
 44,000بازار مسکن سال بسیار خوبی را از نظر فروش داشت. در این سال آمار فروش خانه به بیشترین مقدار رسید و اندکی بیشتر از 

ها خانه فروخته شد. در آن سال انفجاری در قیمت خانه 42,000بود که  2015خانه فروخته شد. رکورد قبلی فروش مربوط به سال 

 .رود ارز از کشورهای دیگر )به عبارت دیگر, خرید خانه توسط افراد خارجی( بودایجاد شده بود که حاصل و

 

باشد و بازار مسکن به جای سرمایه گذاری اری خارجی بسیار کمتر از گذشته میاما این بار موضوع به کلی متفاوت است. سرمایه گذ

خارجی, توسط پول هلیکوپتری )توزیع پول آزاد از طرف بانک مرکزی بین مصرف کنندگان( و بسته شدن کسب و کارها تحریک 

بهره را امکان پذیر کرده است. های کموام های مالی اعطایخواهند. سیاستتری میهای بزرگشده است. مردم فضاهای بیشتر و خانه

های مالی و پولی زمان هایی تامین شده است. کانادا در حال اجرای سیاستدر نتیجه مبلغ این خریدها از طریق دریافت چنین وام

تی سد که هیچ محدودیرای در کار نیست, اما پای یک ویروس در میان است. بنابراین به نظر میجنگ است. البته این بار هیچ اسلحه

سری بینی کرده است که کایم که دولت فدرال پیشدر مبلغی که باید برای این کار صرف کنیم وجود ندارد. ما به تازگی متوجه شده

)پس از بحران اقتصادی( کمتر  2009میلیارد دالر خواهد بود. در نظر داشته باشید که کسری بودجه در سال  144ی امسال بودجه

 .دهدمیلیارد دالر بود. بدیهی است که این مقدار اضافه تاثیرش در قیمت امالک و اموال خود را نشان می 35از 

های قبل اشاره شد, آمار فروش مسکن کانادا در سال این انفجار قیمت مسکن فقط مختص ونکوور نیست. همانطور که در گزارش ماه

ایش آمار فروش مسکن و رسیدن آن به بیشترین مقدار به همراه کاهش تعداد آماده است تا رکوردهای قبلی را بشکند. افز 2021

 %25ها به بیشترین مقدار رسیده و نسبت به ماه نوامبر با های افزوده شده به لیست فروش باعث شده است که قیمت خانهخانه

ی گر قیمت یک خانهمسکن که بیانافزایش همراه باشد. قیمت مسکن در تمام نقاط کشور در حال افزایش است. شاخص قیمت 

افزایش  %34دالر بود. این شاخص اکنون با  582,700( برابر 2020باشد, در زمان شیوع ویروس کرونا )در مارس معمولی در کانادا می

 .است رسیده دالر 780,400 همراه بوده و به 

 زار مسکن چه تغییراتی خواهد داشت؟پس از این به بعد با

خانه در لیست فروش ونکوور  4900خواهید چنین چیزی را بشنوید. در انتهای دسامبر فقط شما یک خریدار باشید, نمی احتماال اگر

باشد که تا به حال ثبت شده است. به عبارت دیگر, سال جدید را با آمار کمترین میزان بزرگ قرار دارند. این کمترین مقداری می



های موجود در بازار به یک مقدار مناسب برسد. بنابراین کشد تا آمار تعداد خانهها طول مییم. ماهکنهای موجود در بازار آغاز میخانه

 .ی بیش از حد جای خود را دارد و برای اینکه عرضه بیشتر از حد نرمال شود, به زمان بسیار بیشتری نیاز استعرضه

های اشته است و قیمت کاندوها نیز در حال رسیدن به قیمت خانهافزایش د %22های ویالیی اکنون نسبت به سال گذشته قیمت خانه

های ویالیی داشته باشند, افزایش همراه بوده است. اگر در سال جدید کاندوها عملکرد بهتری نسبت به خانه %13ویالیی بوده و با 

پس از تغییرات  2016الیی در سال هایی ویمشاهده کردیم. قیمت خانه 2016/2017جای تعجب نیست. چنین سناریویی را در سال 

افزایش یافت. زیرا خریداران به دنبال وضعیت بهتری بودند )با  %20زیادی به حداکثر رسید و در سال بعد قیمت کاندوها بیش از 

خواهم ه نمیالبتبود, تعداد خریداران کاندو افزایش یافت و باعث شد قیمت آن افزایش یابد(.  توجه به اینکه قیمت کاندوها هنوز پایین

اجتناب ناپذیر است. اما به نظر من, احتمال اینکه کاندوها عملکرد بهتری داشته باشند زیاد است.  2022بگویم که این روند در سال 

افزایش همراه بوده است. انتظار  %39با  Fraser Valley های ویالیی درماه گذشته قیمت خانه 12منظور من این است که در 

  این قیمت تا چه حد باالتر رود؟داریم که 

های کمتر هزینه 2022تواند مانع این روند شود, و همه باید به آن توجه کنند, کاهش نقدینگی است. در سال تنها چیزی که می

باال  اتر یک موضوع کلیدی خواهد بود. امسال بانک کانادا آماده است تا در چندین مرحله نرخ بهره رهای پولی سختدولت و سیاست

ببرد. اما این که این مقدار چقدر افزایش خواهد یافت همچنان جای سوال است. به یاد داشته باشید که اکنون نسبت بدهی به تولید 

تواند بدون انفجار اقتصاد شرایط را عادی کند. به نظر من است. نرخ بهره نمی %370کانادا برابر  (GDP) ناخالص داخلی

 .افزایش نرخ بهره بسیار خوش بینانه استهای مربوط به بینیپیش

درصد برسد و در آنجا بماند, بدون شک بازار مسکن را به ویژه  3ای دارد. اگر نرخ بهره به باالی ی وام مسکن نقش کلیدینرخ بهره

زایش اتفاق نیفتد, مسیر اف کند. تا زمانی که اینکنند( کندتر میدر شهرهایی مانند ونکوور و تورنتو )که مردم زیادی وام دریافت می

ترین سطح خود قرار داشته و تمایل خریداران برای معامله بسیار زیاد های موجود در بازار در پایینقیمت آزاد است. زیرا تعداد خانه

 .سابقه استاست و همچنین حجم فروش بی

 .مانند همیشه بیایید این وضعیت را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم

 های ویالییبازار خانه

کاهش همراه بود. به یاد داشته باشید که ما این آمار را با آمار فروش  %28.5آمار فروش خانه در ماه دسامبر نسبت به سال گذشته با 

ساله  20های ویالیی فروخته شده اندکی بیشتر از آمار متوسط فروش کنیم. در واقع آمار خانهبسیار عالی سال گذشته مقایسه می

 . است



 

کاهش یافته است. به همین دلیل است که  %24های افزوده شده به لیست فروش نسبت به سال گذشته در عین حال, تعداد خانه

برای  months of inventory نسبت برای فروش نگاه کنیم. months of inventory دهیم به نسبتاره ترجیح میهمو

 . است 2.5های ویالیی اکنون برابر خانه

 entry) هایی با قیمت پایهدانیم, تقاضا برای خرید خانهتر به این موضوع بپردازیم. همانطور که همه میبا این حال, بیایید دقیق
level houses )های ویالیی در حال افزایش به سمتی است که زیاد است. مردم به فضاهای بیشتر احتیاج دارند و قیمت خانه

ای ها وجود دارد و همه در تالشند تا هر طور که شده بتوانند خانهبیشتر افراد توانایی خرید آن را نخواهند داشت. مشکل گرانی خانه

 .تر شودهای با قیمت پایه گرانشود که خانهمیخریداری کنند. این باعث 

 %22باشد که نسبت به سال گذشته دالر می 1,910,200ی ویالیی عادی است برابر گر قیمت یک خانهاکنون شاخص قیمت که بیان

 .افزایش یافته است

یدتر ها بسیار شدی این خانههای عرضهودیتشویم که محدهای با قیمت پایه را بررسی کنیم, متوجه میتر خانهبنابراین, اگر دقیق

میلیون دالر به  2ی ویالیی به قیمت زیر برای فروش یک خانه months of inventory است. اکنون در ونکوور بزرگ نسبت

 .است 0.9کمترین میزان رسیده و برابر 

ی قیمتی تعداد خریداران آنقدر زیاد نیست. در این دامنهمیلیون دالر رقابت کمتری وجود دارد. زیرا  3تر از های گراندر بازار خانه

است. همانطور که گفتیم, بازار  8.2میلیون دالر اکنون برابر  3تر از های ویالیی گرانبرای خانه months of inventory نسبت

 .های قیمت پایه کامال تفاوت داردها با بازار خانهاین خانه

 months of inventory نسبتهای ارزان مواجه است. تا زمانی که با مشکل کمبود شدید خانه های ویالییهمچنان بازار خانه
یابد. بنابراین, میلیون دالر, تعداد خریداران کاهش می 2ها اصالح نخواهد شد. با افزایش قیمت خانه به بیش از بیشتر نشود, قیمت



ر شود. به نظر من به همین دلیل است که امسال رشد قیمت مسکن تواند مانع حرکت رو به جلوی این بخش بازااین وضعیت می

 .تواند محدود باشدمی

 بازار کاندو

 .آمار فروش کاندو نسبت به سال گذشته که به بیشترین مقدار رسیده بود, تقریبا ثابت باقی مانده و تقاضا همچنان زیاد است

 

باشد. کاهش یافت, اما این آمار همچنان بیشتر از میانگین بلندمدت آن می %14تعداد کاندوهای جدید افزوده شده به لیست فروش 

ت؟ ها به چه معناسبه عبارت دیگر, تعداد کاندوهای فروخته شده و آمار کاندوهای افزوده شده به لیست فروش باال است. بنابراین این

 .توجه کنیم months of inventory دوباره بیایید برای درک بهتر شرایط به نسبت

به بعد هرگز به چنین  2017کاهش یافت. این مقدار از آگوست  1.5برای فروش کاندو به  months of inventory نسبت

 .سطح پایینی نرسیده است

(. با توجه به اینکه 1.1میلیون دالر حتی کمتر از این مقدار است ) 1ندوهای زیر برای کا months of inventory البته نسبت

 .کنند, تقاضا برای خرید کاندوهای معمولی بیشتر استها دست و پنجه نرم میهمه با مشکل گرانی قیمت خانه

تر از روش کاندوهای گرانبرای ف months of inventory تعداد کاندوهای الکچری عرضه شده برای فروش زیاد است. نسبت

های الکچری باال نیست. , امسال تقاضا برای خرید خانه2016است. برخالف روند رو به رشد بازار در سال  8میلیون دالر برابر  1.5

 .باشدروند رو به رشد امسال حاصل افزایش رقابت مردم برای خرید کاندوهای معمولی می

رسد که این قیمت در آینده با افزایش دالر رسیده است. البته به نظر می 761,800و به  افزایش یافته %13شاخص قیمت کاندو 

های ویالیی داشته باشند. بیایید منتظر بمانیم توانند عملکرد بهتری نسبت به خانهکاندوها می 2022همراه باشد. به نظر من در سال 

 . را ببینیم 2022و وضعیت بازار در سال 



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

تواند بسیار متفاوت باشد. بنابراین اگر قصد خرید, مختلف و از طرف دیگر محدوده قیمتی ملک مورد نظر, سن و وضعیت آن می

های شما آماده ر مورد اعتماد خود بخواهید تحلیل اختصاصی بر اساس نیازها و خواستهفروش و یا سرمایه گذاری دارید حتما از مشاو

 . و تهیه کند تا بتوانید بیشترین سود را بدست آورید

 


