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در ابتدای پاندمی و زمانی که کانادا در الک داون فرو رفته بود، اکثر 

پیش بینی ها حاکی از آن بود که سال 2020 تبدیل به سالی بسیار سخت برای 

بازار امالک می شود. 

اتفاقی که نیفتاد و برخالف تمام پیش بینی ها، بازار امالک کانادا سال پرهیجان و رکوردشکنی 

را سپری کرد. 

حال، با گذشت ۴ ماه از سال 2021 و ادامه دار شدن پاندمی، می توانیم چشم انداز روشن تری 

از بازار امالک را در سال 2021 ترسیم کنیم؛ همان پیش بینی هایی که در ابتدای سال هم طرح 

شده بود و حاال خیلی از آنها دارد تحقق می یابد.

در حال حاضر وضعیت بازار امالک کانادا وابسته شده است به گرایش های مهمی مانند 

ادامه دار شدن یا نشدن دورکاری و تمایل مردم به خروج از مراکز شهری، باال یا پایین رفتن 

نرخ های بهره، وضعیت بازار کاندو و میزان مهاجرت و همچنین، کمبود یا عدم کمبود ملک 

برای فروش. 

در مطلب پیش رو، توضیحات مفصلی درباره این گرایش ها مطرح شده است. 

۴ گرایش که بازار امالک کانادا را 

امسال دارد شکل می دهد

در سال ۲۰۲۰ با وجود پاندمی و سر به فلک کشیدن قیمت ها، رکوردهای فروش مسکن در 

بسیاری از بازارهای کانادا شکسته شد. حال باید ببینیم در سال ۲۰۲۱ چه شرایطی پیش روی 

بازار مسکن کانادا خواهد بود

Four trends that is shaping Canadian real estate Now

۴ گرایش که بازار امالک کانادا را امسال دارد شکل می دهد
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بازار امالک کانادا در ۲۰۲۰ همه پیش بینی ها را نقش بر آب کرد. با وجود آنکه قیمت ها چنان سر 

به فلک کشید که از دوران جنون خرید ۲۰۱۷-۲۰۱۴ بی سابقه بود، رکوردهای فروش در بسیاری از 

بازارهای محلی شکسته شد. 

ولی درباره ۲۰۲۱ چه می توان گفت؟ آیا بازار کانادا، پس از سال بی نظیری که پشت سر گذاشت، 

همان نمایش را بار دیگر به روی صحنه خواهد برد؟ 

پاسخ این سوال تا حد زیادی به ۴ گرایش زیر بستگی خواهد داشت. 

خروج دسته جمعی از مراکز شهری به دلیل دورکاری یا برگشتن به 

فضای کار فیزیکی و شهرها؟  

کووید ۱۹ سونامی تقاضا را برای ملک های بزرگ تر، هم در میان صاحبخانه های 
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باتجربه و هم خریداران خانه اولی، به راه انداخت. 

ولی جستجو برای فضای کافی با قیمت مناسب، بسیاری از خریداران را به سوی 

کامیونیتی های روستایی و حومه های دوردست  و کوچک تری کشانده است که در 

آنجا بتوانند از پس یک اضطراب جهانی دیگر برآیند. 

عزیمت از مناطق شهری احتماال مهمترین گرایشی است که در نیمه نخست سال ۲۰۲۱ روی بازار 

امالک کانادا تأثیر خواهد گذاشت. 

خریدارانی که آینده خود را با دورکاری به تصور می آورند و خواهان فضای بیشتری هستند، 

انتخاب چندانی جز این نخواهند داشت که به کامیونیتی های کوچک تر، با خانه های عموما ارزان تر 

از مراکز شهری، روی بیاورند. 

توقع این است که به دنبال بیش از یک سال الک داون های متناوب به خاطر کووید ۱۹ و سرخوردگی 

از زندگی شهری، کانادایی ها آرزومند زندگی در مناطق کم جمعیت تر باشند.  ولی برخی از 

اقتصاددانان پیشاپیش، آینده الگوی جدید دورکاری را محل تردید می دانند. 

Benjamin Tal، معاون و اقتصاددان ارشد CIBC، اولین کارشناس برجسته ای بود که پیش بینی 

کرد خروج دسته جمعی از مراکز شهری در نهایت پایان خواهد یافت. استدالل او این است که 

وقتی بیزینس ها تصمیم بگیرند کارکنان  خود را به محل های فیزیکی کار برگردانند، گرایش مذکور 

به تدریج رنگ می بازد. 
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بازار کاندو به لطف افزایش میزان مهاجرت، رونق خواهد گرفت 

تمایل مردم به داشتن فضای بیشتر، خبر بدی برای فروشندگان کاندو بوده است، 
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چرا که تقاضا برای این بازار را کاهش داد و منحنی رشد قیمت را در بخش عمده ای 

از سال ۲۰۲۰، هموار ساخت. 

اوضاع برای سرمایه گذاران کاندو حتی بدتر از این بوده است. سه گروه جمعیتی 

موردنیاز برای تأمین مستأجر و حفظ سودآوری ملک های اجاره ای، یعنی مهاجران، دانشجویان و 

مسافرانی که حاضر به پرداخت نرخ های باالی اجاره شبانه باشند، یک سال پیش ناپدید شدند و 

هنوز برنگشته اند.  

ولی موج ارزان فروشی همگانی  که خیلی ها می ترسیدند بازارهای کاندو را در شهرهایی مثل تورنتو 

و ونکوور به سقوط بکشاند، اتفاق نیفتاد. 

مالکان ظاهرا امیدوارند که ترکیب واکسیناسیون کووید ۱۹ و افزایش سقف پذیرش مهاجران در 

سال ۲۰۲۱ از سوی دولت فدرال، تقاضا برای کاندو را به همان سطوح قبل از پاندمی برگرداند. 

در حالی که برنامه توزیع واکسن کشور، هدف انتقادهای گزنده ای قرار داشته است، کانادا 

پیشاپیش جلوتر از برنامه ریزی قبلی خود برای رساندن دارندگان جدید اقامت دائم، به ۴۰۱ هزار 

نفر در سال ۲۰۲۱ می باشد.  

Marco Mendicino، وزیر مهاجرت به Bloomberg News گفته است که در ماه ژانویه، ۲۶,۶۰۰ 

دارنده جدید اقامت دائم در کشور پذیرش شده اند و ۲۷,۳۳۲ نفر دیگر نیز در ماه فوریه مورد 

پذیرش قرار گرفتند.

با کمبود ملک برای فروش مواجه هستیم  

وقتی در میانه یک رکود جهانی، بازار مسکن رونق می گیرد، پر بیراه نخواهد بود اگر 
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درباره معناداری بنیان های اقتصادی بخش امالک تردید کنیم. 

بیکاری سر به فلک می کشد و بیزینس ها تعطیل می شوند، ولی مردم از سر و کول 

هم باال می روند تا خانه های میلیون دالری بخرند. 

نتیجه این شده است که با کمبود ملک برای فروش مواجه هستیم. 

۴ گرایش که بازار امالک کانادا را امسال دارد شکل می دهد

بازار کاندو در سال جدید؛ مهاجران و 

دانشجویان که برگردند،  روند تغییر خواهد کرد

تغییراتی که به طور ناگهانی در بازار کاندو در 

ماه دسامبر اتفاق افتاد، پیش بینی را برای این 

بازار دشوار کرده است.

در حالی که میزان معامالت نسبت به دسامبر 

۲۰۱۹ افزایش یافته، ولی قیمت ها همچنان 

پائین است. 

با این حال همان عواملی که از تابستان گذشته 

باعث سردی این بازار شد می تواند حاال باعث 

داغ شدن بازار شود.

کاهش میزان مهاجران و دانشجویان خارجی، 

محدود شدن بازار اجاره های موقت مانند 

Airbnb و باالخره نیاز به فضای بزرگ تر به دلیل 

اجبار کار از خانه ، مهم ترین دالیلی بود که باعث 

سرد شدن بازار در سال گذشته شد.

حاال با شروع واکسیناسیون و تصمیم دولت 

کانادا برای پذیرش ۴۰۰ هزار مهاجر جدید در 

سال ۲۰۲۱ می تواند این روند را معکوس کند.

این مطلب با نگاهی به بازار پرتالطم 

کاندو که از تابستان رو به سردی گذاشت، 

پیش بینی هائی را برای سال جدید ارائه می کند.

این را هم بخوانید

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید
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با توجه به خروج دسته جمعی مردم از مراکز شهری 

که قبال بدان اشاره شد، موجودی مسکن در بازارهای 

روستائی که قبال کم تحرک و پر موجودی بود، کاهش 

یافته است و در نتیجه، فشار بر قیمت ها در همه 

جا وجود خواهد داشت و نه فقط در شهرهای بزرگ 

کشور. 

در Bancroft انتاریو که ۴ هزار نفر جمعیت دارد، 

لیستینگ های فعال در ماه ژانویه به میزان ۶۳.۹ 

درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و به 

کمترین رکورد در بیش از ۳۰ سال گذشته رسید.

 میانگین قیمت ها نیز 8۰.۹ درصد نسبت به یک 

سال قبل افزایش یافت.  

نرخ های بهره وام مسکن در حال افزایش است 

بازار مسکن کانادا که رونق خود را طی 8 ماه گذشته به نرخ های بهره بسیار پایین 
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مدیون است، به هرگونه افزایش در این نرخ ها بسیار حساس است. درست به 

همان شکلی که Superman به kryptonite حساس بود.  

در اوایل ماه مارچ، چندین وب سایت مقایسه نرخ بهره وام های مسکن کانادا 

گزارش کردند که پایین ترین نرخ برای وام مسکن پنج ساله با نرخ ثابت، با ۰.۲5 درصد افزایش، به 

۱.۶۴ درصد رسیده است، که این نخستین افزایش از ژانویه سال گذشته به شمار می آید. 

این افزایش در زمان نامناسبی برای خریداران اخیر خانه اتفاق می افتد.

 the Bank ،بسیاری از آنها خرید خود را با این فرض انجام داده اند که وعده بانک مرکزی کانادا 

of Canada برای پایین نگه داشتن نرخ های بهره تا ۲۰۲۳ موجب خواهد شد که آنها تا آینده قابل 

پیش بینی، هیچ گونه نگرانی بابت نرخ های بهره نداشته باشند. 

عده کمی، به ویژه کسانی که وام های با نرخ بهره شناور را ترجیح دادند، پیش بینی کردند که هزینه 

وام های مسکن شان اینقدر زود افزایش خواهد یافت. 

۴ گرایش که بازار امالک کانادا را امسال دارد شکل می دهد

 ¶ در حال حاضر وضعیت 
بازار امالک کانادا وابسته 

شده است به گرایش های 

مهمی مانند ادامه دار شدن 

یا نشدن دورکاری و تمایل 

مردم به خروج از مراکز 

شهری، باال یا پایین رفتن 

نرخ های بهره، وضعیت بازار 

کاندو و میزان مهاجرت و 

همچنین، کمبود یا عدم 

کمبود ملک برای فروش ¶
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