
Theo báo cáo từ ATTOM Data Solu-
tions, có 1,07 triệu khoản thế chấp tái 
cấp vốn được bảo đảm bằng tài sản 
dân cư bắt nguồn từ quý 1 năm 2020.

Con số đó đã giảm 16% so với quý IV 
năm 2019 nhưng tăng 87% so với 
quý đầu tiên của năm 2019, theo Báo 
cáo khởi tạo thế chấp tài sản dân cư 
của Hoa Kỳ trong quý I năm 2020

Các khoản tái cấp vốn có nguồn gốc 
trong quý đầu tiên đã tạo ra ước tính 
$ 328,5 tỷ, giảm 16 phần trăm so với 
quý trước, nhưng tăng 105 phần trăm 
so với một năm trước, báo cáo cho 
thấy.

Các khoản tái cấp vốn quý đầu tiên 
55,7 phần trăm của tất cả 1,92 triệu 
khoản vay mua nhà trong quý đầu 
tiên của năm 2020, gần giống với 

55,9 phần trăm các khoản vay trong 
quý IV năm 2019, nhưng tăng từ 41,3 
phần trăm trong quý đầu tiên của 
năm 2019.

Dữ liệu cho vay của Home Home đã 
tăng trở lại trong quý đầu tiên của 
năm, với hoạt động tái cấp vốn một 
lần nữa chiếm hơn một nửa tổng 
khối lượng thế chấp, Giám đốc sản 
phẩm của ATTOM, ông Todd Teta cho 
biết trong một bản phát hành. Số 
lượng và giá trị đồng đô la của các 
khoản vay mua nhà đã đánh dấu một 
dấu hiệu khác về việc thị trường nhà 
ở Hoa Kỳ tiếp tục tăng giá như thế 
nào trong những tháng đầu năm khi 
mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng.

Thật không may, đó là tất cả không 
chắc chắn

bây giờ do sự sụp đổ kinh tế từ đại 
dịch virus có thể khiến thị trường rơi 
vào suy thoái, ông Teta nói. Tuy 
nhiên, ít nhất là những người đứng 
đầu thị trường không chắc chắn với 
một số khoản vay mua nhà mạnh 
nhất - và bằng cách mở rộng, thị 
trường tổng thể - những con số kể từ 
sau cuộc suy thoái kinh tế vừa qua.

Báo cáo cho biết các khoản tái cấp 
vốn dân cư tăng lên hàng năm, 
trong 186 trong số 192 khu vực 
thống kê đô thị có dân số hơn 
200.000, bao gồm cả ở Chicago 
(tăng 129,3%); Los Angeles (tăng 
115,9%); Dallas-Fort Worth (tăng 87 
phần trăm); New York (tăng 71,2%) 
và Houston (tăng 53,1%).

Các khoản tái cấp vốn trong quý đầu 
tiên giảm so với năm trước tại 
McAllen, Texas (giảm 29,3%); Beau-
mont, Texas (giảm 13,4 phần trăm); 
Syracuse, N.Y. (giảm 1 phần trăm); 
Amarillo, Texas (giảm 0,4 phần 
trăm); và Youngstown, Ohio (giảm 
0,4 phần trăm).

ATTOM đã tìm thấy những người cho 
vay có nguồn gốc từ 60.703 thế 
chấp mua nhà ở trong quý đầu tiên 
của năm 2020, giảm 12% so với quý 
trước, nhưng tăng 13% so với một 
năm trước đó.

Nguồn gốc mua hàng quý đầu tiên 
tăng ở 62 phần trăm các khu vực tàu 
điện ngầm có dân số hơn 200.000, 
bao gồm ở Savannah, Ga. (Tăng 299 
phần trăm); Lafayette, La. (Tăng 
230,9 phần trăm); Nam Bend, Ind. 
(Tăng 143,4 phần trăm); Los Angeles 
(tăng 121,7%) và Ventura, California 
(tăng 115,5%).
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