آﯾﺎ در ﺳﺎل  ۹۸در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﮐﻨﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﺻﻨﻌﺖ اول اﯾﺮان داﻧﺴﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﭘﺮﺑﺎزدهﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻧﻮﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در  40ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  5اﺳﻔﻨﺪ  ،97از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ .ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻮی ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان
و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل  97اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در
اﯾﻦ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ارز و ﮔﺮان ﺷﺪن آن در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮی
ﺑﺎزی ﮐﺮده و ﻣﺤﺮک ﻣﻬﻤﯽ در رواﻧﻪ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺮان ارزی ،ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﺴﮑﻦ از ﺑﺎزدﻫﯽ ارز و ﺳﮑﻪ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  97ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮدی در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل  98ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  97ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل  98ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻋﺪهای
دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ رﺷﺪی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﺴﮑﻦ دﯾﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ
رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ را ﻧﺪارد.
ﻋﻄﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻼب ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﯾﮏ دوره ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ رﮐﻮد
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در دوره ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ روﻧﺪ ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دوره ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ  70ﺗﺎ  80درﺻﺪی ﻧﺮخ ﻣﺴﮑﻦ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﺳﺎل  98ﮔﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺴﺮوی ،رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺸﺎوران اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در ﮔﺰارﺷﯽ از اﻧﺼﺎف ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :در ﺳﺎل  98اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻬﺸﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﮐﺎﻫﺶ  62درﺻﺪی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﮔﻮاه اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﻣﺠﺪد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در
ﺳﺎل  98وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ رﮐﻮد در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ و ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ در ﺑﺎزار ارز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﮐﺸﺶ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺳﻮدده ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ
داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻢ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
روﺷﯽ اﯾﺪهآل ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺳﺎل  98ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﭘﺎﻦ و ﺑﺎزده ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺗﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ،ﻫﻢ ﺑﺎزده ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﻪ

دﺳﺖ آورﯾﺪ.

ﯾﮏ روش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ روشﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎی
ﻣﺪرن ،وامدﻫﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد ) (Peer To Peer Lendingاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ِﻟﻨﺪﯾﻨﮓ ﮐﻼب

) (Lending Clubاز اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ روشﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺮان رﻧﺘﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و
اﻧﻄﺒﺎق آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ روﺷﯽ ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ،اﯾﺮان رﻧﺘﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی وامدﻫﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ِﻟﻨﺪﯾﮓ ﮐﻼب و
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر در ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼرﻧﺎ ) (Klarnaاﺳﺖ.
ﺳﺎز و ﮐﺎر اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺮﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ اﻗﺴﺎﻃﯽ
از دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎﻃﯽ
ﺧﺮﯾﺪارای ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ .در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﺮان رﻧﺘﺮ را راﺑﻄﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪاران و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران داﻧﺴﺖ.

ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺮﻋﯽ
از آﻧﺠﺎﮑﻪ ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﻤﺎ
ً
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ اﻓﺮاد ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد.
رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﺮان رﻧﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و روشﻫﺎی رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ) (Credit Scoringﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد
ً
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺮان رﻧﺘﺮ ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺧﯿﺎل ﺷﻤﺎ را از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ
راﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و رﯾﺴﮏ ﭘﺎﻦ اﯾﻦ روش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ
روﺷﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

