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چند کلمه با شما

همراهان  شما  بر  درود  و  سالم 

محترم مجله ی  سرای ونکوور. چهار 

و  هستم  شما  با  که  است  شماره 

تصور می کنم که اکنون می دانید خط مشی مجله ی سرای ونکوور 

چیست. با خود قراری گذاشته ام و همواره سعی کرده ام که به آن 

پایبند باشم. هدف من این است که عالوه بر ارائه ی مطالب مهم 

و کاربردی، شما را با وضعیت بازار و آینده ی آن آشنا کنم تا بتوانید 

بهترین تصمیم را برای خرید، فروش یا اجاره ی ملک بگیرید. به 

تحلیل  برایتان  را  بازار  وضعیت  همواره  که  است  دلیل  همین 

کرده ام. در این شماره نیز عالوه بر آنالیز سمت و سوی بازار، شما را 

با وام Bridge Loan آشنا کرده و تغییرات در محاسبات شاخص 

که  فروشندگانی  برای  همچنین  کرده ام.  بررسی  را   MLS® HPI

هنوز پیشنهاد خریدی دریافت نکرده اند، نکاتی را بیان کرده ام که 

می تواند به فروش سریع ترخانه ی آن ها در قیمت مورد نظر کمک 

نماید. در انتها نیز برخی از فعالیت های شگفت انگیزی که می توانید 

در دریاچه ی لوئیز تجربه کنید به شما معرفی نموده ام. لطفا پس 

در میان  با من  را  پیشنهادات خود  و  نظرات  از خواندن مطالب، 

گذاشته و هر سوالی دارید، حتما از من بپرسید. بسیار خوشحال 

خواهم شد که دانسته های خود را با شما به اشتراک بگذارم. 
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تحلیل بازار ملک در ماه جون 2022

در ایـن گـزارش هماننـد ماه های گذشـته تـورم و نرخ بهـره را در کانون توجه قـرار داده ام. نرخ تورم بسـیار باال 
اسـت و بانـک مرکـزی در تـاش اسـت کـه آن را کنترل نمایـد. بانک مرکزی اکنـون یک ماموریـت غیر ممکن 
دارد و بایـد بـدون ایجـاد رکـود اقتصـادی و بدون هیچ اشـتباهی در امور مالی، با هدف کاهـش قیمت کاالها 
)انـرژی(، میـزان تقاضـا را کاهـش دهـد. به یاد داشـته باشـید که کانـادا در میان کشـورهای گـروه 20 یکی از 
بدتریـن ترازنامه هـا را دارد و نسـبت کل بدهـی غیـر مالـی )non-financial debt( آن به تولیـد ناخالص داخلی 
)GDP( بیـش از 350% می باشـد. خانوارهـا، شـرکت ها و دولت هـا در کانـادا بـرای سـرمایه گـذاری وام هـای 
زیـادی دریافـت کرده انـد. به همین علت اسـت که به دلیـل پایین بودن هزینـه ی دریافـت وام، قیمت اماک 
در ونکـوور و تورنتـو بیشـتر شـده اسـت. امـا این وضعیـت خیلی ادامـه نخواهد داشـت چراکه نـرخ بهره در 
حـال افزایـش اسـت. بیاییـد دقیق تـر به اعـداد و ارقـام نگاه کنیـم. قیمـت معیار یک خانـه در ونکـوور بزرگ 
)کـه قیمـت یـک خانه ی معمولـی را در میان انـواع ملک را تعییـن می کند( تا انتهـای ماه می برابـر 1,261,100 

دالر بوده اسـت. 
فـرض کنیـم شـما یک وام با سـود ثابـت 5 سـاله و دوره ی amortization 30 سـاله دریافت می کنید و نسـبت 
وام دریافتـی بـه ارزش خانـه )نسـبت LTV یـا Loan to Value( برابر 80% می باشـد. در این صـورت، با توجه به 
اینکـه اکنـون نـرخ بهره برابـر 4.5% اسـت، پرداختی ماهانه ی شـما برابـر 5,087 دالر خواهد بـود. حال همین 
شـرایط را در نظـر بگیریـد؛ امـا فـرض کنیـد که نـرخ بهره برابـر 2.5% باشـد )تا همیـن 4 یا 5 مـاه پیش نرخ 
بهـره برابـر ایـن مقـدار بود( که معنـی آن پرداخـت هزینه اضافه بـر سـازمان 1,107 دالر در ماه به نسـبت چند 
مـاه پیـش خواهـد بـود. به عبارت دیگر، شـما همـان خانـه را خریـداری می کنید، اما بایـد ماهانه مبلـغ 1100 

دالر بیشـتر پرداخت کنید.   
بنابرایـن کاهـش شـدید تقاضـا در بـازار ملـک نبایـد تعجب آور باشـد. آمـار فروش خانه هـا در ونکـوور بزرگ 
نسـبت بـه مـی گذشـته 32% کاهش یافته اسـت که 11% کمتر از میانگین 10 سـاله اسـت. در چنـد وقت اخیر 
یکـی از معضـات مـردم توانایـی مالـی پاییـن آن ها بـرای خریـد بوده اسـت و حـال افزایش نرخ بهـره فقط 
اوضـاع را وخیم تـر کـرده اسـت. در حال حاضـر بسـیاری از خریداران به امید کاهش قیمت مسـکن هسـتند 

تـا حداقل بخشـی از هزینه هـای  وام جبران شـود. 
بـا ایـن حـال، بانـک کانـادا می خواهد در مـاه جون نرخ بهـره را دوبـاره به مقـدار 50bps افزایـش دهد. بانک 
کانـادا پـس از اعـام ایـن خبر، در نشسـت مطبوعاتـی توضیحاتـی پیرامون این مسـائل ارائـه داد. آنگونه که 
بـه نظـر می رسـد، بانـک کانادا حاضر اسـت به منظـور کاهش تـورم، یک رکود اقتصـادی ایجاد کنـد. به زودی 

صحـت و سـقم این موضـوع را متوجه خواهیم شـد. 
در حالـی کـه تقاضـا بـرای خریـد خانـه کاهـش یافتـه اسـت، بـازار اجـاره ی خانـه داغ می باشـد. بـر اسـاس 
گزارش هـای Zumper، کـه یکـی از بزرگ تریـن پلتفرم هـای اجـاره ی ملک در شـهر اسـت، متوسـط اجـاره بهای 
کاندوهـای یـک خوابـه نسـبت بـه سـال گذشـته 15% افزایش یافتـه و اکنـون به 2,300 دالر رسـیده اسـت. با 
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توجـه بـه گفته هـای مدیـران امـاک، درخواسـت های اجـاره در حـال افزایش می باشـد و مسـتاجران معموال 
بـرای اجـاره ی یـک خانـه بـا هم به رقابـت می پردازند. در نظر داشـته باشـید که اجـاره بها در تمـام مناطق در 
حال افزایش اسـت. در جدول زیر که توسـط پلتفرم Liv Rent تهیه شـده اسـت، متوسـط اجاره بها در مناطق 

مختلف مشـخص گردیده اسـت. 

اگـر شـما صاحـب خانه ایـد و بابت افزایـش نرخ بهـره ی وام نگرانیـد، افزایش اجـاره بها می تواند تـا حدودی 
ایـن افزایـش در پرداختی های ماهانه ی شـما را جبـران نماید.

روند کاهشی بازار در مناطق غیر مرکزی شهر
همان طـور کـه در گـزارش مـاه پیش بیـان کردم، مناطـق غیر مرکزی شـهر تحت فشـار هسـتند. افزایش نرخ 
بهـره و رونـد رو بـه رشـدی که نهایتـا باید کند می شـد، همزمان بـازار را تحت تاثیر قـرار داده انـد. آمار فروش 
خانه هـای Fraser Valley نسـبت بـه مـی گذشـته 54% کاهـش یافـت. البتـه در نظر داشـته باشـید کـه آمار 

فـروش خانه در می گذشـته بـه باالترین 
میزان رسـیده بود. بنابراین این مقایسـه 
تقریبـا گمراه کننده اسـت. امـا همچنان 
آمـار فـروش خانه در ماه مـی 25% کمتر 

از میانگیـن بلنـد مدت بود.
درک اصـاح سـریع قیمت هـا نیـاز بـه 
هـوش بسـیار باالیـی نـدارد. در ادامـه 
می توانیـد بـه صـورت خاصـه اصـاح 
قیمـت خانه های ویایـی در مناطق غیر 
مرکـزی شـهر را ببینید. متوسـط کاهش 
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قیمـت خانه هـای ویایـی از مقـدار حداکثـر برابـر اسـت بـا: 
Surrey: -15%
Abbotsford: -14%,
Langley: -13%
جالـب اسـت بدانیـد که تعداد خانه های جدید لیسـت شـده همچنان افزایش نیافته اسـت. به عبـارت دیگر، 
اصـاح یـا کاهـش قیمـت ملـک به دلیـل افزایش تعـداد خانه های لیسـت شـده نبوده اسـت. بـا اینکه نرخ 
بهـره افزایـش یافتـه اسـت، فروشـنده ها وحشـت زده نشـده اند و خانه های خود را به لیسـت فـروش اضافه 
نکرده انـد )بـه عبـارت دیگر، افزایش نرخ بهره تاثیری در افزایش آمار خانه های لیسـت شـده نداشـته اسـت(. 

بـه بیـان سـاده تر، دلیـل اصـاح قیمت 
ملـک ایـن اسـت کـه تقاضـا کاهـش 
یافتـه اسـت و دیگـر سـمت و سـوی 
گذشـته را ندارد. این عوامل فروشـندگان 
را تشـویق می کنـد کـه پیشـنهادهایی با 
مبالـغ پایین تـر را بپذیرنـد. همان طـور 
روبـرو مشـخص اسـت،  کـه در شـکل 
تعـداد خانه هـای ویایـی افـزوده شـده 
 Fraser Valley در  فـروش  لیسـت  بـه 
نسـبت بـه سـال گذشـته 17% کاهـش 

یافتـه اسـت. در واقـع آمـار خانه های جدید لیسـت شـده در این مقطع از سـال کمتـر از میانگیـن بلند مدت 
می باشـد. 

بنابرایـن در حـال حاضـر آمـار تعـداد خانه هـای افـزوده شـده به لیسـت فـروش بسـیار پایین می باشـد و در 
عیـن حـال تقاضـا نیـز به سـرعت کاهـش یافته اسـت. نسـبت MOI ایـن وضعیت را بـه بهترین نحو نشـان 

می دهـد. ایـن نسـبت کـه در مـاه دسـامبر بسـیار کـم و برابـر 0.7 بـود، در ماه می به 4.6 رسـیده اسـت. 
حتـی اگـر آمـار تعـداد خانه هـای جدید لیسـت شـده بیشـتر نشـود، ایـن امـکان وجـود دارد کـه موجودی 
خانه هـا در بـازار افزایـش یابـد. بـرای کاهـش قیمت اماک نیاز نیسـت که حتما آمار خانه های لیسـت شـده 

بـه شـدت افزایش یابـد. فقط کافیسـت کـه تقاضا کمتر شـود. 

کنسل شدن پروژه ها
معمـوال تغییـرات در بـازار پیـش خریـد نسـبت به بـازار خانه های چند سـال سـاخت بـا اندکی تاخیـر همراه 
اسـت. کاهـش تقاضـا در بـازار خانه هـای چند سـال سـاخت و در نتیجه کاهـش قیمت ها باعث می شـود که 

در نهایـت قیمـت خانه های پیـش فروش کاهـش یابد. 
بـا توجـه بـه اینکـه سـرمایه گذاران سـهم قابـل توجهـی در بـازار پیش خرید داشـته اند، سـمت و سـوی بازار 
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بسـیار مهـم می باشـد. بـازار خانه هـای پیش فـروش در 18 ماه گذشـته بسـیار پر رونق بوده اسـت امـا اکنون 
فعالیـت در ایـن بخش از بـازار در حال کاهش اسـت. 

حـال بیاییـد فـرض کنیـم کـه شـما یک سـازنده هسـتید. اگـر هزینه های سـاخت و سـاز بـاال باشـد و بانک 
مرکـزی نـرخ بهـره را افزایـش داده و در نتیجه تعداد خریـداران )تقاضا( کاهش یابد، چه خواهید کرد؟ پاسـخ 
بسـیاری از سـازندگان ایـن اسـت که از ادامـه ی فعالیت منصرف می شـوند. ایـن وضعیت هم اکنـون در حال 

عملی شـدن است. 
الزم بـه یادآوری اسـت که سـازندگان به منظور تامین هزینه های سـاخت و سـاز و همچنین پیـروی از قوانین 
دولـت اسـتانی بریتیـش کلمبیـا، بایـد 60% از واحدهـا را در عـرض 12 ماه به فروش برسـانند. اگـر نگرانید که 
شـاید بـه این هدف نرسـید، یـا حس می کنید کـه نمی توانید هزینه های سـاخت و سـاز یا هزینه هـای تامین 

مالـی را بـه خریـدار منتقـل کنید، باید جدا بـه فکر امکان سـنجی یا سـودآوری یک پروژه ی جدید باشـید. 
نتیجـه گیـری اصلـی ای کـه در اینجا می شـود کـرد این اسـت که نه تنهـا فروش خانه بـه مقدار قابـل توجهی 
کنـد می شـود بلکـه بـه زودی بـازار مسـکن راکد خواهد شـد. این خبر خوبی نیسـت چـرا که بیـش از 80% از 
رشـد واقعـی GDP در 5 سـال گذشـته در کانـادا مربـوط به سـرمایه گذاری در بخش مسـکن و مصـرف خانوار 
بـوده اسـت. سـرمایه گـذاری مسـکونی در کانـادا تقریبا برابر 10% از GDP اسـت و بانـک کانادا در نظـر دارد که 

آن را کاهـش دهد.
بـه یـاد داشـته باشـید کـه هنـوز خیلـی زود اسـت، اما بـا توجه به نقـش مهـم بـازار مسـکن در کل اقتصاد، 

ارزش رصـد کـردن را دارد.

بررسی وام مسکن
بازدهـی اوراق 5 سـاله ی کانـادا که قیمت وام 5 سـاله با سـود ثابـت را تعیین می کند، اکنون برابر 3.1% اسـت 

کـه باالترین مقـدار از مارس 2008 به بعد می باشـد. 
در حـال حاضـر کمتریـن نـرخ بهـره بـرای وام بیمه نشـده ی 5 سـاله با بهـره ثابت برابـر 4% اسـت و فاصله ی 
زیـادی بـا 5% نـدارد. بیـش از یـک دهـه اسـت که نـرخ بهره بـه این میـزان نرسـیده بـود. همان طـور که در 
ابتـدای ایـن گـزارش بیـان کـردم، ایـن موضـوع بزرگ تریـن دلیل بـرای کاهـش فعالیـت در بازار ملک اسـت. 
حـال بسـیاری از مـردم از مـن می پرسـند کـه باید چـه کاری انجام دهنـد؟ وام با نـرخ بهره ی ثابـت بگیرند یا 

متغیر؟ بهـره ی  نرخ 
اگـر مطمئنیـد کـه در 5 سـال آینـده خانـه ی خود را عـوض نخواهید کـرد، معمـوال دریافت وام با نـرخ بهره ی 
ثابـت گزینـه ی بهتـری خواهـد بود. بـا این حـال، بیـش از 50% از کانادایی ها صبـر نمی کنند که موعد 5 سـاله 
وام آن هـا تمـام شـود و پیـش از اتمـام موعد مقرر، قـرارداد وام خود را فسـخ می کنند و گاهی به دلیل فسـخ 

پیـش از سررسـید متحمـل جریمه های زیادی می شـوند. 
معمـوال و مخصوصـا اخیـرا وام هـای بـا بهـره ی متغیـر بـا نـرخ پایین تـری اعطـا می شـدند. به همیـن دلیل 
اسـت کـه بیـش از 60% از وام هایـی که در یک سـال گذشـته به مـردم اعطا می شـد، دارای بهـره ی متغیر بود. 
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موضوعـی کـه مهـم اسـت و باید بدانیم این اسـت که بسـیاری از وام های بـا بهره ی متغیری کـه در بانک های 
بـزرگ )همـراه بـا بانک هـای Scotia و First Nation( بـه مـردم اعطا می شـود، پرداختی ماهانـه ی ثابتی دارند. 
بـه عبـارت دیگـر، افزایـش نـرخ بهـره، به معنـی افزایش مبلـغ اقسـاط ماهانـه نیسـت. در اینگونـه از وام ها، 
پرداختـی ماهانـه  ثابـت می ماند؛ اما بـا افزایش نرخ بهره، بخش بیشـتری از پرداختی ماهانـه صرف پرداخت 

بهـره ی وام می شـود و سـهم اصـل وام از هر قسـط کاهـش می یابد. 
معمـوال وام هـای بـا نـرخ بهره ی متغیـر و پرداختی ثابـت دارای بندی هسـتند که بر اسـاس آن اگـر نرخ بهره 
بـه مقـدار 350bps افزایـش یابـد، ایـن بنـد می توانـد فعال شـود. بـه عبارت دیگـر، اگـر در زمـان دریافت این 
وام، نـرخ بهـره برابـر 1.5% باشـد و سـپس بـه 4% برسـد، ایـن بند در قـرارداد وام شـما باعث می شـود که وام 
دهنـده در صـورت تمایـل پرداخـت ماهیانه بیشـتری از شـما مطالبه کند. اگرچـه این احتمال بـرای اکثر افراد 

بسـیار پاییـن اسـت امـا حتما به مـورد زیر توجـه کنید:
زمانـی کـه  بخواهیـد وام خـود را تمدیـد کنیـد، مقدار کمتـری از اصـل وام بازپرداخـت خواهد شـد. در واقع 
الباقـی بدهـی شـما بـا نرخ هـای رایـج )معمـوال باالتـر( تمدید خواهـد شـد و الباقی بدهی شـما با گذشـت 
زمـان و پرداخـت اقسـاط کاهـش خواهد یافـت. به عنوان مثـال، اگر دوره ی amortization وام شـما 30 سـاله 
بـوده باشـد، پـس از گذشـت 5 سـال وام خـود را بـا دوره ی amortization 25 سـاله تمدیـد خواهیـد کـرد. به 
عبـارت دیگـر، دو عامـل باعث می شـود کـه پرداختی های ماهانه ی شـما افزایـش یابد. یکی نرخ بهـره ی باالتر 

و دیگـری الباقـی بدهـی کـه مبلـغ باالیی داشـته و باید در عرض 25 سـال تسـویه شـود نه 30 سـال. 
 30 amortization البتـه همـواره می تـوان به جـای تمدید، مجددا به دریافـت وام اقدام کـرد و وامی بـا دوره ی

سـاله دریافت کرد. اما این گزینه مسـتلزم آن اسـت که دوباره شـرایط دریافت وام را داشـته باشـید.
اگـر وام گیرنـدگان نگـران ایـن موضوع باشـند کـه در زمـان تمدیـد، الباقی بدهی یـا پرداختی هـای ماهانه ی 
آن هـا بسـیار بیشـتر از انتظـارات اسـت، همـواره می تواننـد به منظور تسـویه ی زود تـر بدهـی، پرداختی های 
خـود را تسـریع بخشـند. در واقـع برخـی از بانک ها بـه وام گیرندگان اجازه می دهند که سـاالنه تا سـقف %20 

از بدهـی خـود را بـه صورت یکجـا به بانـک بپردازند.  
بـه هـر حـال، شـاید هضم این موضوع اندکی دشـوار باشـد امـا در حـال حاضر اگـر وام خود را تمدیـد کنید، 
بـا افزایـش هزینه هـای وام )افزایـش نـرخ بهـره( مواجه خواهید شـد. با توجه بـه اینکه نرخ بهره در 30 سـال 

گذشـته بـه طـور متوسـط همـواره در حال کاهش بوده اسـت، ایـن موضوع یـک اتفاق نـادر خواهد بود.
در نتیجـه، پیش بینـی می شـود کـه شـاخص Debt service ratios در سـه ماهـه ی نخسـت سـال 2023 بـه 

باالتریـن مقدار برسـد. 
البتـه همان طـور کـه همیشـه اشـاره کـردم ایـن تحلیل هـا کلـی بـوده و آمارهـا از یـک سـو بـرای شـهرهای 
مختلـف متـرو ونکـوور و حتـی محله هـای مختلـف و از طـرف دیگر محـدوده قیمتـی ملک مورد نظر، سـن 
و وضعیـت آن می توانـد بسـیار متفـاوت باشـد. بنابرایـن اگـر قصد خرید، فـروش و یا سـرمایه گـذاری دارید 
حتمـا از مشـاور مـورد اعتمـاد خود بخواهیـد تحلیل اختصاصی بر اسـاس نیازها و خواسـته های شـما آماده 

و تهیـه کنـد تا بتوانید بیشـترین سـود را بدسـت آورید.
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Bridge LoanBridge Loan چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟ چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

آیا شما مالک خانه ای هستید و می خواهید واحدی دیگری خریداری کنید؟ در این صورت، اگر تا کنون خانه ی 
 bridge loan شما به فروش نرفته باشد، یا این که فعا قصد نداشته باشید خانه خود را به فروش برسانید، وام
به شما کمک می کند که هزینه ی خرید خانه ی جدید را تامین کنید. در این مقاله شما را با این نوع وام و مزایای 

آن بیشتر آشنا می سازیم. 

وام Bridge Loan چیست؟ 

وام Bridge Loan که با نام swing loan نیز شناخته می شود، یک وام کوتاه مدت است که به افراد کمک می کند 
تا زمان دریافت وام بلند مدت بتوانند خریدهای خود را انجام دهند. در بازار ملک، وام Bridge Loan به نوعی 
از وام می گویند که از مبلغ equity خانه ی فعلی شما استفاده می کند تا هزینه ی خرید ملک جدید تامین شود. 
پروسه ی اعطای این وام نسبت به وام مسکن بسیار سریع تر است و در یک بازه ی کوتاه نیز باید بازپرداخت گردد. 
بسیاری از بانک ها انتظار دارند که وام گیرندگان پس از فروش خانه یا در عرض یک سال بدهی خود را تسویه 
کنند. البته این را بدانید که نرخ بهره ی این وام نسبت به وام مسکن باالتر بوده و الزامات سخت گیرانه تری دارد. 

وام Bridge Loan چه کمکی به شما می کند؟  

در زمان خرید ملک، وام Bridge loan به خریداران کمک می کند که شکاف مالی بین یافتن یک خانه و دریافت 
وام مسکن را پر کنند. بگذارید این موضوع را با یک مثال برای شما توضیح دهیم. فرض کنیم شما در حال حاضر 
 down payment مالک یک خانه هستید و می خواهید خانه ی دیگری خریداری کنید؛ اما مبلغ کافی برای پرداخت
را ندارید. یا اینکه بازار ملک پر رونق بوده و قیمت خانه ها رو به افزایش است و شما می خواهید ابتدا خرید 
 bridge خود را قطعی کنید، سپس خانه ی فعلی خود را بفروشید. در این گونه موارد، می توانید با استفاده از وام
 bridge loan را پرداخت کنید. سپس با فروش خانه ی فعلی خود وام closing و down payment هزینه های loan
را تسویه کنید. بسیاری از بانک ها انتظار دارند که در عرض یک سال این وام را بازپرداخت کنید. اما گاهی اوقات 

این زمان به دو سال نیز افزایش می یابد.
 پروسه ی تایید وام Bridge Loan نسبت به وام مسکن کوتاه تر است. بسیاری از بانک ها در عرض 72 ساعت 
درخواست شما را تایید خواهند کرد. البته الزاماتی وجود دارد که باید از آن ها مطلع باشید. به عنوان مثال، 
حداکثر مبلغی که به شما اعطا می شود برابر 80% از مجموع ارزش خانه ی فعلی و خانه ی جدید )که می خواهید 
بخرید( می باشد. به این نکته توجه داشته باشید که اگر equity خانه ی شما کافی نباشد، بانک شاید درخواست 
شما را تایید نکند. همچنین باید امتیاز اعتبار )credit score( عالی ای داشته باشید و نسبت بدهی به درآمد شما 

کم باشد. در ضمن باید سند ملکی را به عنوان وثیقه در گرو بانک بگذارید. 
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چه زمانی دریافت وام Bridge Loan ایده ی مناسبی است؟

اگر وضعیت بازار به نفع فروشندگان باشد، دریافت وام Bridge Loan می تواند به سود شما )خریدار( باشد. در 
این وضعیت، معموال رقابت برای خرید خانه افزایش می یابد. به این نکته توجه داشته باشید که به دلیل پر 
رونق بودن بازار، به احتمال زیاد فروشندگان پیشنهادهای شرطی را قبول نخواهند کرد. به عبارت دیگر، اگر خریدار 
پیشنهادی مشروط به فروش خانه ی خود ارائه دهد و از فروشنده مهلت بخواهد که خانه ی خود را به فروش 
برساند، به احتمال زیاد فروشنده پیشنهاد را قبول نخواهد کرد. در این وضعیت، خریدار می تواند با استفاده از 

وام Bridge Loan که معموال تاییدیه ی آن 3 روز طول می کشد، کفه ی ترازو را به نفع خود سنگین کند. 
بنابراین اگر خانه ی رویایی خود را پیدا کرده اید و می خواهید سریعا جا به جا شوید، اما هنوز فرصت نکرده اید 
که خانه ی فعلی خود را به فروش برسانید، با استفاده از این وام می توانید هزینه ی مورد نیاز برای خرید را تامین 
کنید. باز هم تاکید می کنیم، با توجه به سرعت باالی پذیرش درخواست شما برای دریافت این وام، به راحتی 
می توانید هزینه های پیش پرداخت و closing را بپردازید. بنابراین دریافت این وام در پروسه ی خرید خانه کمک 

شایانی به شما می کند.  

به جای وام Bridge Loan از چه وام های دیگری می توان استفاده کرد

همانطور که توضیح دادیم دریافت این وام کمک شایانی به خریدارن می کند. اما با توجه به اینکه نرخ بهره ی این 
وام باال است و باید سریعا آن را بازپرداخت کرد، این نگرانی برای برخی از افراد ایجاد می شود که شاید نتوانند 
بدهی خود را در زمان مقرر تسویه کنند. به همین دلیل در ادامه ی این مقاله برخی از وام هایی که می توانید به 

جای وام Bridge Loan دریافت کنید به شما معرفی می کنیم. 
خط اعتباری HELOC: خط اعتباری HELOC یکی از رایج ترین جایگزین ها برای وام bridge loan می باشد. با استفاده 

از هر دوی این وام ها )HELOC و Bridge Loan( مبلغ equity  برای شما آزاد می شود و شما بدون فروش خانه ی 
خود به مبلغ equity دسترسی خواهید داشت. همچنین برای دریافت هردوی این وام ها باید ملکی را در گروی 
بانک قرار دهید. با این حال، خط اعتباری HELOC نرخ بهره ی کمتری دارد و شما مجبور نخواهید بود که در زمان 

draw period )که شاید حداقل 10 سال باشد( بابت اصل وام )نه سود آن( مبالغی را بازپرداخت کنید. 
نکته: draw period به یک بازه ی زمانی می گویند که شما به بودجه ی خط اعتباری HELOC دسترسی دارید.

وام 10-10-80: این وام از ترکیب وام بهره ثابت و خط اعتباری HELOC تشکیل شده است که اولی 80% از 

هزینه ی خرید خانه ی جدید را پوشش می دهد و دومی به عنوان وام دوم )second mortgage( نصف حداقل 
 equity الزم است( را پوشش می دهد. علیرغم داشتن PMI مبلغ پیش پرداخت )که برای اجتناب از تهیه ی بیمه ی
 Bridge Loan کافی، اگر فقط بتوانید 10% از مبلغ پیش پرداخت را فراهم کنید، این وام جایگزین مناسبی برای وام
می باشد. مانند سایر وام ها، وام Bridge Loan راه عالی ای برای تامین هزینه ی خرید خانه ی رویایی شما می باشد. 
با این حال، گاهی اوقات شاید برخی از افراد را تحت فشار قرار دهد. برای این که بیشترین نتیجه را از این وام 

بگیرید، حتما با بانک یا یک مشاور مالی مشورت کنید. 
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اگر هیچ پیشنهادی برای خرید ارائه نشد چه باید کرد؟ 

گاهی اوقات در رسانه ها خبرهای غیر عادی و عجیب منتشر می شود. به عنوان مثال، عنوان یکی از خبرهایی که به تازگی منتشر 
شده است این بود که برای خرید یک کاندوی یک خوابه 20 پیشنهاد خرید ارائه شده است. یا اینکه یک خانه در ونکوور به مقدار 
750,000 دالر بیشتر از قیمت درخواستی فروشنده به فروش رفته است. رسانه ها چنین خبرهایی را می پسندند و بر روی آن ها 
متمرکز می باشند. البته گاهی چنین اتفاقاتی در بازار ملک می افتد. اما این را بدانید که چنین وضعیتی نرمال نیست. به همین 
دلیل است که در رسانه ها منتشر می گردد. به عنوان مثال، شاید در یک ماه خاص متوسط قیمت خانه های فروخته شده %14 
بیشتر از مبلغ درخواستی فروشنده باشد که به معنی رقابت باال برای خرید خانه می باشد. اما این بدان معنا نیست که تمام خانه ها 
چندین پیشنهاد خرید دریافت می کنند. بنابراین، اگر به یک خانه 20 پیشنهاد خرید ارائه شود، نمی توان گفت که برای خانه ی شما 

نیز چنین وضعیتی پیش خواهد آمد. 
بگذارید کمی بیشتر درباره ی این موضوع بحث کنیم. اگر بازار پر رونق باشد، افرادی که می خواهند خانه ی خود را به قیمت 
باالتری بفروشند، استراتژی خود را به گونه ای انتخاب می کنند که خریداران بیشتری برای بازدید از خانه ترغیب شوند. در نتیجه به 
احتمال زیاد رقابت برای خرید خانه باال می گیرد و خانه به قیمت باالتری فروخته می شود. یک روش معمول برای افزایش شمار 
بازدیدکنندگان و در نتیجه افزایش تعداد پیشنهادهای دریافتی این است که قیمت کمتری از آنچه مد نظر دارید برای خانه تعیین 
کرده و هنگام لیست کردن یک تاریخ Offer Date برای آن مشخص کنید. هدف از انجام این کار آن است که افراد بیشتری از خانه ی 
شما بازدید کرده و بخواهند پیشنهادی برای خرید آن به شما ارائه دهند. اما این کار همیشه نتیجه ی مطلوبی ندارد. گاهی اوقات 

تاریخ ارائه ی پیشنهاد فرا می رسد در حالی که شما هیچ پیشنهاد خریدی دریافت نمی کنید. 

اگر چنین وضعیتی برای فروشندگان پیش آید، چه اقداماتی را باید انجام دهند؟ 
قبل از هر چیز ابتدا نکات مهمی را به شما بیان می کنم که می تواند در تصمیم گیری های شما تاثیر گذار باشد. 

 اگر یک پیشنهاد راضی کننده نباشد، مجبور نیستید که آن را قبول کنید. هرگز چنین پیشنهادی را قبول نکنید. 
 فقط به این خاطر که خانه ی خود را به مبلغ پایین تری از ارزش آن به لیست فروش اضافه کرده اید، دلیلی ندارد که حتما به آن 

پایبند باشید. شما به راحتی می توانید دوباره خانه ی خود را به قیمت باالتری به لیست فروش اضافه کنید. 
 فرض کنیم ملک شما در قیمت های پایین تر از ارزش واقعی آن هیچ پیشنهاد خریدی دریافت نکرد. در این صورت، اگر شما 
دوباره آن را با قیمت های باالتر به لیست فروش افزودید، نگران این نباشید که مشاوران اماک فکر کنند کار شما عجیب و غریب 
است. مشاوران اماک وضعیت شما را درک می کنند. آن ها می دانند که شما یک Offer Date برای ملک فروشی خود تعیین کرده اید 
و از این موضوع آگاهند که قیمت درخواستی شما از ارزش واقعی خانه کمتر بوده است. )نکته: اگر به دفعات زیادی استراتژی 
قیمت گذاری خود را تغییر دهید و خانه ی شما پس از زمان زیادی فروخته نشود، تغییر در قیمت و لیست کردن دوباره ی خانه 
می تواند به ضرر شما باشد. اما اگر پیشنهادی برای خرید دریافت نکنید و قیمت درخواستی را افزایش دهید، مشاوران اماک دلیل 

این کار شما را درک می کنند(.
حال اقداماتی که باید انجام دهید را به شما توضیح می دهیم. اگر هیچ پیشنهادی دریافت نکردید، باید ابتدا بررسی کنید که به 

چه دلیل این اتفاق افتاده است. 

1. بررسی کنید که چه چیزی از کنترل شما خارج بوده است که چنین اتفاقی افتاده است؟ آیا در هفته ی گذشته آب و هوا بسیار   
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  بررسی کنید که چه چیزی از کنترل شما خارج بوده است که چنین اتفاقی افتاده است؟ آیا در هفته ی گذشته آب و هوا بسیار بد 
بوده است؟ آیا همسایه ی دیوار به دیوار شما در همان زمان خانه ی خود را با شرایط بهتری به لیست فروش اضافه کرده است؟ 

آیا مستاجر شما به بازدیدکنندگان اجازه ی ورود و بازدید از خانه را نداده است؟ 
 آیا استراتژی درستی برای قیمت گذاری انتخاب نکرده اید؟ آیا خانه ی خود را استیج کرده بودید یا اینکه می توانستید اقداماتی 
بیشتری برای زیباسازی آن انجام دهید؟ آیا تصاویر و آگهی های تبلیغاتی خانه ی شما به اندازه ی کافی بازدیدکنندگان را به خرید 
تشویق کرده است؟ آیا به جز سامانه ی MLS، خانه ی خود را در مکان دیگری تبلیغ کرده اید؟ آیا خریداران به راحتی توانسته اند 

زمانی برای بازدید از خانه ی شما رزرو کنند یا انجام این کار پیچیده بوده است؟  
 چند نفر از خانه ی شما بازدید کردند؟ نظرات آن ها در مورد خانه ی شما چه بوده است؟ آیا کسی تا پای قرارداد آمده اما از خرید 

خانه ی شما صرف نظر کرده است؟ اگر اینگونه باشد، چرا پشیمان شده است؟ 
 چه اتفاقی برای خانه های فروشی مشابه افتاده است؟ آیا آن ها در همان روز اول به فروش رفتند یا اینکه مانند خانه ی شما هیچ 

پیشنهادی دریافت نکردند؟ 

با توجه به دالیل عدم دریافت پیشنهاد خرید، برای فروش خانه ی خود اقدامات مختلفی 
می توانید انجام دهید که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم: 

 قیمت درخواستی را افزایش دهید. مطمئن باشید که این کار نتیجه خواهد داد. برخی از خریداران شاید تعجب کنند که چرا به 
جای کاهش قیمت، آن را افزایش داده اید. اما مطمئن باشید که این کار جواب خواهد داد. 

 خانه ی خود را از لیست فروش سامانه ی MLS پاک کرده و دوباره آن را به لیست فروش بیفزایید. البته این بار قیمت درخواستی 
خود را به گونه ای تعیین کنید که در صورت دریافت پیشنهاد خرید در آن قیمت، بتوانید آن را تایید کنید. به مقداری باشد که در 

صورت رسیدن پیشنهاد در همان قیمت، قبول کنید که آن را به فروش برسانید. هر زمان که خواستید. 
 قیمت درخواستی را تغییر ندهید اما زمان الزم برای ارائه ی پیشنهاد را تمدید کنید. این استراتژی فقط زمانی موثر است که 
دلیل عدم دریافت پیشنهاد، شرایط جوی بوده باشد و تمام خانه های مشابه تحت تاثیر شرایط جوی پیشنهاد خریدی دریافت 

نکرده باشند. 
 به دقت استراتژی خود را بررسی کرده و اصاحاتی را در آن ایجاد کنید. البته در زمان اصاح استراتژی حتما خانه ی خود را از 
بازار خارج کنید. شاید به این نیاز داشته باشید که خانه ی خود را مجددا رنگ آمیزی یا استیج کنید. یا حتی شاید بهتر باشد که 
با مشاور اماک خود مشورت کرده و از او بخواهید که استراتژی های بازاریابی خود را برای شما شرح دهد. حتی در صورت لزوم 

می توانید مشاور اماک خود را تغییر دهید. 

نکته: فرض کنیم فروشندگان دیگر نیز پیشنهادی برای خرید خانه دریافت نکرده باشند. در این صورت اگر این فروشندگان با تغییر استراتژی توانسته 

باشند که خانه ی خود را به قیمت مناسبی بفروشند، این استراتژی جدید آن ها به احتمال زیاد به شما کمکی نخواهد کرد. زیرا وضعیت خانه ی شما 

منحصر به فرد می باشد.  بنابراین، اگر هیچ پیشنهاد خریدی دریافت نکردید، به دقت دالیل این موضوع را بررسی کنید. سپس با اتخاذ راهکاری 

مناسب می توانید به راحتی به هدف خود از فروش خانه برسید. این را به یاد داشته باشید که چنین اتفاقاتی در بازار ملک رایج است و شما به راحتی 

می توانید این مشکالت را رفع کنید.  
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MLS® HPI اعمال تغییرات در محاسبات شاخص

معیار فعلی محاسبه می گردد. 

چرا نحوه ی محاسبه مورد بازبینی قرار 
داده می شود؟

در روش قبلی، شاخص MLS® HPI بیانگر این بود که 
"یک خانه ی معمولی در 15 سال قبل، اکنون چه قیمتی 
خواهد داشت". اما در روش جدید این شاخص بیانگر 
آن است که "اکنون یک خانه ی معمولی چه قیمتی 

دارد".

 MLS® این تغییرات چگونه شاخص
HPI را بهبود خواهد بخشید؟ 

وقتی که این شاخص برای نخستین بار در سال 2012 
به کار گرفته شد، داده های خرید و فروش برای مدت 
داده های  زمان،  گذشت  با  اما  بود.  موجود  کوتاهی 

زیادی روی هم انباشته شد. 
اکنون بسیاری از خانه ها بازسازی شده اند تا نیازهای 
به  رجوع  بنابراین،  شود.  برآورده  امروزی  مالکان 
تغییرات  این  که  می شود  باعث  قدیمی تر  داده های 
)بازسازی و به روز شدن خانه ها( بسیار دیرتر نمایان 
شده و در نتیجه تصویر دقیق تری از قیمت اماک و 
روند آن نشان داده نشود. اما این روش جدید کمک 
می کند که قیمت های معیار بیانگر قیمت فعلی ملک 

باشد. 
بیایید برای درک بهتر این موضوع یک مثال را مورد 

بررسی قرار دهیم: 
که  )زمانی   2005 سال  از  فرضی،  سناریوی  این  در 
شاخص MLS® HPI به کار گرفته شد( تا سال 2019، 

آیا می دانید اصول محاسبه ی سطح قیمت اماک و 
روند تغییرات آن در شاخص MLS® HPI تغییر کرده 
است؟ این شاخص برای اولین بار در سال 2012 به کار 
گرفته شد و از آن برای بررسی سطح قیمت اماک و 
روند تغییرات آن در محله های مختلف استفاده شد. 

 Average or median( قیمت  متوسط  شاخص های 
می بینند  به خود  را  زیادی  تغییرات  ماه  هر   )prices
و حتی گاهی تصاویر نادرستی از قیمت ملک نشان 
ارزش  اساس  بر   MLS® HPI شاخص  اما  می دهند. 
ویژگی های مختلف خانه )مانند: تعداد حمام و اتاق و 

...( محاسبه می شود. 
و  می دهد  ادامه  خود  روند  به  شاخص  این  امروزه 
سراسر  در  اماک  مشاوران  انجمن های  از  بسیاری 
کانادا از آن بهره می گیرند. با رشد روند قیمت ملک در 
بازار، شاخص MLS® HPI نیز ارتقا می یابد. البته از یکم 
جون 2022 نحوه ی محاسبه ی سطح قیمت اماک و 

روند تغییرات آن در این شاخص تغییر کرده است. 

این تغییرات شامل چست؟ 
بازه ی  در   )benchmark attributes( ویژگی های معیار 
زمانی کوتاه تری استخراج خواهد شد. از جون 2022 
به بعد برای استخراج و تعیین ویژگی های معیار یک 
خانه از داده های پنج سال قبل استفاده می شود. در 
داده های  از  ویژگی ها  این  تعیین  برای  قبلی  روش 
بسیار قدیمی تر نیز استفاده می شد؛ در نتیجه دقت 
این شاخص کاهش یافته بود. حتی در روش جدید 
نحوه ی محاسبه ی قیمت معیار نیز تغییر کرده است. 
اکنون به جای اینکه قیمت معیار بر اساس ویژگی های 
ویژگی های  اساس  بر  شود،  محاسبه  قدیمی  معیار 
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زیر  بازار  تمام خانه های ویایی دو طبقه موجود در 
زمینی تکمیل شده نداشته اند. با این حال از سال 2020 
به خود  زیادی  تا 2023 محله ها و خانه ها تغییرات 
طبقه ی  دو  ویایی  خانه های  تعداد  اکنون  و  دیده 
تکمیل هستند  زمینی  زیر  دارای  که  بازار  در  موجود 

بسیار بیشتر شده است. 
حال اگر تحت روش قبلی به ویژگی های معیار نگاه 
کنیم، خواهیم دید که در روبروی عبارت "زیر زمینی 
قرار   no کلمه ی   ")finish basement )یا  تکمیل شده 
دارد. به عبارت دیگر، زیر زمینی تکمیل جزو ویژگی های 
یک خانه ی معیار نبوده است. زیرا اکثر خانه هایی که 
بین 2005 تا 2023 فروخته شده اند، زیر زمینی تکمیل 

نداشته اند. 
تا شروع سال 2025، تمام خانه های ویایی دو طبقه 
در منطقه زیرزمینی تکمیل خواهند داشت. در 5 سال 
بعدی نیز تمام خانه های ویایی دو طبقه که در منطقه 

به فروش می روند دارای این ویژگی خواهند بود. 
با این که اکثر خانه هایی که اخیرا به فروش رفته اند، 
ویژگی زیرزمینی تکمیل شده را داشته اند، هنوز هم اگر 
تحت روش قبلی به ویژگی های معیار یک خانه ی دو 
طبقه ی ویایی نگاه کنید، خواهید دید که در روبروی 
"زیرزمینی تکمیل شده" کلمه ی no قرار دارد.  عبارت 
زیرا در روش قبلی داده ها در بازه ی زمانی طوالنی تری 
تعداد  زمانی،  بازه ی  آن  در  یعنی  جمع آوری می شد. 
خانه های فروخته شده که زیرزمینی تکمیل نداشته اند، 
بیشتر از خانه های فروخته شده ای است که زیرزمینی 

تکمیل داشته اند. 
در این مثال، برای اینکه تغییرات نمایان شود )یعنی 
برای اینکه در روبروی عبارت "زیرزمینی تکمیل" کلمه ی 
تا  کنیم  صبر   2039 سال  تا  باید  شود(،  نوشته   Yes
تعداد خانه هایی که اخیرا در منطقه فروخته شده اند 
)و زیرزمینی تکمیل دارند(، از تعداد خانه هایی که در 
گذشته فروخته شده اند )و زیرزمینی تکمیل نداشته اند( 
بیشتر شود. بنابراین واضح است که نتایج به دست 

آمده در روش قبلی به خوبی نمی تواند وضعیت فعلی 
بازار و قیمت اماک را بیان کند. به همین دلیل پس 
این  خبره،  افراد  با  مشورت  و  فراوان  بررسی های  از 
از  این شاخص  در محاسبات  که  گرفته شد  تصمیم 
داده های 5 سال قبل استفاده گردد. به عبارت دیگر، در 
روش جدید فقط از داده های 5 سال گذشته استفاده 
روی  بر  تاثیری  هیچ  قدیمی تر  داده های  و  می شود 

نتایج نخواهد داشت. 
با کاهش بازه ی زمانی، این شاخص نسبت به تغییرات 
بازار خانه های کلیدخورده )resale( حساس تر می شود 
و در نتیجه تغییرات سریع تر نمایان خواهد شد. توجه 
داشته باشید که این بازه ی زمانی ثابت می ماند و با 
هم  روی  گذشته  سال های  داده های  زمان،  گذشت 
انباشته نخواهد شد. به عبارت دیگر، در زمان بازرسی 
ساالنه، هر سال فقط به داده های 5 سال گذشته توجه 

می شود.
به  کانادا  ملک  بازار  از  واضح تری  تصویر  اینکه  برای 
قیمت های  تمام  بعد  به   2005 سال  از  آید،  دست 
معیار با توجه به مجموعه ای از این ویژگی های به روز 
دوباره محاسبه می گردد. در نتیجه مقایسه هایی که با 
استفاده از این شاخص انجام می شود بسیار دقیق تر 

خواهد بود. 
مشاوران  دسترس  در  منحصرا   MLS® HPI شاخص 
اماکی است که می خواهند تحلیل های دقیق تری را 
ارائه دهند.  برای کسب اطاعات  به مشتریان خود 
بیشتر درباره ی این شاخص حتما با ما تماس بگیرید. 
مایه مباهات است که در این زمینه یاری گرتان باشیم.
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شش فعالیت شگفت انگیز در دریاچه ی لوئیز

دریاچه ی لوئیز )Lake Louise( یکی از محبوب ترین جاذبه های آلبرتا است که ساالنه پذیرای تعداد بی شماری از گردشگران کانادایی 
و خارجی می باشد. این دریاچه با آب هایی به رنگ سبزآبی درخشان و پس زمینه ی کوهستانی چشمان هر بیننده ای را ساعت ها 

به خود خیره می کند. 
عاوه بر بازدید از یکی از زیباترین دریاچه های کانادا، می توانید به سایر جاذبه های توریستی اطراف رفته و از انواع فعالیت ها لذت 
ببرید. البته به این نکته توجه کنید که نوع فعالیت هایی که می توانید در این دریاچه انجام دهید در فصل های مختلف متغیر است. 

در هر صورت، بدون شک با انجام هر فعالیتی از آن لذت خواهید برد.   
شما حتی در فصل زمستان نیز می توانید از دریاچه ی لوئیز بازدید کنید. با بارش برف و 
یخ زدن دریاچه شما می توانید از فعالیت هایی مانند اسکی، پیاده روی در برف، سورتمه 

سواری و اسکیت لذت ببرید. 

انجام  دریاچه  این  در  که می توانید  کاری  راحت ترین  لوئیز: شاید  دریاچه ی  از  بازدید 
دهید این باشد که خودروی خود را پارک و به سمت دریاچه پیاده روی کنید و به سایر 
از  باشید، حداقل  را نداشته  انجام هیچ فعالیتی  اگر قصد  بپیوندید. حتی  گردشگران 
زیبایی این دریاچه که یکی از مهم ترین جاذبه های پارک Banff National Park است لذت 

خواهید برد. 
 Chateau وجود دارد که از هتل Lakeshore Trail در سمت راست دریاچه مسیری به نام
Lake Louise آغاز می شود. شما در این مسیر دید بهتری از دریاچه و کوه های دور دست 
خواهید داشت و می توانید تصاویر زیبایی با پس زمینه ی دریاچه و کوهستان بگیرید. 
بدون شک اگر عاشق پیاده روی باشید، قدم زدن در این مسیر زیبا حس بی نظیری به 
شما خواهد داد. در امتداد این مسیر نیمکت هایی نصب شده است. بنابراین هر زمان 

که احساس خستگی کردید می توانید بر روی آن ها بنشینید و به استراحت بپردازید. 

بازدید از دریاچه ی Moraine Lake: معموال بسیاری از افرادی که از دریاچه ی لوئیز بازدید می کنند، برنامه ای برای دیدن دریاچه ی 
موراین )Moraine Lake( ندارند. اگر شما نیز برنامه ای برای بازدید از دریاچه ی موراین ندارید، این را بدانید که زیبایی آن به مانند 

دریاچه ی لوئیز است و حتی به عقیده ی برخی از افراد از آن زیباتر است. 
این دریاچه مانند دریاچه ی لوئیز فیروزه ای رنگ می باشد. با این حال، محیط دریاچه موراین آن را از دریاچه ی لوئیز متمایز می کند. 
دریاچه ی موراین که در یک طرف آن صخره ی سنگی بزرگی وجود دارد، توسط رشته کوه هایی به نام Ten Peaks محاصره شده 
است. نمای نمادین این دریاچه از سال 1970 تا 1993 در پشت اسکناس 20 دالری چاپ می شد که این امر باعث جاودانه شدن 

این نما شده است.  
پیاده روی در مسیر ساحلی این دریاچه جزو کارهایی است که حتما باید انجام دهید. البته اگر می خواهید نمای زیباتری را مشاهده 
کنید حتما به باالی صخره ی سنگی )Rockpile( رفته و از آنجا به تماشای دریاچه بپردازید. کسانی نیز که شجاعت بیشتری دارند 

13MsVancouver.com

https://www.msvancouver.com/


حتما در مسیرهای Larch Valley و یا Sentinel به پیاده روی بپردازند.  
 Plain of Six آغاز می شود، در نهایت با مسیر دشت Chateau Lake Louise کوهنوردی: مسیر ساحلی دریاچه ی لوئیز که از هتل

Glaciers یکی شده و به یک چای خانه ی تاریخی در زیر یخچال Victoria Glacier ختم می شود. 
با رفت و برگشت در این مسیر 10.6 کیلومتری، ارتفاعی که می پیمایید برابر 365 متر خواهد بود. به این نکته توجه داشته باشید 
که پیاده روی در این مسیر آسان است و از آن به خوبی نگه داری می شود. به طور خاصه می توان گفت که این مسیر یکی از 
بهترین مسیرهای پیاده روی در پارک Banff National Park می باشد. در این مسیر منظره ی بسیار زیبا و چشم اندازی از یخچال، 

دریاچه و هتل را خواهید دید. 

قایق رانی: در فصل تابستان کانو سواری در دریاچه ی لوئیز محبوبیت فراوانی دارد. اگر می خواهید از جمعیتی که در ساحل هستند 
فاصله گرفته و مکان آرامی برای استراحت پیدا کنید، به شما توصیه می کنم که حتما قایقی را به صورت ساعتی کرایه کرده و در 

آب های فیروزه ای زیبا پارو بزنید و از طبیعت آرام دریاچه لذت ببرید. 
با توجه به سطح انرژی خود، می توانید در محوطه ی روبروی هتل پارو بزنید و یا به 
آنطرف دریاچه بروید. این را بدانید که هرچه بیشتر به آنطرف دریاچه بروید، منظره ی 

زیباتری از یخچال Victoria Glacier را مشاهده خواهید کرد. 

استفاده از تله کابین: اگر اهل پیاده روی و کوهنوردی نیستید و می خواهید با کمترین 
تاش به ارتفاعات باالتری بروید، می توانید از تله کابین Lake Louise Gondola استفاده 
کنید. البته به یاد داشته باشید که این تله کابین در خود دریاچه قرار ندارد بلکه در آن 

طرف دره و در پیست اسکی واقع است. 
این تله کابین تقریبا در عرض 14 دقیقه شما را تا ارتفاع 2088 متری باال می برد. در طول 
مسیر این شانس را دارید که طبیعت زیبای کانادا را از باال مشاهده کنید. بدون شک 

دیدن مناظر طبیعی از این زاویه بسیار لذت بخش خواهد بود. 

اسب سواری: یکی از راه های قدیمی برای تماشای مناظر دریاچه ی لوئیز اسب سواری 
می باشد. مسیرهای اسب سواری زیادی در پارک Banff National Park وجود دارد که 
به مناطق دیدنی در اطراف دریاچه ی لوئیز ختم می شود. بهترین نکته درباره ی اسب سواری این است که دیگر نیازی نیست برای 
بازدید از مناطق دیدنی دریاچه خود را خسته کنید. فقط کافیست که بر روی یک اسب بنشینید تا شما را به مکان های دیدنی 

برساند.
 High Line Trail مسیر ،Plain of Six Glaciers دشت ،Lake Agnes Tea House با اسب سواری می توانید خود را به چای خانه ی
 Giant Steps Waterfall برسانید. همچنین می توانید به آن طرف دریاچه ی لوئیز سفر کرده و یا یک روز کامل وقت گذاشته و از آبشار

رد شده به دره ی Paradise Valley بروید.

اگر در فصل زمستان از این دریاچه بازدید می نمایید، حتما تا انتهای دریاچه ی لوئیز سورتمه سواری کنید.
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