مقاله ای پیرامون اوراق تسهیالت خرید مسکن

بسمه تعالی

یکی از مهمترین سیاستهای دولت در راستای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و رونق بازارهای کسب و کار،
افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در مسکن از طریق افزایش میزان وام به روشهای مختلف بوده است.
بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار ،اکنون متقاضیان خربد مسکن ،دو گزینه اصلی دریافت وام از طریق
صندوق پس انداز مسکن یکم ،و یا از طریق اوراق ممتاز بانک مسکن را پیش روی خود دارند .گزینه اول که با
عنوان "تسهیالت صندوق پساندار یکم" شناخته میشود ،از سوی بانک مسکن و با بهره  9/5درصد و با دوره
بازپرداخت حداکثر  21ساله ارائه می گردد .به این صورت که دارندگان حسابهای صندوق پسانداز مسکن یکم
قادر خواهند بود پس از گذشت حداقل  21ماه ( 1دوره) از تاریخ افتتاح حساب خود با رعایت متوسط
موجودیهای الزم ،از سقف تسهیالت با سپرده طرح برخوردار گردند.
بنابراین چنانچه سپرده گذاران شهر تهران قصد دریافت تسهیالت  088میلیون ریالی را داشته باشند باید مبلغ
 088میلیون ریال  ،سپرده گذاران شهر های باالی  188هزار نفر جمعیت جهت دریافت تسهیالت  088میلیون ریالی
باید مبلغ  088میلیون ریال و سپرده گذاران شهر های کمتر از  188هزار نفر جمعیت جهت اخذ تسهیالت 088
میلیون ریالی باید مبلغ  188میلیون ریال را به مدت یک سال در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم سپرده
گذاری نمایند .مزیت این وام بهره نسبتا مناسب آن است ولی نکته منفی آن ،این است که باید برای دسترسی به
آن ،بایستی مبلغی را به مدت یکسال سپرده کنید.
گزینه دوم ،گرفتن وام از طریق خرید "اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن" است .این تسهیالت ،در واقع
یک وام اورژانسی محسوب میشود.
بهره این وام  21/5درصد است که نکته منفی این وام در قیاس با تسهیالت از محل صندوق یکم است اما نکته
مثبت روند سریع پرداخت آن میباشد .یکی از مواردی که باید در مورد این وام در نظر داشته باشید این است که
این وام را فقط به خانهای میدهند که میخرید و نمیتوانید روی سند خانهای وام بگیرید و آن را هزینه خانهی
دیگری کنید.

تهیه و تنظیم :مریم علیکاهی – مینا ثباتی

1

مقاله ای پیرامون اوراق تسهیالت خرید مسکن
سقف تسهیالت خرید و ساخت مسکن برای هر فرد مطابق با جدول زیر می باشد.

سقف تسهیالت از محل اوراق

تعداد اوراق مورد نیاز

منطقه جغرافیایی
شهر تهران

 088میلیون ریال

218

مراکز استان ها و شهرهای باالی  188هزار نفر

 588میلیون ریال

288

سایر مناطق شهری

 088میلیون ریال

08

مبلغ اقساط تسهیالت  088میلیون ریالی در تهران ماهیانه حدود  28میلیون ریال و مبلغ اقساط تسهیالت 588
میلیون ریالی در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت  188هزار نفر جمعیت ماهیانه حدود  0008هزار ریال و مبلغ
اقساط تسهیالت  088میلیون ریالی در سایر شهرها ماهیانه حدود  0100هزار ریال می باشد.
سن ساختمان ،چنانچه تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی ملک زیر  18سال باشد ،سقف تسهیالت قابل پرداخت
 088میلیون ریال در تهران 588 ،میلیون ریال مراکز استانها و شهرهای باالی  188هزار نفر ،و  088میلیون ریال
سایر مناطق شهری به منظور خرید یک واحد مسکونی می باشد و چنانچه تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی
ملک بین  18تا  15سال باشد ،سقف تسهیالت قابل پرداخت  058میلیون ریال است.
برای گرفتن وام از محل اوراق ممتاز ،سروکار شما با بانک مسکن ،فرا بورس و کارگزاریهای فرابورس خواهد بود.
در هر برهه زمانی فهرستی از اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن قابل خرید در فرابورس وجود دارد که از میان آن
حق انتخاب دارید.
دارندگان اوراق میتوانند با مراجعه به شعب بانک مسکن و ارائه گواهینامههای خود و مدارک مربوط به ملک
مسکونی مورد نظر اقدام به اخذ تسهیالت نمایند .ملک مورد نظر باید مشخصات تعریف شده توسط بانک را
داشته باشد.
نکته  :در راستای مساعدت به متقاضیانی که قصد استفاده از تسهیالت خرید مسکن را دارند ،تسهیالت جعاله از
محل اوراق ممتاز تا سقف  288میلیون ریال همزمان با پرداخت تسهیالت خرید ،قابل پرداخت می باشد .مبلغ
قسط تسهیالت جعاله  288میلیون ریالی از محل اوراق با نرخ سود  %21/5و مدت بازپرداخت  5ساله ماهیانه
حدودا  1518هزار ریال می باشد.
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مشخصات اوراق تسهیالت مسکن
معامالت حقتقدم تسهیالت مسکن از سال 2009در شرکت فرابورس آغاز شده است که هماکنون بیش از  18نماد
حق تقدم تسهیالت مسکن در این بازار معامله میشود.
این اوراق قابلیت معامله در فرابورس را دارند که پانزدهم هر ماه توسط بانک مسکن به دارندگان "حساب سپرده
ممتاز" اختصاص داده میشود و بعد از طی مراحل قانونی و سپرده شدن نزد مرکز سپردهگذاری ،نماد معامالتی
آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و قابلیت معامله پیدا میکند.
نماد معامالتی این اوراق شامل نام ماه و دو رقم آخر سال صدور میباشد .به عنوان مثال نماد "امتیاز تسهیالت
مسکن مهر  "95مربوط به اوراقی است که در مهر ماه  95منتشر گردیده است .مدت اعتبار اوراق صادره از تاریخ
صدور به مدت دو سال می باشد که این مدت با نظر بانک مسکن و در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره  0ماهه قابل
تمدید میباشد.
هر برگه از این اوراق نماینده  5،888،888ریال تسهیالت خواهد بود که قیمت خرید این اوراق در بازار فرابورس در
حال حاضر بین  188تا  088هزار ریال متغیر می باشد.
استفاده از سقف های تسهیالتی مذکور از محل گواهی حق تقدم صادره در نمادهای "تسه  "9080و نمادهای
بعدی امکان پذیر است .پرداخت تسهیالت در نمادهای "تسه  "9081و ماقبل ،صرفا تا سقف تسهیالت قبلی (588
میلیون ریال برای زوجین و  058میلیون ریال برای سایر اقشار) امکان پذیر است.
بنابراین متقاضیان استفاده از تسهیالت مسکن ،می توانند به یکی از روشهای زیر از این مزایا به بهره مند گردند؛
 .2خرید اوراق گواهی حق تقدم به تعداد مورد نیاز در نمادهای تسه  9080به بعد
 .1استفاده از اوراق گواهی حق تقدم در نمادهای تسه  9081و قبل از آن تا سقف تسهیالت قبلی و خرید
مابه التفاوت ،از محل اوراق گواهی حق تقدم جدید
به منظور جلوگیری از انجام معامالت سوداگرانه بر روی نمادهای معامالتی اوراق گواهی حق تقدم ،محدودیت
زمانی برای فروش ایجاد شده است؛ بدین صورت که برای نمادهای "تسه  9080و نمادهای قبلی" ،دو ماه و برای
نمادهای "تسه  9089و نمادهای بعدی" ،چهارماه فرصت فروش دارند .در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به
اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیالت آن استفاده ننماید ،نماد معامالتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی
جهت خرید اوراق به ایشان مسترد نخواهد شد .لذا توصیه میشود سرمایهگذارانی که قصد استفاده از تسهیالت
این اوراق را ندارند تا قبل از پایان مهلت اعتبار ،اوراق را در بازار به فروش برسانند.
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محدودیت سقف خرید اوراق گواهی حق تقدم به میزان حداکثر  98ورقه برای هر کد معامالتی در هر جلسه
معامالتی برای تمامی نمادهای "تسه 9081و نمادهای ماقبل" و حداکثر  208ورقه برای هر کد معامالتی در هر
جلسه برای نمادهای "تسه 9080و نمادهای بعد از آن" می باشد.
سرمایهگذار هنگام خرید و فروش این اوراق ،مبلغی به عنوان کارمزد معامالت پرداخت می نماید .جدول زیر نرخ
کارمزد این اوراق را نمایش میدهد.
شرح

خرید

فروش

کارمزد

8/8809

8/8810

ارزش گذاری اوراق تسه
اوراق تسهیالت خرید مسکن در بازار فرابورس بر اساس عرضه و تقاضا قیمت گذاری می شود .و با توجه به اینکه
هر ماه اوراق جدیدی توسط بانک عرضه می شود ،قیمت اوراق مذکور در ابتدای معامالت آن کاهش می بابد.
اما ارزش ذاتی این اوراق در قیاس با تسهیالت صندوق یکم تقریبا  2/1قیمت معامله آن در بازار است .چرا که می
دانیم برای دریافت  5میلیون ریال تسهیالت میبایستی  1.5میلیون ریال را به مدت یکسال نزد بانک مسکن
سپرده کنیم ،با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول ،قیمت واقعی اوراق بر اساس نرخ سود بانکی  20درصد در سال
بایستی حدود  058،888ریال باشد ،اما عرضه محدود و تقاضای این اوراق موجب میگردد که قیمت بازار آن در
حال حاضر به مراتب بیش از ارزش ذاتی آن باشد.
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نتیجه گیری
وقتی یک اوراق تسه منتشر میگردد مدت مجازی برای استفاده دارد؛ که پس از انقضای این مدت عمالً بالاستفاده
خواهد بود؛ بنابراین اوراقی که مدت قابل استفاده باقی مانده آنان کمتر است ،قیمت کمتری دارند و برعکس
معموال هر چه مدت زمان بیشتری به انقضای تسه ها باقیمانده باشد در بازار گرانترند؛ اما نکتهای که باید به آن
توجه داشته باشید این است که زمانی که شما خانه موردنظرتان را با توجه به میزان وام دریافتی انتخاب کردهاید
و سایر مراحل را پشت سر گذاشتهاید و فقط باید اوراق تسه را خریداری کنید و وام خود را از بانک دریافت کنید،
بهتر است تسه هایی با مدت مجاز باقی مانده کمتر را خریداری کنید که قیمت کمتری دارند.
همانطور که میدانیم همه ساله در فصل تابستان با تعطیلی مدارس ،تقاضا برای خرید مسکن افزایش پیدا میکند.
با توجه به نمودار زیر مشاهده می شود که این افزایش تقاضا باعث افزایش دریافت وام از طریق اوراق تسهیالت
مسکن شده و به تناسب آن قیمت نیز افزایش پیدا می کند.

ردیف

ماه

میانگین حجم معامالت

میانگین قیمت

2

فروردین

00،020

101،205

1

اردیبهشت

55،005

088،090

0

خرداد

51،052

008،820

0

تیر

50،919

000،009

5

مرداد

50،000

905،090

0

شهریور

51،200

980،050

1

مهر

00،080

001،189

0

آبان

00،180

191،805

کالم آخر :قیمت باالتر اوراق تسهیالت خرید مسکن نسبت به ارزش ذاتی تنها مساله منفی در خصوص این اوراق
نیست ،بلکه در قیاس با دیگر انواع وام قابل دریافت از بانک مسکن که نیاز به سپرده گذاری دارند ،وام دریافتی از
این طریق بهره به مراتب باالتری نیز دارند .در حالی که دیگر انواع وام قابل دریافت با سپرده گذاری بهره ای
مابین  9/5تا  22درصد برای هر سال دارند .بهره تسهیالت قابل دریافت از محل خرید اوراق ممتاز  21/5درصد
است؛ بنابراین به متقاضیان تسهیالت خرید مسکن پیشنهاد میشود حتی المقدر نسبت به دریافت وام از طریق
سپرده گذاری اقدام نمایند و دریافت تسهیالت از محل اوراق تسه را به عنوان اولویت آخر قلمداد کنند.
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