
در ماه نوامبر نشان می دهد که شرایط برای خریداران نیز خوشایند نبود. دقیقا در زمانی  تحلیل بازار مسکن کانادا

ی افزایش یافت و به رتبه %12ها شود، وخیم تر شد. آمار فروش خانهتر نمیشد شرایط از این بحرانیکه تصور می

های فروشی موجود ( رسید. در همین حال، تعداد خانه2015دوم فروش )اندکی کمتر از رکورد فروش در نوامبر 

 یبرا پیشنهاد چندین یارائه) آفر جنگ وضعیتی چنین در مشخصا کاهش یافت. %40در بازار نسبت به سال قبل 

 هایخانه بازار برای ویژه به امر این. شودمی خانه قیمت رفتن باال باعث نتیجه در و یابدمی افزایش( خانه خرید

های ویالیی نسبت به سال گذشته )که در آن موقع نیز پایین بود( کند. زیرا سطح موجودی خانهالیی صدق میوی

 قطعا. است یافته افزایش %36 و در فریزر ریور %21ها اکنون در ونکوور بزرگ کاهش یافت. قیمت این خانه 25%

 بازار در هاخانه قیمت که بار آخرین ن نیست.آ جزو امروز که است داشته وجود خانه خرید برای بهتری هایزمان

 ملک بازار هایبخش سایر که شد سبب بازار از بخشی در قیمت افزایش ،(2017 – 2015 سال در) بود صعودی

 بازار به 2016 سال در ویالیی هایخانه قیمت افزایش موج دیگر عبارت به. کنند تجربه را صعودی وضعیت نیز

به اوج رسید، قیمت کاندو  2016های ویالیی در سال رایت کرد. پس از این که قیمت خانهس نیز ونکوور کاندوهای

د. شافزایش یافت. زیرا برای کاندوها که در آن زمان هنوز ارزان بود، چندین پیشنهاد خرید ارائه می 2017در سال 

کاهش یافته است، چنین  %46ار افزایش یافته و تعداد کاندوهای موجود در باز %33اکنون که آمار فروش کاندو 

افزایش همراه بوده است.  %11کنیم. قیمت کاندوها نسبت به سال گذشته با وضعیتی را در این بازار مشاهده می

های ویالیی خواهد داشت. زیرا به نظر من احتماال بازار کاندوها در سال آینده سودآوری بهتری نسبت به بازار خانه

 .های ویالیی استل نزدیک شدن به خانهرشد قیمت کاندوها در حا

 OSFI شود( مواجه است. به نظر منی سیاسی )که به زودی انجام میالبته افزایش قیمت امالک با خطر مداخله
 ورکش در مسکن قیمت. اندشده  های مختلف دولت نگران)سازمان تدوین قوانین بانکی کانادا( به همراه بخش

گذاران در حال افزایش داشته است. فشارها بر روی سیاست %23حداکثر رسیده بود  به که گذشته سال به نسبت

، دولت فدرال و دولت استانی بریتیش OSFIایم که بانک کانادا، افزایش است و در چند ماه گذشته شاهد بوده

 .اندهای خود را ابراز کردهکلمبیا همگی نگرانی

های خریداری از زمان شیوع ویروس کرونا تعداد خانه ،(Bank of Canada) بر اساس آمار بانک مرکزی کانادا

ها فقط شده با هدف سرمایه گذاری دو برابر شده است. این در حالی است که آمار خرید خانه توسط خانه اولی

 .افزایش یافته است 45%

ا که در ابتدای سال شاهد آن هاحتماال هجوم ناگهانی سرمایه گذاران به بازار ملک با افزایش ناگهانی قیمت خانه

تواند حداقل برای مدتی توسط ها در آینده میبودیم مرتبط است. در چنین موردی، انتظارها برای افزایش قیمت

تواند شانس اصالح در بازار را افزایش دهد و اگر اصالحی اتفاق بیفتد، خود اشخاص محقق شود. این وضعیت می

 .شوندم افراد متضرر مینه تنها سرمایه گذاران بلکه تما



در هجوم سرمایه گذاران به بازار  (Bank of Canada) البته در پاراگراف قبل به نقش بانک مرکزی کانادا

ای نکردم. حال باید به شما یادآوری کنم که بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را تا نزدیک صفر مسکن هیچ اشاره

را به سیستم مالی وارد کرد و سپس در جوالی  (QE) چاپ شده میلیارد دالر اسکناس 5ای کاهش داد، هفته

گذشته از مصرف کننده التماس کرد تا وام بگیرد. و مصرف کنندگان نیز این کار را انجام دادند. اکنون رشد اعتبار 

های از وام %65شود. در ضمن ی گذشته محسوب میقرار دارد که بیشترین شتاب در دهه %10وام مسکونی در 

بود(  %59)که این مقدار  2016ریافت شده در کانادا مربوط به بریتیش کلمبیا و انتاریو است که نسبت به سال د

 .بیشتر شده است. به همین دلیل است که قیمت مسکن عمدتا در این دو استان با افزایش همراه بوده است

اند. به اهش قیمت مسکن انجام دادهبه هر حال، بدون توجه به این که چه کسی مقصر است، اقداماتی جهت ک

 empty) مالیات خانه خالی ،(foreign buyers tax) عنوان مثال اکنون مالیات خریداران خارجی
homes tax)، مالیات خرید و فروش خانه (speculation tax) ،تست استرس وام (mortgage 
stress test )اند. اما هنوز قیمت بیشترین میزان رسانده های ساخته شده را بهرا اعمال کرده و تعداد خانه

ایم. ی وام )نرخ بهره( را انجام ندادهایم، اما افزایش هزینهها در حال افزایش است. ما همه چیز را امتحان کردهخانه

 !!!چنین چیزی را تصور کنید

های باالیی هایی که از اهرمژه آن، به ویدهدها را تحت تاثیر قرار میی وام گرفتن )نرخ بهره(، قیمت داراییهزینه

ی اخیر منفی بوده است. هر ی واقعی وام در بیشتر از یک دههاند )مانند مسکن کانادا(. نرخ بهرهاستفاده کرده

و حال حاضر( قیمت مسکن به صورت قابل توجهی  2015/2016شود )ی واقعی بسیار منفی میزمان که نرخ بهره

 .یابدافزایش می

خواهد در سال می (Bank of Canada) ز متخصصان بازار معتقد هستند که بانک مرکزی کانادابسیاری ا

آینده نرخ بهره را به تدریج در چهار یا پنج مرحله افزایش دهد. البته به نظر من احتماال کند شدن روند خرید و 

 .فروش خانه و کاهش رشد اقتصادی کمتر از اینها طول بکشد

خواهد  %4کردند که به رسید و همه تصور می %3.5ی وام به نرخ بهره 2018د که در سال به یاد داشته باشی

رسید. در آن سال چه اتفاقی رخ داد؟ آمار فروش در ونکوور بزرگ به کمترین میزان در هجده سال گذشته رسید 

ه چرا پس از افزایش و آمار فروش در تورنتو بزرگ به کمترین میزان در یک دهه رسید. آیا جای تعجب دارد ک

 ؟ی وام )نرخ بهره(، دو بازار ملک به شدت اهرمی با رکود مواجه شدهزینه

تواند تغییر کند. امسال آمار تعداد اکنون نرخ بهره آنقدر پایین است که از بازار ملک حمایت شود. اما این امر می

)که زمینه را برای  2015سید و از آمار سال های فروخته شده در ونکوور بزرگ به باالترین حد خود خواهد رخانه



اعمال مالیات خریداران خارجی در سال بعد فراهم کرد( باالتر خواهد رفت. آمار فروش خانه در سرتاسر کانادا 

 .بسیار زیاد بوده و در دو سال پیاپی به رکورد جدیدی رسیده است

 اند. این به آن معناران مجبور به حمایت از آن شدهگذابازار مسکن کانادا اکنون به قدری بزرگ است که سیاست

گونه داند چتواند رخ دهد. این وضعیت نسبتا حساس بوده و کسی نمیدهد یا نمیای رخ نمینیست که هیچ حادثه

آن را حل کند. صرف نظر از روش حل آن به نظر می رسد که بازار آماده باالتر رفتن است مگر آنکه راه حل موثری 

 .کنند. بیاید آن را نظاره کنیم اعمال

 های ویالییبازار خانه

کاهش یافت. این روند به دلیل  %7های ویالیی فروخته شده نسبت به سال گذشته در ماه نوامبر آمار تعداد خانه

 های فروشی در بازار است. در ماه نوامبر تعداداصلی آن عدم وجود خانه نبود تقاضا ایجاد نشده است بلکه علت

های تنها زمانی بود که موجودی خانه 2016های ویالیی موجود در بازار به کمترین میزان رسیده است. دسامبر خانه

 .ویالیی از این مقدار کمتر بود

های ای هستید؟ اگر به دنبال خرید خانهی قیمتیهای ویالیی در چه بازهاین امر مهم است که شما به دنبال خانه

 ی مناسبی خریداری کنید. زیرا نسبتدالر باشید، مگر خوش شانس باشید که بتوانید خانهمیلیون  2.5زیر 

months of inventory است 1.6ها فقط برای فروش این خانه. 

است.  6.5میلیون دالر برابر  2.5های ویالیی باالتر از برای خانه months of inventory با این حال، نسبت

میلیون  2.5های زیر ی خود را نسبت به سایر مردم )کسانی که به دنبال خانهوانید بودجهبه عبارت دیگر، اگر بت

ولی و ی معمی بین یک خانهدالر هستند( افزایش دهید، معامالت پر سودی را می توانید پیدا کنید. اساسا فاصله

 .الکچری هرگز از این کمتر نبوده است

شوند. قیمت معیار )شاخص( یک خانه در های الکچری محسوب میاییها در ونکوور بزرگ جزو داراکنون خانه

خانه  3400رسد که موج جدیدی از عرضه وجود ندارد. کمتر از دالر است و به نظر می 1،870،000انتهای نوامبر 

ه ب شوند.های جدید جایگزین میهای قدیمی هستند که با خانهدر حال ساخت و ساز است و بسیاری از اینها خانه

 .ی جدیدی نداریمعبارت دیگر عرضه

افزایش  %21ها نسبت به سال قبل دهد. قیمت این خانههای ویالیی به رشد خود ادامه میبنابراین، قیمت خانه

 .داشته است



های ویالیی در بازه نه چندان بزرگ وجود البته اشتباه متوجه نشوید. به نظر من احتمال رشد دوباره قیمت خانه

به بعد ندیده بودیم. به نظر من اگر رقابت  2015/2016ها را از سال تا کنون این سرعت در افزایش قیمت دارد.

دهند و مبالغ بیشتری را برای خرید خانه به وجود بیاید، بسیاری از خریداران خونسردی خود را از دست می

ها که هست بسیار پایین باشد، قیمت خانهها همانطور کنند. با این حال، تا زمانی که موجودی خانهپرداخت می

شوند. شاید هم فروشندگانی که زنم به زودی خریداران خسته شده و از بازار خارج مییابد. حدس میکاهش نمی

 .منتظر بازار بهتر هستند شروع به عرضه خانه خود در بازار کنند

 بازار کاندو

 2015معامله شد. این میزان، رکورد فروش کاندو در نوامبر  کاندو در ونکوور بزرگ 1800در ماه نوامبر بیش از 

کاندو معامله شد( را شکست. بازار کاندو بسیار پر رونق بوده و آمار فروش آن نسبت به  1500)که اندکی بیشتر از 

 .افزایش یافته است %33سال قبل 

 
کاهش یافته است. به یاد داشته  %46در همین حال، تعداد کاندوهای فروشی موجود در بازار نسبت به سال قبل 

باشید که موجودی کاندوها در سال گذشته تا حدودی افزایش یافته بود. زیرا در نوامبر گذشته تعداد کاندوهای 

 .افزوده شده به لیست فروش به باالترین مقدار رسیده بود

دهیم، این نسبت اکنون برابر را مورد بررسی قرار می months of inventory تر، نسبتبررسی دقیق برای

 . است. به عبارت دیگر اکنون وضعیت بازار به نفع فروشندگان است 1.8



 months of inventory با توجه به اینکه تعداد کاندوهای فروخته شده به بیشترین مقدار رسیده و نسبت

)وضعیت بازار بع نفع فروشندگان است(، جای تعجبی ندارد که قیمت کاندو افزایش یابد. این قیمت  پایین است

 .ها به این معنی است که باالتر هم خواهد رفتافزایش یافته است و تمام نشانه %11نسبت به سال گذشته 

افزایش است. در حال حاضر  ی کاندوها در حالهای ویالیی، عرضهخبر خوب این است که بر خالف بازار خانه

تعداد کاندوهای در حال ساخت به رکورد آن نزدیک شده است. باال رفتن عرضه شاید مانع افزایش خارج از کنترل 

داند، تعداد قیمت کاندوها شود. اگرچه همانطور که بانک مرکزی کانادا اعالم کرد و هر شخص آگاهی هم می

وانند تتا در شرایطی که سرمایه گذارانی داریم که وام زیر صفر درصد میطبیع سرمایه گذاران در حال رشد است و

 .بگیرند سخت است که بتوان بیش از تقاضا، کاندو عرضه کرد

ی شهر بیشتر است. به عنوان مثال، قیمت کاندوها در های ویالیی، رشد قیمت کاندو در حاشیههمانند بازار خانه

افزایش یافته  %23و  %14ا قیمت کاندوهای کوکیلتام و میپل ریج به ترتیب افزایش یافته است ام %9شهر ونکوور 

 .است

 .دهدبه نظر من در سال پیش رو قیمت کاندوها به رشد خود ادامه می

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

 تواند بسیار متفاوتمختلف و از طرف دیگر محدوده قیمتی ملک مورد نظر، سن و وضعیت آن میهای و حتی محله

باشد. بنابراین اگر قصد خرید، فروش و یا سرمایه گذاری دارید حتما از مشاور مورد اعتماد خود بخواهید تحلیل 

 .ترین سود را بدست آوریدهای شما آماده و تهیه کند تا بتوانید بیشاختصاصی بر اساس نیازها و خواسته

 


