
 لکم بازار وضعیت کنید، توجه فروش آمار به فقط اگر پر رونق بودن آن در ماه اکتبر است. بزرگ نشاندهنده ونکوور ملک بازار تحلیل

 سیدهر حداکثر به فروش آمار که) قبل سال اکتبر به نسبت شده فروخته هایخانه تعداد رسمی آمار. کرد نخواهید درک درستی به را

درصدی مواجه شد. همچنین،  28های افزوده شده به لیست فروش با کاهش چشمگیر با این حال، تعداد خانه. یافت کاهش %5( بود

کاهش یافت و به کمترین مقدار در حداقل ده سال گذشته  %38های فروشی موجود در بازار در سرتاسر ونکوور بزرگ تعداد کل خانه

 .رسید

 

های فروشی موجود در بازار به کمترین به عبارت دیگر، آمار فروش همچنان بسیار بیشتر از میانگین بلندمدت است و تعداد خانه

ی های ویالیمر موجب ایجاد فشار برای افزایش قیمت خانه گردیده است. اکنون قیمت خانهسال اخیر رسیده است. این ا 10میزان در 

توانیم این انتظار را افزایش یافته است. با ورود به دو ماه پایانی سال، می %9.5و  %20.5و کاندوها نسبت به سال گذشته به ترتیب 

های موجود در بازار کاهش یابد. این موضوع یک اتفاق غیرعادی نیست های فروخته شده و تعداد خانهداشته باشیم که تعداد خانه

های موجود در بازار بهبود بلکه بخشی از یک الگوی فصلی نرمال در بازار ملک است. به همین دلیل است که امسال آمار تعداد خانه

مجدد بازار( در سال جدید، خریداران خانه از  ها در ماه فوریه و رشد مجدد بازار )حرکتیابد. با افزایش معمول موجودی خانهنمی

 .شانس بهتری برخوردار خواهند بود

های های آینده به دقت بررسی خواهم کرد. کسانی که مرتبا گزارشهای بانک مرکزی را در ماهای مانند تورم و سیاستموارد ویژه

هایی دارم. ما در اکثر مقاطع امسال وام (cost of money) هدانند که تاکید زیادی بر روی نرخ بهرخوانند میی من را میماهانه

 .اندداشتیم. به عبارت دیگر، خریداران به دریافت وام ترغیب شده %3ی واقعی منفی با نرخ بهره

اندن نشهای بهره را با هدف فروهای مرکزی اکنون تحت فشار هستند تا نرخباشد و بانکاین امر ثابت شده است که تورم پایدار می

)چاپ اسکناس( را در انتهای اکتبر اعالم کرد و به این موضوع اشاره کرد  QE یتورم افزایش دهند. بانک مرکزی کانادا پایان برنامه

در طی  2022ها، نرخ بهره تا انتهای سال بینیهای بهره را در زمانی بین آوریل و سپتامبر افزایش خواهد داد. بر اساس پیشکه نرخ

 .افزایش خواهد یافت مرحله 5



ها باید حداقل این سیگنال رسیده است. آن %4کند تا اعتبار خود را حفظ کند. تورم به بیش از به نظر من این بانک احتماال تالش می

رهای در بین کشوخواهند با تورم مبارزه کنند. با این حال، به نظر من این مبارزه کوتاه مدت خواهد بود. کانادا را به بازار بدهند که می

را دارد. نسبت کل اعتبار اختصاص ( private debt ratios وام شخصی) های قرض شخصیتوسعه یافته یکی از بدترین نسبت

باشد که نسبت بسیار می %343برابر  (GDP) به تولید ناخالص داخلی (nonfinancial debt) یافته به بخش غیر مالی

های بهره شروع به افزایش نماید )قطعا چنین چیزی رخ خواهد داد( سرعت رشد اینکه نرخ بزرگی است. به عبارت دیگر، به محض

کند. بانک مرکزی کانادا در حال تجدید نظر اقتصادی )سرعت رشد تولید ناخالص داخلی( را کاهش داده و بازار ملک را تضعیف می

ی کانادا قبل از اینکه بتواند سبب آرامش کافی و افت است. بانک مرکز 2022در سال  (GDP) برای کاهش تولید ناخالص داخلی

ی سراسری ملک شود، تا کجا پیش خواهد رفت. به نظر من این امر بسیار کمتر از پیش بینی بانک چشمگیر در بازار جهش یافته

 .طول خواهد کشید 2023ای نرخ بهره تا پایان سال مرحله 8اسکوشیا مبنی بر افزایش 

 %2.5ساله تقریبا  5ی ثابت وام های بهره افزایش خواهد یافت. اکنون نرخ بهرهها را به این دلیل بیان کردم که بگویم نرخی اینهمه

 ترین میزان بود. فراموش نکنید زمانیداشته و نرخ بهره در پایین وجود کرونا پاندمی که است زمانی از بیشتر %0.8باشد که حدود می

نیز خواهد رسید، سرعت رشد بازار ملک به  %4کردند به درصد رسید و همه تصور می %3.5به  2018ی وام در سال که نرخ بهره

سال گذشته رسیده بود. در  18ر در های ونکوور بزرگ به کمترین مقدا، آمار فروش خانه2018شدت کاهش یافت. در واقع، در سال 

برسد یا از  %3درصد کاهش یافت. به عبارت دیگر، اگر نرخ بهره باال برود و به  10تا  5ها حدود آن سال با توجه به نوع خانه، قیمت

 .توانیم داشته باشیمزار ملک را میآن بیشتر شود، انتظار کاهش فعالیت در با

 این با. باشدمی افزایش به رو ها سمت و سوی درستی دارد وهمچنان مناسب است. قیمت خانهدر حال حاضر وضعیت بازار ملک 

 در. ارمد را ملک بازار در فعالیت کاهش انتظار یابد، افزایش تدریح به بهره هاینرخ و کنند مبارزه تورم با مرکزی بانکداران اگر حال،

 .قوع خواهد بود تا بتوانیم به این وضعیت سر و سامان بدهیمالوقریب ملک بازار در نوسان و ثباتی بی صورت، هر

 های ویالییگزارش بازار خانه

کند که بازار ضعیف ای تصور میکاهش یافت. یک فرد بدون هیچ پیش زمینه %18های ویالیی نسبت به سال گذشته آمار فروش خانه

های ویالیی در حال کاهش است. با این حال، همانطور که در تصاویر زیر بررسی خواهیم کرد، این موضوع بسیار بوده و یا قیمت خانه

 .تر بررسی کنیدهمین دلیل است که همیشه به چیزی فراتر از عناوین دقت کرده و آمارها را عمیقباشد. به دور از ذهن می



 

های ویالیی افزوده شده به لیست کاهش یافت، اما آمار خانه %18های ویالیی فروخته شده آمار تعداد خانههمانطور که بیان شد، 

 20های افزوده شده به لیست فروش به کمترین مقدار در بیش از کاهش همراه بود. در واقع در ماه اکتبر، تعداد خانه %30فروش با 

 .سال گذشته رسیده است

 ی گذشته رسیده است. اکنون نسبتویالیی موجود در بازار در ماه اکتبر به کمترین مقدار در بیش از یک دهه هایآمار تعداد خانه

months of inventory میلیون دالر  2های ویالیی زیر است. با این حال، اگر به دنبال خانه 2.9های ویالیی برابر برای خانه

 .سال گذشته کمترین مقدار بوده است 10باشد. این رقم در حداقل می 1.3برابر فقط  months of inventory هستید، نسبت

های تا این اندازه چالش انگیز نبوده است. قیمت خانه (entry level) معمولی ویالیی خانه به عبارت دیگر، هیچ وقت خرید

 .افزایش داشته است %21و نسبت به اکتبر سال قبل  %1.2ویالیی نسبت به ماه قبل 

ر نهایت خریداران از این بازار نا به سامان به ستوه آمده و از خرید منصرف طبیعتا این سرعت در افزایش تورم پایدار نیست و د

سال گذشته رسیده است، به احتمال زیاد قیمت  10ها به کمترین میزان در شوند. با این حال، با توجه اینکه موجودی خانهمی

گاه زمان بهتری برای فروشندگی نبوده است )این  های پیش رو شاید افزایش یابد. با توجه به آمار، هیچهای ویالیی در ماهخانه

های زمستان بهبود نخواهد یافت. احتماال های ویالیی موجود در بازار در ماهبهترین زمان برای فروختن است(. وضعیت تعداد خانه

 .خریداران شانس بهتری در بهار داشته باشند

 گزارش بازار کاندو

های اکتبر را شکست. افزایش افزایش یافت و رکورد فروش کاندو در ماه %15نسبت به سال گذشته  فروش کاندو در ونکوور آمار

 .قیمت کاندوها ادامه خواهد داشت



 

ه بهمانطور که بیان شد، آمار تعداد کاندوهای فروخته شده افزایش یافت. اما تعداد کاندوهای افزوده شده به لیست فروش نسبت 

 .ساله است 10کاهش یافت که همچنان اندکی باالتر از میانگین  %25سال گذشته 

 

تعداد  بینی بیشتر به خاطر رشداحتماال تعداد کاندوهای لیست شده در آینده افزایش خواهد یافت که به نظر من علت اصلی این پیش

های معامله شده از خانه %25، اخیرا گزارش داده است که تقریبا Teranet زمین، ثبت تصدیسرمایه گذاران بخش کاندو است. م

ای اند. متاسفانه این سازمان چنین مطالعهبه خریدارانی فروخته شده بود که چندین خانه داشته 2021ماه نخست سال  8در انتاریو در 

شما اطمینان دهم که احتماال بریتیش کلمبیا نیز وضعیتی مشابه با انتاریو  توانم بهرا در بریتیش کلمبیا انجام نداده است. اما می

ی خریداران را تقویت باشد )که انتظارات خوشبینانهدارد. با توجه به اینکه قیمت ملک مدت مدیدی است که در حال رشد می

 نسبت اندازکنندگان را )در ناامیدیی صفر، پسبهرهکند(، تعداد سرمایه گذاران در حال افزایش است. این امر به همراه سیاست نرخ می

 باشند، داشته سوم و دوم یخانه خواهندمی رشدی به رو جمعیت که زمانی. است کرده وادار ملک بازار به ورود به( سود افزایش به



ی فروش را فشار گذاران دکمه سرمایه و شود مواجه مدت طوالنی رکود با بازار اگر قطعا. بود خواهد دشوار حد از بیش ساز و ساخت

 .شوددهند، ریسک بیشتری ایجاد می

همچنان در حال کاهش است. این نسبت برای  months of inventory در حال حاضر امیدواری همچنان باال بوده و نسبت

 .باشددهد بازار کاندو برای فروشندگان بسیار مناسب میکاهش یافته است که نشان می 2.1کاندوها به 

 .افزایش یافته است %9.5شود. اکنون قیمت مذکور نسبت به سال قبل قطعا این امر باعث افزایش قیمت کاندو می

ر بازار های ویالیی و سپس درسد که نوسان قیمت بعدی در بازار کاندو اتفاق بیافتد، نوسان قیمتی که ابتدا در بازار خانهبه نظر می

مشاهده کردیم. با این حال، با افزایش رو به رشد موجودی  2016/2017روندی را در سال  تاون هاوس شاهد آن بودیم. چنین

 .رسد که رشد قیمت کاندوها برای مدتی بیشتری به تعویق بیافتدکاندوهای نوساز، به نظر می

 مکان و زمان خرید مهم است

این روند صعودی بازار الزاما عادی نیست. این تحرک ناگهانی بازار ملک ارتباط زیادی با پاندمی کرونا دارد. اینکه مردم در حال 

جایی و دورتر شدن از شهر هستند منجر به تغییر غیرعادی در قیمت امالک شده است. چیزی که آشکار است مردم قیمت جابه

 .اندفزایش داده و کاندوهای موجود در شهر را رها کردههای دور از مرکز شهر را اخانه

افزایش یافته است. این در حالی است که در طول یک سال گذشته قیمت امالک  %20ها در ونکوور بزرگ به عنوان مثال، قیمت خانه

کنیم که قیمت امالک فی میی شهر را به شما معررشد همراه بوده است. در ادامه مناطقی در حاشیه %33با  Fraser Valley در

 .ها در طول یک سال گذشته بیشترین روند صعودی را داشته استآن

 Chilliwack +52% 
 Abbotsford +38% 
 Surrey +33% 
 Maple Ridge +33% 

افزایش یافته  %2نسبت به سال گذشته  Downtown Vancouver الزم به یادآوری است که قیمت کاندو در مرکز شهر ونکوور

کردید، احتماال هنوز ارزش کاندوی شما کمتر از مبلغی است که بابت خرید خرید می 2017/2018در واقع، اگر شما در سال  است.

 .آن پرداخته بودید

 خواهید در آنای که مییکی از سواالت رایج این است که آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید است؟ پاسخ به این سوال به منطقه

رشد قیمت  %52)که در طول سال گذشته  Chilliwack هاید بستگی دارد. به نظر من، در حال حاضر قیمت خانهای بخریخانه

ز کنم کاندوهای مرکها کاهش یابد. تصور نمیی نزدیک قیمت این خانهها است. احتماال در آیندهاند(، بیشتر از ارزش واقعی آنداشته

شاید یک یادآور ظریف از این باشد که بازار ملک بیش از حد محلی است. مکان و زمان  شهر نیز از چنین روندی پیروی کنند. این

 .خرید مهم است



های ها کلی بوده و آمارها از یک سو برای شهرهای مختلف مترو ونکوور و حتی محلهالبته همانطور که همیشه اشاره کردم این تحلیل

تواند بسیار متفاوت باشد. بنابراین اگر قصد خرید، ر، سن و وضعیت آن میمختلف و از طرف دیگر محدوده قیمتی ملک مورد نظ

های شما آماده فروش و یا سرمایه گذاری دارید حتما از مشاور مورد اعتماد خود بخواهید تحلیل اختصاصی بر اساس نیازها و خواسته

اصطالحات به کار برده شده در این مقاله می توانید و تهیه کند تا بتوانید بیشترین سود را بدست آورید. برای آشنایی بهتر با 

 .را دنبال کنید حات بازار مسکن در کانادااصطال مقاله
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