16 พฤศจิกายน 2561

สถานการณ์ อสังหาริมทรั พย์ ปี 2561 และแนวโน้ มปี 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยดร.วิชยั วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อานวยการศูนย์ ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิ ดเผยถึงสถานการณ์ตลาดที่
อยู่อาศัยในไตรมาส 3 ปี 2561 แนวโน้ ม และภาพรวมตลอดทัง้ ปี รวมถึง คาดการณ์ แนวโน้ ม ปี 2562 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
สถานการณ์ ในไตรมาส 3 ปี 2561
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยของกรุงเทพฯและปริ มณฑลมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นทังในด้
้ านอุปสงค์และ
อุปทาน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 โดยในด้ านอุปสงค์มีการปรับเพิ่มขึ ้นของการโอนกรรมสิทธิ์ที่
อยู่อาศัยมีการขยายตัวของจานวนหน่วยร้ อยละ 5.0 และในส่วนมูลค่าเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.6 ขณะที่สินเชื่อที่อยู่
อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.3 ส่วนในด้ านอุปทานมีการปรับเพิ่มขึน้ ของหน่วยอยู่อาศัยเปิ ดขาย
ใหม่ร้อยละ 28.5 และมีมูลค่าเพิ่มขึ ้น 32.6 ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึ ้นครัง้ แรกหลังจากชะลอตัวมา 4 ไตรมาส ตังแต่
้ ไตร
มาส 4 ปี 2560 เนื่องจากผู้ประกอบการได้ ชะลอเปิ ดขายโครงการใหม่ เพื่อลดอุปทานส่วนเกินในตลาด ขณะที่ ที่
อยูอ่ าศัยสร้ างเสร็จจดทะเบียนปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.3
สาหรับตลาดที่ อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิ ภ าค ด้ านอุปสงค์มี การปรับตัวดีขึน้ เมื่ อเที ยบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปี ก่อนหน้ าเช่นกัน โดยสะท้ อนจากจานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
7.8 และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ ที่เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 9.8 โดยมี การเพิ่ มขึ ้นมากในพื น้ ที่ จังหวัดท่องเที่ ยวที่ สาคัญ
รวมถึงพื น้ ที่ จังหวัด EEC (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิง เทรา) ส่วนด้ านอุปทานมี การปรับตัวลดลงเล็กน้ อย โดย
พิจารณาจากการขอใบอนุญาตก่อสร้ างที่อยูอ่ าศัยที่ ลดลงประมาณร้ อยละ 5.1 โดยเป็ นผลจากที่อาคารชุดมีการ
ลดลงอย่างชัดเจนถึงร้ อยละ 67.9 เนื่องจากยังมีอุปทานที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสมอยู่เป็ นจานวนมาก ขณะที่
แนวราบกลับมีการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.6
• สถานการณ์ ในภาพรวม ปี 2561
ศูน ย์ ข้ อมูล อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ค าดการณ์ ว่า สถานการณ์ ต ลาดที่ อ ยู่อาศัย ทัง้ ในด้ านอุป สงค์ แ ละ
อุปทานจะปรับตัวดีขึ ้นกว่าปี 2560 โดยเป็ นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทังภาคการ
้
ส่งออก และการท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็ นโครงการรถไฟฟ้า
สายต่างๆ รถไฟฟ้าความเร็ วสูง นอกจากนันมาตรการก
้
ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) ที่จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 คาดว่าจะส่งผลให้ ยอดโอนกรรมสิทธิ์ และสินเชื่อที่อยู่
อาศัยมีการเร่งตัวก่อนที่จะมีมาตรการบังคับใช้
1

สาหรับตลาดที่ อยู่อาศัยในภูมิ ภ าคในปี 2561 คาดการณ์ ว่าจะมี การขยายตัวของอุปสงค์อย่าง
ชัดเจน โดยจะมี หน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ สูงถึงประมาณร้ อยละ 21 ขณะที่ อุปทานโดยดูจากการขอ
ใบอนุญาตก่อสร้ างกลับมีการลดลงร้ อยละ 3.2 โดยการขอใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารชุดมีการลดลงถึงร้ อยละ
49 ขณะที่บ้านจัดสรรเพิ่ มขึ ้นเพียงร้ อยละ 2.9 เท่านัน้ ซึ่งทาให้ เห็นการปรับตัวของอุปสงค์และอุปทานที่มีความ
สมดุลกันมากขึ ้น
• ภาพรวม ปี 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพ ย์คาดการณ์ ว่า ผลจากมาตรการควบคุมสินเชื่อ และการชะลอตัวของ
เศรษฐกิ จโลกที่จ ะส่งผลต่อเศรษฐกิ จของประเทศ ซึ่งจะกระทบต่อตลาดที่ อยู่อาศัยทัง้ ในพื น้ ที่ กรุ งเทพฯและ
ปริมณฑล และในพื ้นที่ภมู ิภาค โดยคาดว่าจะมีการชะลอตัวทังในด้
้ านอุปสงค์และอุปทาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และบริการข้ อมูล ศูนย์ ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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