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آیا قیمت ها از تابستان 
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برخالف بسیاری از کشورها که در طول پاندمی، قیمت اجاره خانه در آنها به 

شکل سرسام آوری باال رفت، در کانادا شاهد کاهش میزان اجاره بها بودیم. 

حتی در بسیاری از بازارها، قیمت ها به حدی پایین آمده است که مستأجران 

می توانند با همان اجاره  بهایی که سال گذشته می پرداختند، حاال آپارتمانی را با یک اتاق  

خواب اضافه اجاره کنند. 

با این حال این گزارش نشان می دهد که این روند رو به کاهش اجاره ها در پایان بهار به 

پایان راه خود می رسد و ما از تابستان شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود.

گزارش تازه ای از وب سایت rentals.ca پیش بینی می کند که میانگین ملی اجاره بها تا پایان 

۲۰۲۱ به میزان ۳ درصد افزایش پیدا کند. 

همین االن هم این روند را ما در مناطقی مانند نورث یورک، ریچموندهیل، نیومارکت، وان، 

مارکام و آرورا داریم می بینیم.

در مطلب پیش رو، با پیش بینی هایی از وضعیت اجاره بها در سال ۲۰۲۱، آشنا می شوید. 

چشم انداز بازار اجاره مسکن در سال ۲۰۲۱

آیا قیمت ها از تابستان دوباره افزایش می یابد؟

پیش بینی ها نشان می دهد که شهرهای کوچک واقع در اطراف کالنشهرهای بزرگ که در طی 

پاندمی عالقه مندان بیشتری پیدا کرده اند، همچنان رونق خود را حفظ خواهند کرد. این مساله 

ارتباط مستقیم با میزان اجاره بهای مسکن در سال جاری دارد 

Canada's Rental Market In 2021
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بسیاری از مستأجران در سراسر کشور، از کاهش چشمگیر قیمت ها در بازار اجاره کانادا در طی یک 

سال گذشته، منتفع شده اند. اما بر اساس گزارش تازه ای از وب سایت rentals.ca انتظار می رود 

میانگین ملی اجاره بها تا پایان ۲۰۲۱ به میزان ۳ درصد افزایش پیدا کند. 

دالیلی که باعث پایین آمدن قیمت اجاره خانه در سال 2020 در 

شهرهای بزرگ کانادا شد

با ادامه اثرات پاندمی کووید ۱۹، اجاره ها در سال گذشته، به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تورنتو و 

ونکوور، پیوسته در حال کاهش بود. توانایی کار از خانه، بسته بودن مرزها و برگزاری کالس های 

آنالین، همگی در باال رفتن نرخ خالی بودن واحدهای مسکونی در مناطق شهری بزرگتر، نسبت به 

شرایط نرمال، سهیم بودند و به پایین رفتن قیمت ها کمک کردند.    

Matt Danison، مدیرعامل rentals.ca می گوید: »در بسیاری از بازارها، قیمت ها به حدی 

پایین آمده است که مستأجران می توانند با همان اجاره  بهایی که سال گذشته می پرداختند، حاال 

آپارتمانی را با یک اتاق  خواب اضافه اجاره کنند«.  

نرخ خالی بودن واحدهای مسکونی کانادا در سال 2020 چگونه 

بوده است؟ 

 The Canada Mortgage ،یک ارزیابی از بازار اجاره، توسط شرکت وام مسکن و خانه سازی کانادا

And Housing Corporation یا CMHC که همین امسال انتشار یافت، نشان می دهد که نرخ 

کلی خالی بودن واحدهای مسکونی کانادا در اکتبر ۲۰۲۰ به ۳.۲ درصد افزایش یافته بود که ۲ 

درصد باالتر از اکتبر ۲۰۱۹ بوده است. 

در سال 2021 وضعیت قیمت ها در بازار اجاره کانادا چگونه خواهد 

بود؟  

گزارش جدید rentals.ca پیش بینی می کند که قیمت ها در بازار اجاره کانادا، در چند ماه نخست 

سال جاری، همچنان سیر نزولی خواهد داشت، ولی احتماال از تابستان به بعد ورق برمی گردد. 

پیش بینی این است که تا پایان سال، قیمت ها در تورنتو ۴ درصد، در ونکوور به میزان ۳ درصد و 
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در مونترال به میزان ۶ درصد افزایش یابد. 

انتظار بر این است که در کلگری تفاوت قیمتی نداشته باشیم.

پیش بینی می شود شهرهای کوچک همچنان رونق خود را حفظ کنند

پیش بینی می شود که شهرهای کوچک واقع در اطراف کالنشهرهای بزرگ که در طی پاندمی 

عالقه مندان بیشتری پیدا کرده اند، همچنان رونق خود را حفظ کنند، چرا که رویه کار از خانه ادامه 

خواهد داشت. 

 Guy این عالقه مندی به ویژه در شهرهای اطراف تورنتو بیشتر به چشم می خورد، جایی که به گفته

Tsror، متخصص علوم داده، »تقاضا برای واحدهای اجاره ای در هر اندازه ای، در آنها باال رفته است 

و این نشان می دهد که مستأجران، حاال که می توانند از خانه کار کنند و نیازی به رفت وآمد هر 

روزه به سر کار ندارند، می خواهند خارج از هسته مراکز شهری زندگی کنند«. 

همین االن هم این روند را ما در مناطقی مانند نورث یورک، ریچموندهیل، نیومارکت، وان، مارکام و 

آرورا داریم می بینیم. 

تاثیراتی که پاندمی بر اولویت های مستأجران در سراسر کانادا داشته 

است 

این کارشناس داده ها همچنین دریافته است که پاندمی، امسال اثر بسیار چشمگیری بر 

اولویت های مستأجران در سراسر کانادا داشته است. 

تسور می گوید: »مجاورت با خواروبار فروشی ها و پارک ها در کانادا به سرعت در اولویت افراد باال 

رفت، به ترتیب ۲۱ و ۸ درصد. از طرف دیگر، شاهد کاهش چشمگیر عالقه مندی به مجاورت با 

ایستگاه های حمل ونقل عمومی هستیم که در سه ماهه چهارم ۲۰۲۰، نسبت به سه ماهه نخست، ۲۴ 

درصد کاهش پیدا کرد«. 

ولی Guy Tsror می گوید، همچون بسیاری دیگر از تغییراتی که در طی پاندمی در رفتارها 

مشاهده کرده ایم، این کاهش عالقه نیز احتماال روند کوتاه مدتی خواهد بود که با تحقق یافتن 

واکسیناسیون، آرام آرام بهبود خواهد یافت. 

Matt Danison
CEO of Rentals.ca

Guy Tsror
Data Scientist
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