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های ونکوور بزرگ در کنند به یاد داشته باشند که آمار فروش خانهرا مطالعه میی من های ماهانهاحتماال کسانی که گزارش

نیز ادامه داشته  2022را شکست. چنین وضعیتی در سال  2015به باالترین مقدار رسید و رکورد فروش سال  2021سال 

های موجود در همین حال، تعداد خانهباالتر است.  %30باشد و از میانگین بلندمدت بیش از است. آمار فروش همچنان باال می

 سال گذشته رسیده است. 20ترین مقدار در کاهش داشته و به پایین %37در بازار در ماه ژانویه نسبت به سال گذشته 

های فروشی به یک سطح بحرانی رسیده است. بنابراین باشد و تعداد خانهتر، تقاضا همچنان به شدت باال میبه بیان ساده

( موجب باال Bidding warها )ی چندین پیشنهاد برای خرید خانهمدهای چنین وضعیتی آنچنان دشوار نیست. ارائهدرک پیا

 ها به قیمت بیشتری نسبت به مبلغ درخواستی فروخته شدند.از خانه %44ها شده است. در ماه ژانویه رفتن قیمت

 

 

ها به ها ماهاند. بسیاری از آنامروزه خریداران امید خود را از دست داده

اند که اند و اکنون به سطحی از ناامیدی رسیدهبودهدنبال خرید خانه 

ار ی این کار انفجحاضرند هر مبلغی را برای خرید خانه تقبل کنند. نتیجه

باشد. با اینکه این وضعیت در شاخص رسمی قیمت ها میدر قیمت خانه

ی هفته 6ها در رسد که قیمتمسکن نشان داده نخواهد شد، به نظر می

های رسمی قیمت اند. بر اساس دادهدرصد افزایش داشته 10تا  5گذشته 

افزایش یافته است. این وضعیت باعث برقراری  %18.5ها در ماه فوریه خانه

های برابری برای ورود به بازار شود و تمام افراد از فرصتعدالت در بازار نمی

 برخوردار نخواهند بود.

کنون است. ا افتهی شیمقدار افزا نیاز ا شتریب یحت ییالیو یهاخانه متیق

باالتر رفته است. به نظر من  %23ها نسبت به سال گذشته خانه نیا متیق

 ریحداقل در مناطق غ داران،یکه خر میبرس یابه نقطه ندهیاحتماال در آ

ر که د یتیاجتناب کنند. همانند وضع دیشهر، خسته شده و از خر یمرکز

و  باشدیهمچنان باال م دیخر یابت برابه وجود آمد. اکنون رق 2016سال 

بهار  در فصل شهیاست. البته مانند هم دهیمقدار رس نیشتریبه ب هامتیق

موضوع به همراه باال رفتن  نی. اابدییم شیافزا یفروش یهاتعداد خانه

 تیوضع تواندیم( میدهیقرار م یبهره )که در ادامه مورد بررس یهانرخ

 ملک را کاهش دهد. متیتر کرده و قبازار را آرام

 گزارش بازار کاندو

 انیدر بازار کاندو ب شتریب تیفعال یرا درباره یگذشته مطالب یهادر ماه

که انتظار  رودیم شیبازار همانگونه پ نیا تیکرده بودم و اکنون وضع

ا ر ییالیو یخانه ایتاون هاوس  دیخر یمبلغ الزم برا دارانیداشتم. اگر خر

کاندو وارد  رآورده و به بازا نیینداشته باشند، سطح توقعات خود را پا

ه )خان خواهندیاند آنچه مکه نتوانسته یافراد گر،ی. به عبارت دشوندیم

 که به صورت رندیگیم میکنند، تصم یداریتاون هاوس( را خر ای ییالیو

 یذارگ هیمنظور سرما را به ییکاندو ایکنند و  یکاندو زندگ کیموقت در 

 ابد،ییم شیافزا مامبه سرعت هرچه ت هامتیکه ق یکنند. زمان یداریخر

 یگذار هیسرما یکاف یکه به اندازه شودیم جادیدر مردم ا ینگران نیا

 نیاغلب ا جهی. در نتشودیتر مها کم ارزشاند و روز به روز پول آننکرده

 . آورندیم یکاندو رو دیافراد به خر

فروش کاندو  یبرا Months of inventoryنسبت  2020 لیآور از

که  دیاست. در نظر داشته باش 2همواره در حال کاهش بوده و اکنون برابر 

همچنان  هامتیاست که ق یبه آن معن باشد 4از  ترنیینسبت پا نیاگر ا

 یی

 

 خواهند داشت.  یروند صعود

شده است و  شتریب %14کاندوها اکنون نسبت به سال گذشته  متیق

به خصوص اگر به آمار  ت،ی. اما در واقعباشدیم شیدر حال افزا عایسر

 14 از شتریب متیرشد ق م،یشهر نگاه کن یمرکز ریمناطق غ یکاندوها

 درصد است.  

 هاقیقا یباعث باال رفتن همه ایحال، به قول معروف، امواج در نیا با

 نیکه بدتر زیمرکز شهر ن یبازار کاندوها یحت گر،ی. به عبارت دشودیم

 نا داشت، اکنون در حال رشد است.کرو روسیو وعیعملکرد را در طول ش

 لیملک تشک متیشهر حباب ق یمرکز ریدر مناطق غ ایآ

  شود؟یم

 روسیو وعیشده در زمان ش جادیبزرگ ا راتییاز تغ یافراد به خوب یهمه

اطق داشتند، به من اجیاحت یشتریب یکرونا با خبر هستند. مردم که فضا

خانه  یخود را در فضا یشهر مهاجرت کردند و امورات کار یمرکز ریغ

 یمرکز ریاز افراد در حال نقل مکان به مناطق غ یاری. بسداندیانجام م

مناطق ارائه  نیخانه در ا کی دیخر یتقاضا برا نیبودند و چند شهر

 متیموجود در بازار با ق یهااز خانه %70امسال  یهی. از ژانوشدیم

 کی یاند که به نوعفروشنده به فروش رفته یاز مبلغ درخواست یشتریب

 . گرددیرکورد محسوب م

 یمرکز ریمناطق غ یهاخانه متیرفتار مردم موجب شده است که ق نیا

 . توجهییالیو یهاخانه ژهیهمراه باشد. به و یریچشمگ شیشهر با افزا

، ارزش 2020کرونا در مارس  روسیو وعیکه از زمان آغاز ش دیداشته باش

 شده است!! شتریدالر ب 581،000 بایتقر Fraser Valleyها در خانه

 یمرکز ریمسکن در مناطق غ متیق شیاز افزا یمثال واقع کی دییایب

 cookie یخانه کی 2020 یهی. در ژانومیقرار ده یشهر را مورد بررس

cutter house  درSurrey دالر فروخته شد. اما  985،000 متیبه ق

دالر به فروش رفت.  ونیلیم 1.7 متیبا ق 2022 یهیخانه در ژانو نیهم

 قرار نگرفته بود!!  یخانه اصال مورد بازساز نیاست ا رالزم به ذک

 اریسب ییالیو یهاخانه متیق یکرده بودم، وقت انیب ترشیکه پ همانطور

 نیبهتر دیآن را نداشته باشند، به خر دیخر ییباال رود و مردم توانا

 12ها در تاون هاوس متی. قرندآویم ی)تاون هاوس( رو یبعد ینهیگز

داشته است. در واقع از زمان شروع  شیافزا %37از  شیماه گذشته ب

 شتریدالر ب 247،000ها خانه نیا متیکرونا تا به امروز، ق روسیو وعیش

تاون  متیق 2015تا  2008 یهادر سال نکهیشده است. با توجه به ا

 دیشد اریبخش از بازار بس نیدر ا یشیافزا نیثابت بود، چن بایها تقرهاوس

 .باشدیم

 

شهر هستم،  یحومه یهامتیکه، من نگران ق کنمیبسنده م نیهم به
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شهر هستم،  یحومه یهامتیکه، من نگران ق کنمیبسنده م نیهم به



 

  
 یشیافزا نیثابت بود، چن بایها تقرتاون هاوس متیق 2015تا  2008 یهادر سال نکهیشده است. با توجه به ا

 .باشدیم دیشد اریبخش از بازار بس نیدر ا

ا داستان ر یشهر هستم، اگر دولت به صورت رسم یحومه یهامتیکه، من نگران ق کنمیبسنده م نیهم به

 دهد. رییتغ endemicبه  کیاز پندم

 بردن حباب نینرخ بهره به منظور از ب شیافزا

در پرداخت اقساط وام مسکن، کاهش  قیبر صنعت مسکن داشته است. تعو یخوب ریکرونا تاث روسیو وعیش

در  یاسابقه یدرصد در دو سال گذشته تورم ب 25 بایتقر زانیپول به م یعرضه شینرخ بهره به صفر، و افزا

 کرده است.  جادیمسکن ا متیق

در  یو مال یپول یهامحرک ر،ییتغ نیو با ا ابدییم رییتغ endemicبه  pandemicاز  هااستیس اکنون

 است. دهیگرد جادیمسکن ا یانداز رو به جلودر مورد چشم ییهاینگران جهیحال کاهش است. در نت

بازار مسکن را شوکه کرد. اما به نظر من احتماال نرخ بهره  هیبهره در ژانو یهانرخ شیکانادا با عدم افزا بانک

 یبهره در چند مرحله و در چه بازه نرخ شیکه افزا نجاستی. حال سوال اافتیخواهد  شیدر ماه مارس افزا

. من هنوز معتقدم افتیخواهد  شیمرحله افزا 4تا  3به نظر من احتماال نرخ بهره در  شود؟یانجام م یایزمان

ن اثرات نرخ بهره بدون داشت شیبازار مسکن در افزا یینسبت به توانا ییکانادا یهاکه اکثر اقتصاددانان بانک

ترمز  کی، به عنوان 2018موجود در سال  تیمانند وضع قای، دق%3 یباال یهستند. نرخ بهره نیبخوش یمنف

 . کندیدر بازار مسکن عمل م

 ییهاحال، همچنان وام نی. با ادهندیرا ارائه م %2.9ثابت  یساله با نرخ بهره 5 یهاکانادا وام یهابانک اکنون

تعجب ندارد  یجا نی. بنابراباشدیم %1.4ها وام نیا یکنون نرخ بهره. اشودیارائه م زین ریمتغ یبا نرخ بهره

شده،  افتیدر یهااز وام %55 بایدارد. تقر یادیز تیوبمحب ریمسکن با نرخ متغ که چرا در حال حاضر وام

 هستند.  ریمتغ ینرخ بهره یدارا

ه . توجه داشتدهدیمسکن باالتر نرود، بازار مسکن به رشد خود ادامه م یهاوام ریمتغ یکه نرخ بهره یزمان تا

 دارانیر خردارد. اکث ازین یشتریکاهش رشد بازار ملک به زمان ب ابد،ی شیافزا زیاگر نرخ بهره ن یکه حت دیباش

اگر بانک  گر،یروز ثابت نگه داشته شود. به عبارت د 90که نرخ بهره تا  خواهندیوام از بانک م افتیهنگام در

 یبرا شتریروز پس از آن ملزم به پرداخت مبالغ ب 90 دارانیدهد، خر شیکانادا نرخ بهره را در ماه مارس افزا

 چیچهارم امسال بازار مسکن بدون ه یاقساط وام خود خواهند شد. به طور خالصه، احتماال تا سه ماهه

 به رشد خود ادامه خواهد داد. وبه روند ر یترمز

“ 
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