
Tuy nhiên, trong khi danh 
sách cao cấp tăng gần 
40% kể từ tháng 5, danh 
sách mới của những ngôi 
nhà giá cả phải chăng nhất 
trong tháng 6 thấp hơn 
29% so với mức của năm 
ngoái.

“Tình trạng thất nghiệp đã 
xảy ra trong cuộc suy thoái 
này - với việc sa thải nhiều 
hơn ở các dịch vụ, bán lẻ, 
thực phẩm, giải trí và các 
công việc khác không thể 
thực hiện từ xa - có thể 
dẫn đến những trải 
nghiệm rất khác nhau ở cả 
hai đầu của phổ giá nhà 
ở,” Nhà kinh tế Zillow Jeff 
Tucker cho biết trong một 

Sau khi sụt giảm đáng kể vào tháng 4 và tháng 5, danh 
sách nhà cao cấp mới trong tháng 6 chỉ giảm 9% so với 
năm ngoái, theo một báo cáo từ Zillow.

thông cáo.

Tucker cho biết: “Hàng 
triệu người Mỹ bị mất việc 
làm hoặc mất thu nhập 
hiện chỉ có thể ở trong nhà 
của họ nhờ các chương 
trình gia hạn bất thường, 
có nghĩa là họ có thể phải 
tạm dừng kế hoạch buôn 
bán hoặc chuyển đến một 
thành phố mới. “Nhưng 
đối với những chủ nhà 
giàu có hơn
những người mà việc làm 
vẫn ổn định và đang tìm 
cách giao dịch, bây giờ có 
thể là thời điểm cơ hội để 
bán và chốt lãi suất thế 
chấp thấp kỷ lục cho ngôi 
nhà mơ ước của họ. ”

Vào tháng Sáu, danh sách 
mới cho những ngôi nhà 
đắt nhất đã tăng 33,5% ở 
San Francisco; 27,3 phần 
trăm ở San Jose, 
California; và 13,1 phần 
trăm ở Miami.

Zillow cho biết Denver là 
thị trường lớn duy nhất có 
danh sách những ngôi nhà 
đắt nhất và giá cả phải 
chăng nhất trong tháng 
Sáu đều tăng so với năm 
ngoái, lần lượt là 4,4% và 
4,9%.
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