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پیش بینی رکود مسکن و خودرو
آغـاز سـال جدیـد بـا طـرح ها و ایـده های
مهدی حسن زاده
جدیـد خانوارهـا بـرای مدیریـت دخـل و
دبیرگروه اقتصاد روزنامه خراسـان
خـرج همـراه اسـت .بسـیاری از مـردم می
خواهنـد بدانند که سـال آینـده برای خرید
مسـکن ،خـودرو و یا سـرمایه گذاری ،آینـده بازارها چگونه خواهـد بود .اگرچه
طـی سـال هـای اخیـر پیـش بینی دربـاره آینـده بازارها سـخت بوده اسـت و
تحـوالت سیاسـی برپایـه چالش هـای اقتصادی موجود توانسـته بر بـازار ارز و

طلا و بـه تبـع آن سـایر بازارها اثر بگذارد ،امـا در هر صورت نگاهی به تحوالت
امسـال و پیـش بینـی تحوالت سـال آینده در بـرآورد بازار موثر اسـت .به ویژه
در ایـن نوشـتار توجـه بـه دو بازار عمومی مسـکن و خودرو اسـت.
فـرض اصلـی سـال آینده ،تداوم تحریم هاسـت و البته پیـش بینی ها حاکی از
این اسـت که سـطح اثرگذاری تحریم ها چندان بیشـتر از امسـال نخواهد بود
و اگرچـه تلاش هایـی از سـوی آمریکا برای تشـدید تحریم ها وجـود دارد ،اما
حداقـل تـا نیمـه سـال آینده ،تغییر چندانـی در این بخش اتفـاق نمی افتد .بر

همین اسـاس نرخ ارز با توجه به جهش بسـیار بلند امسـال ،قابلیت رشـد در
سـال آینـده را نخواهـد داشـت و ممکـن اسـت بـا توجه به برخی گشـایش ها
در روابـط تجـاری بـا برخـی کشـورها و راه اندازی بازار متشـکل ارزی ،تا حدود
 10هـزار تومـان هـم کاهـش یابد .به این ترتیـب بازارهای مسـکن و خودرو از
ایـن ناحیـه افزایـش قیمتی نخواهند داشـت .بازار مسـکن با توجه بـه دو برابر
شـدن قیمـت هـا و ضعـف قدرت خریـد و پیش بینی این که سـال آینده اقدام
خاصـی نظیـر افزایـش وام خریـد بـرای افزایـش قـدرت خرید مسـکن صورت

نمـی گیـرد ،بـازار مسـکن در رکود قـرار خواهد داشـت .لذا قیمت هـا افزایش
چندانی نخواهد یافت .در بازار خودرو نیز رشـد شـدید قیمت ها ،باعث شـده
تـا رکـود در ایـن بـازار نیـز حکمفرما شـود ،لذا بـا توجه به تثبیت نسـبی نرخ
ارز در سـال آینـده بـرای قیمـت خودرو نیز پیش بینـی افزایش قیمت چندانی
وجـود نـدارد .لـذا سـال آینـده را باید سـال رکود بازار دانسـت و اگـر فردی به
دنبـال خریـد خـودرو یا مسـکن اسـت ،مـی تواند ایـن کار را با توجـه به پیش
بینـی رکـود و ثبات نسـبی قیمت ها در سـال آینـده انجام دهد.

۲

