )هزار ريال( متوسط قيمت منطقه شهري

 403 301643 1منطقه 

 1004 206460 2منطقه 

 440 248649 3منطقه 

 988 148839 4منطقه 

 1739 165153 5منطقه 

 346 192416 6منطقه 

 576 126707 7منطقه 

 650 127439 8منطقه 

 250 102215 9منطقه 

 843 96021 10منطقه 

 432 97307 11منطقه 

 247 79358 12منطقه 

 391 130802 13منطقه 

 694 103546 14منطقه 

 518 80637 15منطقه 

 192 78239 16منطقه 

 213 72760 17منطقه 

 207 65296 18منطقه 

 81 80135 19منطقه 

 187 73255 20منطقه 

 172 106679 21منطقه 

 114 121882 22منطقه 

 10687 138091 متوسط شهر

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

 

 


