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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 5-11 เมษายน 2553 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

ในตางประเทศ มีความคาดหมายกนัวา ในอีกไมกี่สัปดาหขางหนาจนีจะประกาศใหเงนิสกุลหยวน

ลอยตัว ซึง่จะทาํใหคาเงนิหยวนคอยๆแข็งข้ึนและจะเปนผลบวกตอเศรษฐกิจสหรัฐ เพราะทีผ่านมานั้น 

คาเงนิหยวนทีอ่อนไดทําใหสินคาสงออกของจีนมีราคาถูกขณะที่สินคานําเขาจากสหรัฐมีราคาแพง  

แมจะดูเหมือนวาเศรษฐกิจสหรัฐนาจะลุกข้ึนไดจากหลุมแลว แตเศรษฐกิจของสหรัฐและของ

ประเทศสวนใหญทัว่โลกจะตองเผชิญกับปจจัยลบดานทิศทางขาข้ึนของอัตราดอกเบ้ีย ทัง้ในคร่ึงปหลังปนี้

และตลอดปหนา เหตุผลกเ็พราะสหรัฐมหีนี้สาธารณะกอนใหญมาก และปญหาเงินเฟอกาํลังจะกลับมา

เปนปจจัยของระบบเศรษฐกจิสหรัฐและของโลกอีกคร้ังหนึ่ง 

อัตราดอกเบ้ียที่จะกลับทิศเปนแนวโนมขาข้ึน จะสะทอนไปสูตลาดอสังหาริมทรัพยและภาคทีอ่ยู

อาศัย โดยอัตราดอกเบ้ียสนิเช่ือที่อยูอาศัยประเภทคงที่ระยะเวลาการกู 30 ป ในสหรัฐ อยูที่รอยละ 5.31 

หรือไดปรับเพิ่มข้ึนมาประมาณ 50 Basis Points จากเม่ือเดือนธนัวาคม เปนระดับอัตราดอกเบ้ียสินเช่ือที่

อยูอาศัยที่สูงที่สุดนับต้ังแตไตรมาส 3 ปที่แลว ทั้งนี ้ สมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัยของสหรัฐประเมินวาอัตรา

ดอกเบ้ียสินเช่ือที่อยูอาศัยประเภทคงท่ีระยะเวลาการกู 30 ปดังกลาว จะปรับข้ึนเปนรอยละ 5.50 ในชวง

ไตรมาส 3 ปนี้ และเปนรอยละ 6.00 เมื่อถงึส้ินป 

เมื่อส้ินเดือนมนีาคมที่ผานมา รัฐบาลสหรัฐไดยกเลิกโครงการเรงดวนมลูคา 1.25 ลานลานเหรียญ

สหรัฐ (ประมาณ 40 ลานลานบาท หรือสูงกวา GDP ประเทศไทยประมาณ 4 เทา) เพื่อซ้ือหนี้สินเชื่อที่อยู

อาศัย ซึง่จะเพิ่มแรงกดดันใหอัตราดอกเบ้ียสินเช่ือที่อยูอาศัยในตลาดสหรัฐเพิ่มสูงข้ึนดวย 

ขณะเดียวกนั อัตราดอกเบ้ียสินเช่ือบัตรเครดิตในสหรัฐไดปรับข้ึนมาอยูที่รอยละ 14.26 ต้ังแตเดือน

กุมภาพนัธ สูงข้ึนมากจากระดับรอยละ 12.03 เมื่อไตรมาส 4 ปที่แลว เนื่องจากหนี้เสียบัตรเครดิตมี

แนวโนมเพิ่มสูงข้ึนตอเนื่อง และเงินทนุสําหรับอุดหนนุการปลอยสินเช่ือบัตรเครดิตมีนอย ดังนัน้ จงึมีโอกาส

ที่อัตราดอกเบ้ียบัตรเครดิตในตลาดสหรัฐจะว่ิงข้ึนไปถึงรอยละ 16-17 ภายในไตรมาส 3 ปนี ้ สวนอัตรา 
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ดอกเบ้ียสําหรับตลาดสินเช่ือรถยนตในสหรัฐก็ขยับข้ึนมามากเชนกนั จากอัตรารอยละ 3.26 ในเดือน

ธันวาคม มาเปนรอยละ 4.72 เมื่อเดือนกมุภาพนัธ 

ปรากฏการณเหลานี้แสดงใหเห็นวา แมอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจะยังไมได

ปรับข้ึน แตอัตราดอกเบ้ียในตลาดสินเช่ือหลากประเภทในสหรัฐไดปรับข้ึนไปแลว และยังอยูในแนวโนมขา

ข้ึนตอไป แมกระทัง่กระทรวงการคลังสหรัฐเองซึง่มีความจําเปนตองออกพนัธบัตรรัฐบาลจํานวนมหาศาล

เพื่อนาํมาใชสําหรับชดเชยงบประมาณขาดดุล ซึ่งจะทําใหปริมาณพนัธบัตรมีมากกวาความตองการและจะ

ทําใหอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับเพิ่มข้ึนไดอีก เชน อัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลอาย ุ 10 ป 

ขณะนี้อยูทีป่ระมาณรอยละ 3.9 อาจยืนระยะไปไดถึงส้ินป แตจะปรับข้ึนเปนรอยละ 4.5 ในปหนา และปรับ

ข้ึนตอเปนรอยละ 5 ในปถัดไป ซึ่งโดยปกติ อัตราดอกเบ้ียสินเช่ือที่อยูอาศัยในสหรัฐจะอิงกับอัตราดอกเบ้ีย

พันธบัตรระยะยาว (ไมใชอิงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แมจะมีความเช่ือมโยงกันอยู) 

ในเอเชีย กม็แีนวโนมที่อัตราดอกเบ้ียในประเทศตางๆ จะพาเหรดเปนขาข้ึนไปในทศิทางเดียวกัน

กับสหรัฐ เพราะอัตราการเติบโตที่กลับมาเปนบวกในปนี้ผสานกับอัตราเงนิเฟอที่ขยับสูงข้ึนตาม จะทําให

ธนาคารกลางหลายประเทศในเอเชียเดินตามรอยธนาคารกลางสหรัฐ ซึง่หมายความรวมถงึธนาคารแหง

ประเทศไทยดวย 

สําหรับในประเทศไทย การพิจารณาปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อาจตองนาํปจจัยการเมืองมา

พิจารณาดวย เพราะสถานการณการเมืองที่รุนแรงอาจสงผลตอความเชื่อมั่นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

ประเทศและตองการความสนับสนนุจากนโยบายการเงิน ทัง้นี ้คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหง

ประเทศไทย มีการประชุมไปแลวเพียง 2 คร้ังในปนี ้และยังมีกําหนดการประชุมกนัอีก 6 คร้ัง คร้ังตอไปใน

วันที่ 21 เมษายน  

อัตราดอกเบ้ียสินเช่ือที่อยูอาศัยของไทยในปจจุบัน อิงอยูกับอัตราดอกเบ้ีย MLR และ/หรือ MRR 

ซึ่งอยูที่ระดับประมาณรอยละ 6.00-6.50 โดยสถาบันการเงนิของไทยยงัคงมีการแขงขันกันในระดับสูง มี

การประกาศอัตราดอกเบ้ียตํ่ามากกวาอัตราดอกเบ้ียที่อางอิงในชวงระยะปแรกของอายุสินเช่ือ  

ธนาคารพาณิชยไทยทุกแหงรวมกันมียอดสินเชื่อที่อยูอาศัยปลอยใหมสําหรับผูบริโภค ประมาณ 

185,000 ลานบาทในปที่แลว ลดลงจากยอดรวมประมาณ 188,000 ลานบาทในปกอนหนา โดยในปที่แลว

ธนาคารพาณิชยมีความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อมากในคร่ึงแรกของป คือ ปลอยใหมรวมกันเพียง

ประมาณ 79,000 ลานบาทในคร่ึงปแรก แตกลับมาปลอยใหมเพิ่มมากข้ึนอีกประมาณ 106,000 ลานบาท

ในคร่ึงหลังของป เทียบกับป 2551 ธนาคารพาณิชยปลอยสินเช่ือรวมกนัประมาณ 89,000 ลานบาทในคร่ึง 

 



 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล  
ศูนยขอมูลอสงัหาริมทรพัย ธนาคารอาคารสงเคราะห ชั้น 18 อาคาร 2 เลขท่ี 63 ถ.พระราม 9 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท  0-2645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

3 

 

แรกของป และประมาณ 99,000 ลานบาทในคร่ึงหลังของป โดยธนาคารไทยพาณิชยมีสวนแบงตลาด

สินเช่ือสูงสุดในหมูธนาคารพาณิชยดวยกนั ตามดวยธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย 

สําหรับธนาคารของรัฐ 2 แหงหลัก ที่ปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยสําหรับผูบริโภค คือ ธนาคารอาคาร

สงเคราะหรายเดียว มยีอดปลอยสินเช่ือที่อยูอาศัยสําหรับผูบริโภคในปที่แลวสูงถึงประมาณ 102,800 ลาน

บาท และธนาคารออมสินมียอดปลอยสินเช่ือที่อยูอาศัยสําหรับผูบริโภคในปที่แลวประมาณ 30,700 ลาน

บาท ตามลําดับ 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยประเมินวา หากมีการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียสินเชือ่ที่อยูอาศัยทกุ

รอยละ 1 จากระดับอัตราดอกเบ้ียปจจุบนั จะทําใหคาใชจายเงินงวดตอเดือนเปล่ียนแปลงไปประมาณรอย

ละ 10 สําหรับยอดเงินกูประมาณ 1 ลานบาทที่มีระยะเวลากู 30 ป  

 

ความรุนแรงจากสถานการณการชุมนมุเมื่อสุดสัปดาหที่ผานมา ไดกลายเปนปจจัยลบสําคัญ

สําหรับตลาดอสังหาริมทรัพยในระยะเฉพาะหนา โดยเฉพาะโครงการที่อยูในเขตที่มีการชุมนุมหรือที่มีผู

ชุมนุมเคลื่อนขบวนผานหรือมีการปะทะ โดยทัง้ผูซื้อและผูขายตางไมอยากเส่ียงชีวติออกไปดู

อสังหาริมทรัพยในยามนี้ เนือ่งจากการบงัคับใชกฎหมายเปนไปดวยความยากลําบาก สวนจะสงผลกระทบ

ระยะยาวเพียงใดข้ึนอยูกับพัฒนาการของสถานการณไปในอนาคต 

ที่อยูอาศัยเปนการลงทนุทีม่ีมูลคาสูง หากผูบริโภคไมมีความมั่นใจในสถานการณ และคาดหมาย

วาอาจมีความเส่ียงทางการเมืองและสังคมในอนาคตแลว ก็อาจตัดสินใจถือเงนิสดไวมากกวาการ

ครอบครองทรัพยสินที่เคล่ือนยายไมไดหรือไมมีสภาพคลอง หากปรากฏการณทางการเมืองและสังคมที่

เกิดข้ึนนัน้ไมไดรับการเยียวยาหรือแกไขในระยะตอไป อาจสงผลกระทบตอตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทที่

อยูอาศัยได จากอารมณของผูซื้อที่เปล่ียนแปลงไป ซึง่เลือกที่ชะลอดูเหตุการณไปกอน นอกเหนอืไปจากที่

ในปจจุบันไดสงผลกระทบไปแลวกับอสังหาริมทรัพยประเภท โรงแรม เซอรวิสอพารตเมนท หางสรรพสินคา 

อาคารสํานักงาน ฯลฯ โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ี่อยูใกลเคียงเขตการชุมนมุ  

ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาทีอ่ยูอาศัยและผูบริโภคไมคาดคิดมากอน วาพื้นที่กรุงเทพฯช้ันในยาน

ธุรกิจจะกลายเปนพืน้ที่ของการชุมนุม สงผลใหการใชชีวิตของคนเมืองซึง่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯช้ันใน

อาจไมไดรับความสะดวกสบายนักในระหวางนี ้และทาํใหโครงการทีอ่ยูอาศัยรอบนอกซ่ึงมีราคาถูกกวา แต

อยูใกลเสนทางคมนาคมหรือมีระบบขนสงคมนาคมที่สะดวก อาจไดรับความสนใจมากข้ึนในอนาคตเม่ือ

ผูบริโภคตองชั่งน้าํหนักในการตัดสินใจซื้อ 


