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TIN KHU CĂN HỘ CHO THUÊ

Giá thuê căn hộ đã giảm nhẹ trong tháng thứ hai liên tiếp, nhưng tin tốt là tỷ giá đang ổn định ở mức tăng 
trưởng vừa phải. Giá thuê trung bình của Mỹ đã giảm 1 đô la trong tháng 11 xuống còn 1,347 đô la Mỹ, theo 
khảo sát hàng tháng của Yardi Matrix trên 121 thị trường.

Các yếu tố theo mùa là một phần lý do cho sự giảm nhẹ trong tăng trưởng tiền thuê, cuộc khảo sát tháng 
11 báo hiệu sức mạnh của thị trường. Tốc độ tăng trưởng tổng thể vẫn ổn định trong bối cảnh một số các khó 
khăn đã bắt đầu xuất hiện như đầu cung của các căn hộ đang dần chạm đỉnh, các đô thị ven biển lớn vượt 
quá túi tiền và giảm việc làm trong ngành công nghiệp công nghệ đang bắt đầu gây áp lực cho việc tăng tiền 
thuê tại khu vực Tây Bắc. Các căn hộ trong các trung tâm công nghệ nổi tiếng như Seattle, San Jose, Denver 
và Portland trong một thời gian dài có mức tăng trưởng tiền thuê rất cao, nhưng nay đã trở lại mức vừa phải.

Tăng trưởng tiền thuê giảm tốc phần lớn là do nguồn cung tăng quá nhiều trong những khu đô thị đó, và tình 
trạng tăng trưởng có thể sẽ tồi tệ hơn nếu không có tình trạng thiếu lao động xây dựng làm trì hoãn các dự án 
trung bình từ bốn đến mười lăm tháng. Do đó, mặc dù Yardi Matrix theo dõi khoảng 600.000 đơn vị đang được 
xây dựng trên toàn quốc, chỉ khoảng 300.000 đơn vị sẽ được phân phối vào năm 2017.

Tháng mười là tháng đầu tiên mà hậu quả của cơn bão Harvey có thể được đo lường một cách chính xác và 
nó đã giúp Houston bật lên. Tăng trưởng cho thuê tại Houston tăng 0,8% so với năm ngoái, cải thiện 1% so với 
tháng trước là -0,2% và tháng tăng trưởng giá thuê đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2016. Hơn 45.000 căn hộ chung 
cư và 100.000 căn hộ đã không thê hoạt động do Harvey.

Sau mùa thu vừa qua, tổng kết có 45,000 phòng ký túc xá được đưa vào thị trường của 72 trường đại học. Con 
số này đã giảm so với 48,100 phòng mới của mùa thu năm 2016. Tuy kết quả trên toàn quốc giảm nhẹ, một số 
trường đại học chứng kiến nguồn cung phòng ký túc xá mới vẫn rất cao và tiếp tục tăng trong năm nay. Điều 
này khiến hoạt động kinh doanh giảm lại tuy nhiên ngành ký túc xá sinh viên vẫn còn rất mạnh.  

Các trường đại học có nguồn cung ngoài khuôn viên cao nhất trong mùa thu này được trình bày trong bảng 
dưới đây. Trong số các trường đại học này, 17 trong số họ đã chứng kiến sự gia tăng cung cấp phòng ký túc xá 
ngoài trường vào năm 2017. Số còn lại giảm. Tuy nhiên, đại đa số các trường đại học này dự đoán nguồn cung 
nhà ở của sinh viên sẽ giảm - hoặc không có nguồn cung cấp mới nào - vào mùa thu tới.
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