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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 18-24 มกราคม 2553 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

ผลจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจขนานใหญของจีน ทาํใหสถาบันการเงินของจนีปลอยสินเช่ือใหม

ในปที่แลวสูงกวาปกอนหนาถึงรอยละ 30-32 จากเดิมที่สินเชื่อเคยเติบโตประมาณรอยละ 15 ตอป และ

เปนเหตุผลสําคัญขอหนึ่งที่ทาํใหปที่แลวทัง้ปจีนเติบโตเฉลี่ยรอยละ 8.5-8.7 โดยเศรษฐกิจจีนในไตรมาส

สุดทายของปที่แลวเติบโตมากถงึรอยละ 10.7 หลังจากที่เติบโตรอยละ 9.1 ในไตรมาสกอนหนา สําหรับใน

ปนี้มบีางสํานกัประเมินอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจีนที่ประมาณรอยละ 9.5 ในขณะที่ประเมนิ

ความเติบโตของอินเดียที่ประมาณรอยละ 8.5 อินโดนีเซียประมาณรอยละ 5.8 เกาหลีใตประมาณรอยละ 

5.2 และเอเชียโดยเฉล่ียจะเติบโตประมาณรอยละ 5.4 ขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทยคาดวาเศรษฐกิจ

ไทยจะเติบโตประมาณรอยละ 3.3-5.3 

ส่ิงที่มากับความเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนคือระดับราคาสินคาหรือภาวะเงนิเฟอ ราคา

อสังหาริมทรัพยในจนีพุงสูงจนนาวิตกวาคนสวนใหญจะไมมีกําลังซื้อ ราคาที่อยูอาศัยสําหรับหนวย

สรางใหมในเมืองใหญของจีนในชวงไตรมาสสุดทายของปที่แลว สูงกวาชวงเวลาเดียวกนัของปกอนหนาถึง

รอยละ 20 ขณะที่คนสวนใหญที่เปนผูมีรายไดปานกลางและผูมีรายไดนอยในปกกิ่งและในเซ่ียงไฮขาด

ความสามารถที่จะซื้อบาน โดยราคาหองชุดคอนโดมิเนยีมในปกกิ่งอยูที่ประมาณตารางเมตรละ 10,000-

12,000 หยวน หรือ 50,000-60,000 บาท 

เพราะเอเชียเปนภูมิภาคทีน่าดึงดูดใจนักลงทนุที่สุด ดังนั้น เงนิทนุตางประเทศจากภูมิภาคอ่ืนจงึ

หล่ังไหลเขาสูเอเชียมากมายต้ังแตปที่แลว จนมาในปนี้ก็ยงัคงมีเมด็เงินใหมไหลเขามาอีกอยางตอเนื่อง 

โดยดูไดจากเงนิทนุสํารองในหลายประเทศท่ีเพิม่ข้ึนมากในชวงหลัง เชน จนีมีเงนิทนุสํารองสูงที่สุดในโลก 

ถึง 2.4 ลานลานเหรียญสหรัฐเมื่อส้ินปที่แลว เพิ่มข้ึนประมาณ 126,560 ลานเหรียญสหรัฐจากไตรมาสกอน

หนา สําหรับไทย ลาสุดเมื่อวันที่ 15 มกราคม มทีนุสํารองอยูประมาณ 142,000 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน

จากสัปดาหกอนหนา ซึ่งมีอยู 141,000 เหรียญสหรัฐ ในปจจุบันถือวาไทยมทีุนสํารองสูงกวาชวงกอนวิกฤต

เศรษฐกิจป 2540 มากกวา 4 เทาตัว 
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เงินทนุสํารองที่เพิม่ข้ึนนั้นสวนหนึง่มาจากการเกนิดุลการคา และสวนหนึง่มาจากการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศ นอกเหนือไปจากนัน้จึงนาจะเปนเงนิรอน หรือ Hot Money ที่ไหลเขามาหา

ประโยชนจากตลาดหุน ตลาดการเงินระยะส้ัน และการเก็งกาํไรในอสังหาริมทรัพย ซึ่งอาจจะทาํใหตลาด

เหลานี้เคล่ือนไหววูบวาบได  

นักลงทนุตางชาติมองวาคาเงินหยวนของจีนกาํลังจะแข็งข้ึนอีกในปนี ้ เพราะจีนจะสามารถสงออก

ไดมากข้ึน เงนิรอนที่ไหลเขานาจะทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยและราคาอสังหาริมทรัพยในจีนยงัปรับเพิ่มข้ึน

ไดอีก ทางการจีนจงึยงัคงเดินหนาประกาศมาตรการใหมๆในชวงนี ้ เพื่อชะลอความรอนแรง คุมเขม

เศรษฐกิจ และปองกนัไมใหฟองสบูในภาคอสังหาริมทรัพยแตก เชน การควบคุมการปลอยสินเช่ือของ

ธนาคารขนาดใหญในจนี ทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยในเอเชียปรับตัวลดลงในรอบสัปดาหที่ผานมา 

โดยเฉพาะดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยลดลงมากกวารอยละ 4 ใน 4 วันทาํการสุดทายของสัปดาหที่แลว 

ปญหาของภาคอสังหาริมทรัพยในจีนคือ เมื่อเกิดภาวะราคาเพิ่มสูงข้ึนมากเชนทีเ่ปนอยูในเวลานี ้

จนเห็นปรากฏการณของภาวะฟองสบูบางแลว แทนท่ีนกัพัฒนาอสงัหาริมทรัพยจะชะลอการกอสราง แต

กลับมีการเขามาสรางเพิ่มใหมข้ึนอีกเร่ือยๆ ทําใหเกิดความตองการแรงงานและวัสดุกอสรางมากขึ้น และ

ทําใหภาคการกอสรางยงัเปนภาคอุตสาหกรรมที่ผลักดันความเติบโตทางเศรษฐกิจจีน เชนเดียวกับในปที่

แลว แมในแงหนึง่จนีเปนประเทศกาํลังพฒันาที่ยงัมีความตองการที่อยูอาศัยอีกมาก แตในอีกดานหนึง่คน

รวยใหมของจีนไดนําเงนิไปลงทนุในอสังหาริมทรัพยมากข้ึน ทําใหความตองการที่อยูอาศัยสวนหนึ่งเปน

การลงทุนในสินทรัพยและไมใชความตองการที่อยูอาศัยที่แทจริง 

ปรากฏการณเชนนี้สะทอนไดเชนเดียวกนัในประเทศไทย โดยมกีารกอสรางตามๆกันมากเม่ือ

ผูประกอบการรายแรกๆที่เขาสูพืน้ที่ตางประกาศความสําเร็จของโครงการ ทาํใหมีผูอยากเขาสูตลาดเพิ่ม

มากข้ึน ขณะเดียวกนั เงนิรอนสวนหนึ่งที่ไหลเขาประเทศไทยอาจชวยใหตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศ

ไทยไดประโยชนในปนี้ โครงการที่มีคุณภาพจงึยงัขายไดในปนี้ตามเศรษฐกิจที่เติบโตข้ึน แตจะเปนโครงการ

ของผูประกอบการรายใหญเปนสวนมาก  

ในสัปดาหที่ผานมา ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยรายใหญของไทย คือ พฤกษา ได

ประกาศออกโครงการใหม 48 โครงการในปนี ้และต้ังเปาทาํรายไดปนีสู้งถึง 24,000 ลานบาท ซึง่สูงกวาปที่

แลวถึง 5,000 ลานบาท สะทอนภาพตลาดอสังหาริมทรัพยที่รายใหญซึ่งม ี Economy of Scale และ 

Economy of Speed ยังคงความไดเปรียบมากข้ึนเร่ือยๆ นอกจากนี ้ยังประกาศสรางรายไดอนาคตอีก 7 ป

ขางหนาจากกจิการนอกประเทศมากถงึรอยละ 40 ของรายไดทั้งหมด 
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เมื่อกลาวถงึการสรางรายไดจากตางประเทศ หรือการรุกขยายกจิการอสังหาริมทรัพยออกไปนอก

ประเทศ มีตัวอยางของกิจการสิงคโปรที่รุกเขาไปทาํธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศจีนในขณะนี ้โดยแมใน

ระยะเฉพาะหนาจะมีความเสี่ยงฟองของสบูอสังหาริมทรัพยในประเทศจีนอยูก็ตาม แตในระยะยาวไป

ขางหนา อาจมีโอกาสทางธุรกิจดานการพัฒนาโดยเฉพาะในภาคทีอ่ยูอาศัย เหน็ไดจากการทีแ่คปปตอล

แลนด (CapitaLand เปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญที่สุดของสิงคโปร ตามดวย Keppel Land 

และ City Developments) กําลังเขาซ้ือกจิการในบริษทัฮองกงซ่ึงดําเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยในจีน 

โดยหวังวาจะทําใหมีอสังหาริมทรัพยในจนีเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 45 ของสินทรัพยทั้งหมด ภายในเวลา 5 

ป จากปจจุบนัที่มปีระมาณรอยละ 28 

นอกจากพฤกษาแลว คายอ่ืนๆ ก็มกีารประกาศเปดโครงการจํานวนมากในปนี ้ เชน แสนสิริ

ประกาศเปดโครงการใหม 20 โครงการ แบงเปนโครงการบานเด่ียว 10 โครงการ ทาวนเฮาส 2 โครงการ 

และคอนโดมิเนียม 8 โครงการ โดยอาจมีโครงการคอนโดมิเนียมที่ขอรับสิทธิประโยชนจาก BOI ดวยหนึ่ง

โครงการ ขณะท่ี 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 ทัง้ในประเภทแนวราบและแนวสูง 

สําหรับโครงการคอนโดมิเนยีมมีการเปดในคร่ึงปแรกปที่แลวเพียงประมาณ 7,300 หนวย แตในครึ่งปหลังมี

การเปดใหมถงึประมาณ 16,400 หนวย  

หากดูจากแผนงานการเปดโครงการของบริษัทพฒันาอสังหาริมทรัพยตางๆ คาดวาในปนีจ้ะมี

โครงการคอนโดมิเนียมเปดใหมมากกวา 30,000 หนวย ซึ่งเมื่อรวมกบัคอนโดมิเนยีมราคาตํ่าตามโครงการ

เอ้ืออาทรของภาครัฐอีกประมาณ 40,000-50,000 หนวย และคอนโดมิเนียมมือสองทัง้ที่เปน NPA ของ

สถาบันการเงนิอีกไมนอยกวา 20,000 หนวยแลว จะทําใหมีจํานวนหนวยคอนโดมิเนียมที่สามารถซ้ือขาย

กันในตลาดไดในปนี้ใกลเคียงประมาณ 100,000 หนวย ทําใหการแขงขันในตลาดจะเปนไปอยางรุนแรง 

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ หรือ Federal Open market Committee 

กําหนดประชุมพิจารณานโยบายการเงินนัดแรกประจําปนี้ ในวันที่ 26-27 มกราคม แนวโนมยงัคงจะรักษา

ระดับอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวตํ่าเชนเดิม เนื่องจากอัตราการวางงานในสหรัฐยงัอยูในระดับสูง 

  
 


