สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

ในสหรัฐ ดัชนียอดขายบาน Pending Home Sales (หมายถึงบานมือสองที่มกี ารทําสัญญาจะซื้อ
จะขายแลว แตยังไมไดปดการขาย โดยปกติจะใชเวลาอีกประมาณ 1-2 เดือนจึงจะปดการขายได)
ประจําเดือนมีนาคม มีคาดัชนีเพิม่ ขึ้นจากเดือนกอนหนาถึงรอยละ 5.3 หลังจากที่เมื่อเดือนกุมภาพันธก็ได
ขยายตัวมาแลวรอยละ 8.3 และเมื่อเทียบปตอปหรือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน พบวามีการขยายตัว
สูงถึงรอยละ 21 โดยเหตุผลของการขยายตัวมากในชวงเดือนกุมภาพันธและมีนาคมนัน้ ก็เนือ่ งมาจาก
มาตรการกระตุนการซื้อขายที่อยูอาศัยในสหรัฐ (ซึ่งครอบคลุมทั้งบานใหมและบานมือสอง) จะหมดอายุลง
ในวันที่ 30 เมษายนนี้ และเนื่องจากฤดูใบไมผลิเปนชวงที่ปกติคนอเมริกันมักเริ่มตนออกหาซื้อบาน
หลังจากกิจกรรมทางอสังหาริมทรัพยไดชะลอตัวในชวงฤดูหนาว
สอดคลองกับขอมูลการซื้อขายบานมือสอง (หมายถึงบานมือสองทีป่ ดการขายแลว) งวดเดือน
มีนาคม มีจาํ นวนเพิม่ ขึ้นรอยละ 6.8 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ และเพิ่มขึ้นรอยละ 16.1 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวมีนาคมปกอนหนา และเปรียบเทียบกับยอดขายบานใหมงวดเดือนมีนาคม มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นรอยละ
24 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมปที่แลวเชนกัน
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เมือ่ วันที่ 27-28
เมษายนที่ผานมา ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับชวงรอยละ 0-0.25 เชนเดิม ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐไดคงอยูทรี่ ะดับนี้มาตลอดทั้งปที่แลว

และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบนั

สําหรับการประชุม FOMC ครั้งตอไป กําหนดไววันที่ 22-23 มิถุนายน
ในประเทศไทย การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยครั้งที่ผา น
มา เมื่อวันที่ 21 เมษายน ก็ยังคงรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 1.25 โดยไมเปลี่ยนแปลง
เชนกัน หากดูขอมูลยอนหลังจะพบวาอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยไดลดลงจากรอยละ 2.75 เหลือรอยละ
2.00 เมื่อ 14 มกราคมปทแี่ ลว และลดจากรอยละ 2.00 มาอยูที่รอยละ 1.50 เมื่อ 25 กุมภาพันธปที่แลว
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และตอมา ไดลดลงจากรอยละ 1.50 เหลือรอยละ 1.25 เมื่อ 8 เมษายนปที่แลว หลังจากนัน้ ไดยืนอยูท ี่
ระดับรอยละ 1.25 มาตลอดถึงปจจุบนั สําหรับการประชุมครั้งตอไปกําหนดไวเปนวันที่ 2 มิถุนายน
เสนทางขนสงมวลชนหลายเสนทางในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

มีความคืบหนาในการกอสรางหรือ

ดําเนินการมากขึ้น เชน โครงการรถ BRT ของกรุงเทพมหานคร และโครงการรถไฟฟาสายสีมว ง สายสีนา้ํ
เงิน และสายสีแดง โดยลาสุดคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติใหกระทรวงการคลังกูเงินเพิม่ เติมประมาณ 29,000
ลานบาท เพือ่ ใชในโครงการกอสรางรถไฟฟาชานเมืองสายสีแดง แตขณะเดียวกัน แผนการทดสอบระบบ
การเดินรถไฟฟาสาย Airport Link กอนเปดใหบริการจริงประมาณเดือนสิงหาคมนั้น กลับไมสามารถ
ดําเนินการทดสอบไดเพราะเกรงผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองทีย่ ังไมจบลงในขณะนี้

แนวโนม

ความเติบโตของที่อยูอาศัยยังคงอิงกับความคืบหนาของโครงการเหลานี้
หลังจากเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนเดือนสิน้ สุดมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมการโอนและการจด
จํานองแลว ปญหาทางการเมืองของไทยนาจะยังเปนปจจัยเสี่ยงตอตลาดที่อยูอาศัยตลอดชวงที่เหลือทั้งปนี้
และอาจเปนประเด็นตอเนื่องจนกวาจะมีการเลือกตั้งทั่วไปใหมแลวเสร็จในปลายปนหี้ รือชวงหนึ่งชวงใด
ของปหนา

เพราะแมความรุนแรงจะลดลงบางแลว

ประนีประนอมกับกลุมผูชมุ นุม

และแมรัฐบาลอาจจะเสนอทางออกเพื่อการ

แตยงั มีกลุมการเมืองอื่นและภาคสวนอืน่ ของสังคมที่อาจยังมีความเห็น

แตกตาง หรือทั้งผูประกอบการและผูบริโภคอาจจะไมมั่นใจวาผลจากการเลือกตัง้ ใหมจะทําใหไดรัฐบาลที่มี
เสถียรภาพและมีความสามารถในการบริหารเชิงเศรษฐกิจดีขึ้นหรือไม
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดทําการสํารวจโครงการที่อยูอาศัยในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปลายปที่
แลว และไดนําผลสํารวจออกเผยแพรตอสาธารณะ โดยไดจัดรายการสัมมนาเผยแพรผลสํารวจเมื่อปลาย
สัปดาหกอนสิน้ เดือนเมษายนที่จงั หวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช เปนจังหวัดยุทธศาสตรสําคัญ ประตูสูภาคอีสาน จากผลการ
สํารวจพบวามีโครงการที่อยูอ าศัยที่อยูในระหวางการขายประมาณ 100 โครงการ แทบทั้งหมดเปน
โครงการแนวราบหรือบานจัดสรร

โดยมีจํานวนหนวยที่อยูในผังของโครงการเหลานี้รวมกันประมาณ

11,800 หนวย หากตีเปนมูลคาโครงการรวมกัน หรือหากสรางเสร็จทั้งหมดและขายไดทงั้ หมดทุกหนวย
รวมกัน จะมีมูลคาประมาณ 26,500 ลานบาท แตโครงการเหลานี้ มีทั้งที่สรางเสร็จแลวประมาณ 5,000
กวาหนวย ยังไมสรางอีกประมาณ 5,000 กวาหนวย และที่เหลืออยูระหวางการกอสราง
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แบงประเภทเปนบานเดี่ยวไดประมาณ 8,350 หนวย ทาวนเฮาสประมาณ 850 หนวย บานแฝด
ประมาณเกือบ 500 หนวย อาคารพาณิชยประมาณ 400 หนวย และที่ดินเปลาประมาณ 1,700 แปลง
โครงการสวนใหญ หรือประมาณ 8,000 หนวย อยูในเขตอําเภอเมือง สวนที่อยูในอําเภอปากชองมี
ประมาณ 2,300 หนวย อําเภอโชคชัยมีประมาณ 600 หนวย อําเภอสูงเนินและอําเภอปกธงชัยอีกประมาณ
อําเภอละ 300-400 หนวย สวนอําเภออื่นๆ นัน้ มีนอยมากหรือไมมีเลย
ที่อยูอาศัยราคาต่ํากวา 1 ลานบาทมีประมาณ 3,200 หนวย ราคาระหวาง 1-2.99 ลานบาทมี
ประมาณ 5,100 หนวย ราคาระหวาง 3-4.99 ลานบาทมีประมาณ 1,300 หนวย ราคาสูงกวานัน้ มีประมาณ
500 หนวย แตมีอีกประมาณ 1,600 หนวยที่ไมสามารถระบุราคาได
ในจํานวนที่อยูอาศัยทั้งหมดรวมกัน ขายไดแลวประมาณเกินครึ่งหนึง่ เล็กนอย คือประมาณ 6,100
หนวย และยังเหลือขายประมาณ 5,700 หนวย แตจากหนวยที่เหลือขายทัง้ หมดนี้ เปนหนวยที่กอ สรางแลว
เสร็จเพียงประมาณ 400 หนวย ที่เหลือเปนหนวยเหลือขายทีย่ ังไมกอ สรางประมาณ 4,700 หนวย และอยู
ระหวางการกอสรางอีกประมาณ 500 หนวย
มีโครงการบานเอื้ออาทรอีกประมาณ 3-4 โครงการ ในอําเภอโชคชัย อําเภอพิมาย และอําเภอสูง
เนิน รวมจํานวนหนวยไดอกี ประมาณ 2,000 หนวยตนๆ ดังนัน้ เมือ่ รวมกับบานจัดสรรที่เอกชนปลูกสราง
เพื่อขาย จึงมีหนวยที่อยูอาศัยแนวราบตามผัง รวมกันประมาณ 14,000 หนวย
ที่อยูอาศัยประเภทแนวสูงหรือหองชุดคอนโดมิเนียมในโคราชมีนอยมาก สํารวจพบเพียงโครงการ
เดียว เปนคอนโดมิเนียมตากอากาศที่กอสรางเสร็จแลว ตั้งอยูในอําเภอปากชอง มีจาํ นวนไมถงึ 100 หนวย
บานและที่ดินในอําเภอปากชองซึ่งอยูใกลเขาใหญ เปนพื้นที่ที่คนมีฐานะจากกรุงเทพฯ หรือจังหวัด
ใกลเคียงนิยมไปหาเปนที่อยูอ าศัยหลังที่สอง แมจะมีราคาแพงกวาในพื้นที่อื่นๆของจังหวัด เพราะอากาศดี
และระยะการเดินทางทางใกลกรุงเทพฯมากกวา โดยอยูก อนถึงอําเภอเมือง นอกจากนี้ คนกรุงเทพฯและคน
ในพืน้ ที่ราบลุม ในภาคกลาง ที่มีความเชื่อในเรื่องผลกระทบของภาวะโลกรอนจนอาจทําใหนา้ํ ทวมกรุงเทพฯ
และพื้นที่ราบลุมภาคกลาง สวนหนึง่ ไดเขามาจับจองหาที่อยูอาศัยทัง้ ที่ปากชองและอําเภอเมืองดวย
หลายจังหวัดในภาคอีสานมีปรากฏการณของผูซื้อที่เปนเขยฝรั่งจํานวนมากขึ้น
โดยเฉพาะใน
จังหวัดนคราชสีมา ขอนแกน และอุดรธานี เปนปรากฏการณที่ผูประกอบการคาดหวังวาจะยังชวยกระตุน
ความตองการที่อยูอาศัยตอไปในอนาคต
โคราชเปนจังหวัดใหญอนั ดับที่สองของประเทศรองจากกรุงเทพฯ มีประชากรประมาณ 2.6 ลาน
คน มีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตไดอีกมากในอนาคต หากในอนาคตมีโครงการคมนาคมที่เชื่อมตอกับ
กรุงเทพฯ ไดดีขึ้น เชน รถไฟรางคู หรือรถไฟความเร็วสูงจริงตามที่เคยปรากฏในแผนพัฒนา ก็จะยิ่งทําให
ตลาดที่อยูอาศัยในจังหวัดพัฒนาดีขึ้นได
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

