
Tuần được đánh giá

THỨ HAI, ngày 17 tháng 8
Chỉ số lạc quan của Hiệp hội các nhà xây dựng quốc gia về nhà xây dựng phù hợp với mức cao kỷ lục 
mọi thời đại của nó trong tháng này dựa trên lưu lượng truy cập tăng vọt qua các ngôi nhà mẫu. Chỉ số 
thị trường nhà ở NAHB đã tăng 6 điểm trong tháng 8 lên mức 78, mức kỷ lục tương tự được thiết lập vào 
tháng 12 năm 1988. Cả ba thành phần phụ của chỉ số đều tăng cũng như điều kiện bán hàng hiện tại đã 
tăng 6 điểm lên 84, doanh số bán hàng kỳ vọng. trong sáu tháng tiếp theo tăng 3 điểm lên 78 và lưu 
lượng truy cập qua các ngôi nhà kiểu mẫu đạt mức cao nhất từ   trước đến nay ở mức 65. Nhu cầu về 
những ngôi nhà mới dành cho một gia đình tiếp tục tăng mạnh do lãi suất thế chấp thấp và nhu cầu làm 
việc tại nhà đã nhiều người đang tìm kiếm nơi ở thích hợp hơn.

THỨ TƯ, ngày 18 tháng 8
Xây dựng khu dân cư mới đang bùng nổ. Giá nhà ở bắt đầu tăng 22,6% trong tháng Bảy lên mức 1,496 
triệu căn hàng năm. Điều này dễ dàng vượt quá ước tính đồng thuận với mức tăng nhỏ hơn và tỷ lệ là 
1,240 triệu. Hơn nữa, khởi công nhà ở đã được điều chỉnh tăng vào tháng 6 lên mức hàng năm là 1,220 
triệu từ 1,186 triệu trước đó. Giá nhà ở bắt đầu ở mức đáng kinh ngạc là 23,4% so với tháng 7 năm 2019. 
Khởi đầu cho gia đình độc thân đã tăng 8,2% vào tháng trước lên mức hàng năm là 940 nghìn trong khi 
bắt đầu từ nhiều gia đình (5 căn trở lên) tăng 56,7% lên 547 nghìn. Việc cấp giấy phép xây dựng tăng 
18,8% so với tháng trước, đạt tốc độ hàng năm là 1,495 triệu. Giấy phép một gia đình tăng 17,0% lên 983 
nghìn khi giấy phép nhiều gia đình tăng 23,5% lên 467 nghìn. Điểm phát hành giấy phép theo hướng 
tăng hơn nữa bắt đầu từ cuối quý này, đặc biệt là trong lĩnh vực một gia đình khi nền kinh tế tiếp tục 
quay trở lại sau khi đóng cửa.

THỨ SÁU, ngày 21 tháng 8
Doanh số bán nhà hiện tại đã tăng cao hơn 24,7% trong tháng Bảy lên mức hàng năm là 5,86 triệu, cao 
hơn nhiều so với kỳ vọng cho tỷ lệ hàng năm là 5,40 triệu. Mức tăng đáng kể trong tháng Bảy sau mức 
tăng khổng lồ 20,2% trong tháng Sáu; doanh số bán nhà hiện tại hiện tăng 8,7% so với năm ngoái và đạt 
mức cao nhất kể từ cuối năm 2006. Doanh số bán nhà đã tăng ở tất cả các khu vực của Hoa Kỳ trong 
tháng Bảy, bất cứ nơi nào từ 19,4% đến 30,6%. Tồn kho nhà có sẵn để bán giảm 2,6% hàng tháng và vẫn 
giảm 21,1% hàng năm xuống 1.500 triệu căn nhà, tương ứng với mức cung 3,1 tháng với tốc độ bán hiện 
tại. Nguồn cung đặc biệt khan hiếm đã thúc đẩy tỷ lệ tăng giá nhà. Giá nhà hiện tại trung bình cho tất cả 
các loại nhà ở là $ 304,100, tăng 8,5% so với tháng 7 năm 2019. Giá nhà tăng ở mọi khu vực. Lawrence 
Yun, nhà kinh tế trưởng của NARs, cho biết thị trường nhà ở đã qua giai đoạn phục hồi và hiện đang 
bùng nổ với doanh số bán nhà cao hơn so với những ngày trước đại dịch. Với sự thay đổi đáng kể trong 
công việc từ xa, các chủ nhà hiện tại đang tìm kiếm những ngôi nhà lớn hơn và điều này sẽ dẫn đến nhu 
cầu thứ cấp thậm chí vào năm 2021.
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