
Chín năm tăng giá nhà hàng năm 
dự kiến   sẽ kết thúc vào tháng Tư 
tới, theo dự báo của CoreLogic, 
mặc dù giá tại địa phương được dự 
báo sẽ tiếp tục tăng.

Giá nhà ở Mỹ sẽ giảm 1,3% so với 
năm trước vào tháng 4 năm 2021, 
công ty dữ liệu bất động sản cho 
biết vào thứ ba, ngày 2 tháng 6.

Dự báo được dự đoán giảm giá ở 
41 tiểu bang, với sự sụt giảm lớn 
nhất xảy ra trong các khu vực bị 
ảnh hưởng bởi suy thoái trong 
ngành công nghiệp du lịch và dầu 
khí.

Hàng tồn kho rất thấp của nhà để bán, cùng với người mua nhà, tỷ lệ thế chấp thấp kỷ lục, có thể sẽ tiếp 
tục hỗ trợ tăng trưởng giá nhà trong mùa xuân, Frank Nothaft, nhà kinh tế trưởng của CoreLogic cho biết. 
Vùi (Nhưng) nếu thất nghiệp vẫn tăng vào đầu năm 2021, thì chúng ta có thể hy vọng giá nhà sẽ giảm.

Tuy nhiên, giá aren giảm dự kiến   ở Nam California. Giá thay vào đó được dự báo sẽ tăng 3% ở Quận Los 
Angeles vào tháng 4 năm 2021, 5% ở Quận Cam và 6% ở Đế quốc nội địa, CoreLogic ước tính.

Sức mạnh về giá là khá đáng ngạc nhiên, nhưng khi bạn nghĩ về nó, nó cũng không đáng ngạc nhiên. Tất 
cả các nguyên tắc cơ bản đều có ở đó, Keith cho biết, Phó nhà kinh tế trưởng của CoreLogic Selma Hepp, 
đề cập đến sự giàu có của khu vực, hàng tồn kho thấp, tỷ lệ thế chấp giá rẻ và số lượng millennials gia 
tăng vào thị trường mua nhà.

Trong khi đó, Chỉ số giá nhà CoreLogic từ cho thấy nhà ở một gia đình có mức tăng phần trăm lớn nhất 
trong năm tính đến tháng Tư. Giá nhà tăng 4,9% ở Quận Los Angeles, 3,7% ở Quận Cam và 5% ở Đế quốc 
nội địa, chỉ số cho thấy. Trên toàn quốc, giá nhà tăng 5,4%.

Mặc dù nhiều báo cáo cho thấy nhu cầu của người mua nhà đã giảm khi bắt đầu khóa coronavirus, giá 
vẫn bị giảm do sự sụt giảm nhà trên thị trường, các chuyên gia nói.

Nguồn: https://www.msn.com/en-us/money/markets/u-s-house-price-drop-forecast-by-next-april/ar-BB14VKXK?ocid=hplocalnews
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