สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 18-24 มกราคม 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

ผลจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจขนานใหญของจีน ทําใหสถาบันการเงินของจีนปลอยสินเชื่อใหม
ในปที่แลวสูงกวาปกอนหนาถึงรอยละ 30-32 จากเดิมที่สินเชื่อเคยเติบโตประมาณรอยละ 15 ตอป และ
เปนเหตุผลสําคัญขอหนึ่งที่ทาํ ใหปท ี่แลวทัง้ ปจีนเติบโตเฉลี่ยรอยละ 8.5-8.7 โดยเศรษฐกิจจีนในไตรมาส
สุดทายของปที่แลวเติบโตมากถึงรอยละ 10.7 หลังจากที่เติบโตรอยละ 9.1 ในไตรมาสกอนหนา สําหรับใน
ปนี้มบี างสํานักประเมินอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจีนที่ประมาณรอยละ 9.5 ในขณะที่ประเมิน
ความเติบโตของอินเดียที่ประมาณรอยละ 8.5 อินโดนีเซียประมาณรอยละ 5.8 เกาหลีใตประมาณรอยละ
5.2 และเอเชียโดยเฉลี่ยจะเติบโตประมาณรอยละ 5.4 ขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทยคาดวาเศรษฐกิจ
ไทยจะเติบโตประมาณรอยละ 3.3-5.3
สิ่งที่มากับความเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนคือระดับราคาสินคาหรือภาวะเงินเฟอ
อสังหาริมทรัพยในจีนพุง สูงจนนาวิตกวาคนสวนใหญจะไมมีกําลังซื้อ

ราคา

ราคาที่อยูอาศัยสําหรับหนวย

สรางใหมในเมืองใหญของจีนในชวงไตรมาสสุดทายของปที่แลว สูงกวาชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนาถึง
รอยละ 20 ขณะที่คนสวนใหญที่เปนผูมีรายไดปานกลางและผูม ีรายไดนอยในปกกิ่งและในเซีย่ งไฮขาด
ความสามารถที่จะซื้อบาน โดยราคาหองชุดคอนโดมิเนียมในปกกิ่งอยูที่ประมาณตารางเมตรละ 10,00012,000 หยวน หรือ 50,000-60,000 บาท
เพราะเอเชียเปนภูมิภาคทีน่ า ดึงดูดใจนักลงทุนที่สุด ดังนั้น เงินทุนตางประเทศจากภูมิภาคอื่นจึง
หลั่งไหลเขาสูเอเชียมากมายตั้งแตปที่แลว

จนมาในปนี้ก็ยงั คงมีเม็ดเงินใหมไหลเขามาอีกอยางตอเนื่อง

โดยดูไดจากเงินทุนสํารองในหลายประเทศที่เพิม่ ขึ้นมากในชวงหลัง เชน จีนมีเงินทุนสํารองสูงที่สดุ ในโลก
ถึง 2.4 ลานลานเหรียญสหรัฐเมื่อสิ้นปที่แลว เพิ่มขึน้ ประมาณ 126,560 ลานเหรียญสหรัฐจากไตรมาสกอน
หนา สําหรับไทย ลาสุดเมื่อวันที่ 15 มกราคม มีทนุ สํารองอยูประมาณ 142,000 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
จากสัปดาหกอ นหนา ซึ่งมีอยู 141,000 เหรียญสหรัฐ ในปจจุบันถือวาไทยมีทุนสํารองสูงกวาชวงกอนวิกฤต
เศรษฐกิจป 2540 มากกวา 4 เทาตัว
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เงินทุนสํารองที่เพิม่ ขึ้นนั้นสวนหนึง่ มาจากการเกินดุลการคา

และสวนหนึง่ มาจากการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศ นอกเหนือไปจากนัน้ จึงนาจะเปนเงินรอน หรือ Hot Money ที่ไหลเขามาหา
ประโยชนจากตลาดหุน ตลาดการเงินระยะสั้น และการเก็งกําไรในอสังหาริมทรัพย ซึ่งอาจจะทําใหตลาด
เหลานี้เคลื่อนไหววูบวาบได
นักลงทุนตางชาติมองวาคาเงินหยวนของจีนกําลังจะแข็งขึ้นอีกในปนี้ เพราะจีนจะสามารถสงออก
ไดมากขึ้น เงินรอนที่ไหลเขานาจะทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยและราคาอสังหาริมทรัพยในจีนยังปรับเพิ่มขึ้น
ไดอีก ทางการจีนจึงยังคงเดินหนาประกาศมาตรการใหมๆในชวงนี้ เพื่อชะลอความรอนแรง คุมเขม
เศรษฐกิจ และปองกันไมใหฟองสบูในภาคอสังหาริมทรัพยแตก เชน การควบคุมการปลอยสินเชื่อของ
ธนาคารขนาดใหญในจีน

ทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยในเอเชียปรับตัวลดลงในรอบสัปดาหที่ผานมา

โดยเฉพาะดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยลดลงมากกวารอยละ 4 ใน 4 วันทําการสุดทายของสัปดาหที่แลว
ปญหาของภาคอสังหาริมทรัพยในจีนคือ เมื่อเกิดภาวะราคาเพิ่มสูงขึ้นมากเชนทีเ่ ปนอยูในเวลานี้
จนเห็นปรากฏการณของภาวะฟองสบูบางแลว แทนทีน่ กั พัฒนาอสังหาริมทรัพยจะชะลอการกอสราง แต
กลับมีการเขามาสรางเพิ่มใหมขึ้นอีกเรื่อยๆ ทําใหเกิดความตองการแรงงานและวัสดุกอสรางมากขึ้น และ
ทําใหภาคการกอสรางยังเปนภาคอุตสาหกรรมที่ผลักดันความเติบโตทางเศรษฐกิจจีน เชนเดียวกับในปที่
แลว แมในแงหนึง่ จีนเปนประเทศกําลังพัฒนาที่ยงั มีความตองการที่อยูอาศัยอีกมาก แตในอีกดานหนึง่ คน
รวยใหมของจีนไดนําเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยมากขึ้น

ทําใหความตองการที่อยูอาศัยสวนหนึ่งเปน

การลงทุนในสินทรัพยและไมใชความตองการที่อยูอาศัยที่แทจริง
ปรากฏการณเชนนี้สะทอนไดเชนเดียวกันในประเทศไทย

โดยมีการกอสรางตามๆกันมากเมือ่

ผูประกอบการรายแรกๆที่เขาสูพนื้ ที่ตา งประกาศความสําเร็จของโครงการ ทําใหมีผูอยากเขาสูต ลาดเพิ่ม
มากขึ้น ขณะเดียวกัน เงินรอนสวนหนึ่งที่ไหลเขาประเทศไทยอาจชวยใหตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศ
ไทยไดประโยชนในปนี้ โครงการที่มีคุณภาพจึงยังขายไดในปนี้ตามเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น แตจะเปนโครงการ
ของผูประกอบการรายใหญเปนสวนมาก
ในสัปดาหที่ผา นมา ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยรายใหญของไทย คือ พฤกษา ได
ประกาศออกโครงการใหม 48 โครงการในปนี้ และตั้งเปาทํารายไดปนสี้ ูงถึง 24,000 ลานบาท ซึง่ สูงกวาปที่
แลวถึง 5,000 ลานบาท สะทอนภาพตลาดอสังหาริมทรัพยที่รายใหญซึ่งมี Economy of Scale และ
Economy of Speed ยังคงความไดเปรียบมากขึน้ เรื่อยๆ นอกจากนี้ ยังประกาศสรางรายไดอนาคตอีก 7 ป
ขางหนาจากกิจการนอกประเทศมากถึงรอยละ 40 ของรายไดทั้งหมด
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เมื่อกลาวถึงการสรางรายไดจากตางประเทศ หรือการรุกขยายกิจการอสังหาริมทรัพยออกไปนอก
ประเทศ มีตัวอยางของกิจการสิงคโปรที่รกุ เขาไปทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศจีนในขณะนี้ โดยแมใน
ระยะเฉพาะหนาจะมีความเสี่ยงฟองของสบูอสังหาริมทรัพยในประเทศจีนอยูก็ตาม

แตในระยะยาวไป

ขางหนา อาจมีโอกาสทางธุรกิจดานการพัฒนาโดยเฉพาะในภาคทีอ่ ยูอาศัย เห็นไดจากการทีแ่ คปปตอล
แลนด (CapitaLand เปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญที่สุดของสิงคโปร ตามดวย Keppel Land
และ City Developments) กําลังเขาซื้อกิจการในบริษทั ฮองกงซึ่งดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในจีน
โดยหวังวาจะทําใหมีอสังหาริมทรัพยในจีนเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 45 ของสินทรัพยทั้งหมด ภายในเวลา 5
ป จากปจจุบนั ที่มปี ระมาณรอยละ 28
นอกจากพฤกษาแลว คายอื่นๆ ก็มกี ารประกาศเปดโครงการจํานวนมากในปนี้ เชน แสนสิริ
ประกาศเปดโครงการใหม 20 โครงการ แบงเปนโครงการบานเดี่ยว 10 โครงการ ทาวนเฮาส 2 โครงการ
และคอนโดมิเนียม 8 โครงการ โดยอาจมีโครงการคอนโดมิเนียมที่ขอรับสิทธิประโยชนจาก BOI ดวยหนึ่ง
โครงการ ขณะที่ SPALI, AP, PEFECT, QH ตางมีแผนเปดรายละไมนอยกวา 10 โครงการ ขณะที่ LPN จะ
เปดประมาณ 6-9 โครงการ โดยทุกคายตางมีโครงการประเภทคอนโดมิเนียมจํานวนมาก
ในปที่แลว มีโครงการเปดตัวใหมประเภทแนวราบรวมกันประมาณ 22,600 หนวย และประเภท
หองชุดคอนโดมิเนียมประมาณ 23,700 หนวย โดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีสัดสวน
การตลาดของหนวยที่เปดใหมประมาณ 2 ใน 3 ของหนวยทั้งหมด ทัง้ ในประเภทแนวราบและแนวสูง
สําหรับโครงการคอนโดมิเนียมมีการเปดในครึ่งปแรกปที่แลวเพียงประมาณ 7,300 หนวย แตในครึ่งปหลังมี
การเปดใหมถงึ ประมาณ 16,400 หนวย
หากดูจากแผนงานการเปดโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยตางๆ

คาดวาในปนจี้ ะมี

โครงการคอนโดมิเนียมเปดใหมมากกวา 30,000 หนวย ซึ่งเมื่อรวมกับคอนโดมิเนียมราคาต่ําตามโครงการ
เอื้ออาทรของภาครัฐอีกประมาณ 40,000-50,000 หนวย และคอนโดมิเนียมมือสองทัง้ ที่เปน NPA ของ
สถาบันการเงินอีกไมนอยกวา 20,000 หนวยแลว จะทําใหมีจํานวนหนวยคอนโดมิเนียมที่สามารถซื้อขาย
กันในตลาดไดในปนี้ใกลเคียงประมาณ 100,000 หนวย ทําใหการแขงขันในตลาดจะเปนไปอยางรุนแรง
คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ หรือ Federal Open market Committee
กําหนดประชุมพิจารณานโยบายการเงินนัดแรกประจําปนี้ ในวันที่ 26-27 มกราคม แนวโนมยังคงจะรักษา
ระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวต่ําเชนเดิม เนื่องจากอัตราการวางงานในสหรัฐยังอยูในระดับสูง
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