สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 5-11 เมษายน 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

ในตางประเทศ มีความคาดหมายกันวา ในอีกไมกี่สัปดาหขางหนาจีนจะประกาศใหเงินสกุลหยวน
ลอยตัว ซึง่ จะทําใหคาเงินหยวนคอยๆแข็งขึ้นและจะเปนผลบวกตอเศรษฐกิจสหรัฐ เพราะทีผ่ านมานั้น
คาเงินหยวนทีอ่ อนไดทําใหสนิ คาสงออกของจีนมีราคาถูกขณะที่สนิ คานําเขาจากสหรัฐมีราคาแพง
แมจะดูเหมือนวาเศรษฐกิจสหรัฐนาจะลุกขึ้นไดจากหลุมแลว

แตเศรษฐกิจของสหรัฐและของ

ประเทศสวนใหญทวั่ โลกจะตองเผชิญกับปจจัยลบดานทิศทางขาขึน้ ของอัตราดอกเบี้ย ทัง้ ในครึง่ ปหลังปนี้
และตลอดปหนา เหตุผลก็เพราะสหรัฐมีหนี้สาธารณะกอนใหญมาก และปญหาเงินเฟอกําลังจะกลับมา
เปนปจจัยของระบบเศรษฐกิจสหรัฐและของโลกอีกครั้งหนึ่ง
อัตราดอกเบี้ยที่จะกลับทิศเปนแนวโนมขาขึ้น จะสะทอนไปสูตลาดอสังหาริมทรัพยและภาคทีอ่ ยู
อาศัย โดยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยูอาศัยประเภทคงที่ระยะเวลาการกู 30 ป ในสหรัฐ อยูที่รอยละ 5.31
หรือไดปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 50 Basis Points จากเมื่อเดือนธันวาคม เปนระดับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่
อยูอาศัยที่สงู ที่สุดนับตั้งแตไตรมาส 3 ปที่แลว ทั้งนี้ สมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัยของสหรัฐประเมินวาอัตรา
ดอกเบี้ยสินเชือ่ ที่อยูอาศัยประเภทคงที่ระยะเวลาการกู 30 ปดังกลาว จะปรับขึ้นเปนรอยละ 5.50 ในชวง
ไตรมาส 3 ปนี้ และเปนรอยละ 6.00 เมื่อถึงสิ้นป
เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผานมา รัฐบาลสหรัฐไดยกเลิกโครงการเรงดวนมูลคา 1.25 ลานลานเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 40 ลานลานบาท หรือสูงกวา GDP ประเทศไทยประมาณ 4 เทา) เพื่อซื้อหนี้สินเชื่อที่อยู
อาศัย ซึง่ จะเพิ่มแรงกดดันใหอัตราดอกเบีย้ สินเชื่อที่อยูอาศัยในตลาดสหรัฐเพิ่มสูงขึน้ ดวย
ขณะเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตในสหรัฐไดปรับขึ้นมาอยูที่รอยละ 14.26 ตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ สูงขึ้นมากจากระดับรอยละ 12.03 เมื่อไตรมาส 4 ปที่แลว เนื่องจากหนี้เสียบัตรเครดิตมี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่อง และเงินทุนสําหรับอุดหนุนการปลอยสินเชือ่ บัตรเครดิตมีนอย ดังนัน้ จึงมีโอกาส
ที่อัตราดอกเบีย้ บัตรเครดิตในตลาดสหรัฐจะวิ่งขึน้ ไปถึงรอยละ 16-17 ภายในไตรมาส 3 ปนี้ สวนอัตรา
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ดอกเบี้ยสําหรับตลาดสินเชือ่ รถยนตในสหรัฐก็ขยับขึ้นมามากเชนกัน จากอัตรารอยละ 3.26 ในเดือน
ธันวาคม มาเปนรอยละ 4.72 เมื่อเดือนกุมภาพันธ
ปรากฏการณเหลานี้แสดงใหเห็นวา แมอตั ราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจะยังไมได
ปรับขึ้น แตอัตราดอกเบี้ยในตลาดสินเชื่อหลากประเภทในสหรัฐไดปรับขึ้นไปแลว และยังอยูในแนวโนมขา
ขึ้นตอไป แมกระทัง่ กระทรวงการคลังสหรัฐเองซึง่ มีความจําเปนตองออกพันธบัตรรัฐบาลจํานวนมหาศาล
เพื่อนํามาใชสําหรับชดเชยงบประมาณขาดดุล ซึ่งจะทําใหปริมาณพันธบัตรมีมากกวาความตองการและจะ
ทําใหอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับเพิ่มขึ้นไดอีก เชน อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป
ขณะนี้อยูทปี่ ระมาณรอยละ 3.9 อาจยืนระยะไปไดถึงสิ้นป แตจะปรับขึ้นเปนรอยละ 4.5 ในปหนา และปรับ
ขึ้นตอเปนรอยละ 5 ในปถัดไป ซึ่งโดยปกติ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยูอาศัยในสหรัฐจะอิงกับอัตราดอกเบี้ย
พันธบัตรระยะยาว (ไมใชอิงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แมจะมีความเชือ่ มโยงกันอยู)
ในเอเชีย ก็มแี นวโนมที่อัตราดอกเบี้ยในประเทศตางๆ จะพาเหรดเปนขาขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน
กับสหรัฐ เพราะอัตราการเติบโตที่กลับมาเปนบวกในปนี้ผสานกับอัตราเงินเฟอที่ขยับสูงขึ้นตาม จะทําให
ธนาคารกลางหลายประเทศในเอเชียเดินตามรอยธนาคารกลางสหรัฐ

ซึง่ หมายความรวมถึงธนาคารแหง

ประเทศไทยดวย
สําหรับในประเทศไทย การพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อาจตองนําปจจัยการเมืองมา
พิจารณาดวย เพราะสถานการณการเมืองที่รุนแรงอาจสงผลตอความเชื่อมั่นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและตองการความสนับสนุนจากนโยบายการเงิน ทัง้ นี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหง
ประเทศไทย มีการประชุมไปแลวเพียง 2 ครั้งในปนี้ และยังมีกําหนดการประชุมกันอีก 6 ครั้ง ครั้งตอไปใน
วันที่ 21 เมษายน
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยูอาศัยของไทยในปจจุบัน อิงอยูกับอัตราดอกเบี้ย MLR และ/หรือ MRR
ซึ่งอยูท ี่ระดับประมาณรอยละ 6.00-6.50 โดยสถาบันการเงินของไทยยังคงมีการแขงขันกันในระดับสูง มี
การประกาศอัตราดอกเบี้ยต่าํ มากกวาอัตราดอกเบี้ยที่อางอิงในชวงระยะปแรกของอายุสินเชื่อ
ธนาคารพาณิชยไทยทุกแหงรวมกันมียอดสินเชื่อที่อยูอาศัยปลอยใหมสําหรับผูบริโภค ประมาณ
185,000 ลานบาทในปที่แลว ลดลงจากยอดรวมประมาณ 188,000 ลานบาทในปกอ นหนา โดยในปที่แลว
ธนาคารพาณิชยมีความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อมากในครึ่งแรกของป

คือ

ปลอยใหมรวมกันเพียง

ประมาณ 79,000 ลานบาทในครึ่งปแรก แตกลับมาปลอยใหมเพิ่มมากขึ้นอีกประมาณ 106,000 ลานบาท
ในครึ่งหลังของป เทียบกับป 2551 ธนาคารพาณิชยปลอยสินเชื่อรวมกันประมาณ 89,000 ลานบาทในครึ่ง
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แรกของป และประมาณ 99,000 ลานบาทในครึ่งหลังของป โดยธนาคารไทยพาณิชยมีสวนแบงตลาด
สินเชื่อสูงสุดในหมูธ นาคารพาณิชยดว ยกัน ตามดวยธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย
สําหรับธนาคารของรัฐ 2 แหงหลัก ที่ปลอยสินเชื่อที่อยูอ าศัยสําหรับผูบริโภค คือ ธนาคารอาคาร
สงเคราะหรายเดียว มียอดปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยสําหรับผูบริโภคในปที่แลวสูงถึงประมาณ 102,800 ลาน
บาท และธนาคารออมสินมียอดปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยสําหรับผูบริโภคในปที่แลวประมาณ 30,700 ลาน
บาท ตามลําดับ
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยประเมินวา หากมีการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี้ยสินเชือ่ ที่อยูอาศัยทุก
รอยละ 1 จากระดับอัตราดอกเบี้ยปจจุบนั จะทําใหคาใชจายเงินงวดตอเดือนเปลี่ยนแปลงไปประมาณรอย
ละ 10 สําหรับยอดเงินกูประมาณ 1 ลานบาทที่มีระยะเวลากู 30 ป
ความรุนแรงจากสถานการณการชุมนุมเมื่อสุดสัปดาหที่ผานมา
สําหรับตลาดอสังหาริมทรัพยในระยะเฉพาะหนา
ชุมนุมเคลื่อนขบวนผานหรือมีการปะทะ

ไดกลายเปนปจจัยลบสําคัญ

โดยเฉพาะโครงการที่อยูในเขตที่มีการชุมนุมหรือที่มีผู
โดยทัง้ ผูซื้อและผูขายตางไมอยากเสีย่ งชีวติ ออกไปดู

อสังหาริมทรัพยในยามนี้ เนือ่ งจากการบังคับใชกฎหมายเปนไปดวยความยากลําบาก สวนจะสงผลกระทบ
ระยะยาวเพียงใดขึ้นอยูกับพัฒนาการของสถานการณไปในอนาคต
ที่อยูอาศัยเปนการลงทุนทีม่ ีมูลคาสูง หากผูบริโภคไมมีความมั่นใจในสถานการณ และคาดหมาย
วาอาจมีความเสี่ยงทางการเมืองและสังคมในอนาคตแลว
ครอบครองทรัพยสนิ ที่เคลื่อนยายไมไดหรือไมมีสภาพคลอง

ก็อาจตัดสินใจถือเงินสดไวมากกวาการ
หากปรากฏการณทางการเมืองและสังคมที่

เกิดขึ้นนัน้ ไมไดรับการเยียวยาหรือแกไขในระยะตอไป อาจสงผลกระทบตอตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทที่
อยูอาศัยได จากอารมณของผูซื้อที่เปลีย่ นแปลงไป ซึง่ เลือกที่ชะลอดูเหตุการณไปกอน นอกเหนือไปจากที่
ในปจจุบันไดสงผลกระทบไปแลวกับอสังหาริมทรัพยประเภท โรงแรม เซอรวิสอพารตเมนท หางสรรพสินคา
อาคารสํานักงาน ฯลฯ โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ ี่อยูใกลเคียงเขตการชุมนุม
ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาทีอ่ ยูอาศัยและผูบริโภคไมคาดคิดมากอน วาพื้นที่กรุงเทพฯชั้นในยาน
ธุรกิจจะกลายเปนพืน้ ที่ของการชุมนุม

สงผลใหการใชชีวิตของคนเมืองซึง่ อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯชัน้ ใน

อาจไมไดรับความสะดวกสบายนักในระหวางนี้ และทําใหโครงการทีอ่ ยูอาศัยรอบนอกซึง่ มีราคาถูกกวา แต
อยูใกลเสนทางคมนาคมหรือมีระบบขนสงคมนาคมที่สะดวก อาจไดรับความสนใจมากขึน้ ในอนาคตเมื่อ
ผูบริโภคตองชั่งน้าํ หนักในการตัดสินใจซื้อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com

3

