สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 8-14 มิถุนายน 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

หัวหนานักเศรษฐศาสตร (Chief Economist) ของสมาคมนายหนาอสังหาริมทรัพยแหงสหรัฐ (US
National Association of REALTORS) ใหขอมูลกับผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคาร
อาคารสงเคราะห เมื่อตนสัปดาหนี้วา ผูซอื้ อสังหาริมทรัพยในสหรัฐทีเ่ ปนชาวตางชาติมีบทบาทสําคัญมาก
ขึ้น โดยประมาณรอยละ 3 ของบานที่ขายไดในปจจุบันเปนการซื้อโดยชาวตางชาติ และในบรรดา
ชาวตางชาติทเี่ ปนผูซื้อบานในสหรัฐมากทีส่ ุด แบงตามสัดสวนสูงที่สดุ ไดแก แคนาดารอยละ 23 เม็กซิกนั
รอยละ 10 อังกฤษรอยละ 9 จีนรอยละ 7 ฝรั่งเศสและเยอรมันรวมกันรอยละ 7 อินเดียรอยละ 5 รัสเซียรอย
ละ 3 ทั้งนี้ ชาวตางชาติที่มาซื้อบานในสหรัฐสวนใหญเปนคนรวยมาจากประเทศของตน ประมาณรอยละ
55 ของชาวตางชาติซื้อบานดวยเงินสดลวนๆ มีเพียงรอยละ 45 เทานัน้ ที่มกี ารขอสินเชื่อบาน สําหรับมลรัฐ
ที่มีชาวตางชาติเขาไปซื้อบานมากที่สุด คือ แคลิฟอรเนีย อริโซนา และ ฟลอริดา โดยในแคลิฟอรเนียจะมี
สัดสวนผูซื้อที่เปนคนเอเชียสูงมาก
ในขณะนี้ เริม่ มีสัญญาณที่แสดงวาเศรษฐกิจสหรัฐกําลังเริ่มขึน้ จากหลุม แมแตบรรดามลรัฐที่มี
ตัวเลขเศรษฐกิจย่ําแยที่สุดขณะนี้ก็ยงั เริ่มมีการจางงานใหมเพิม่ ขึ้น GDP ในไตรมาสทีเ่ หลือของปนา จะอยู
ในอัตราเพิ่มจากปที่แลวประมาณรอยละ 3 และจะเติบโตในอัตราประมาณรอยละ 2.5 ไปอีกประมาณ 2-3
ปขางหนา ขณะที่อัตราเงินเฟอในชวงเดียวกันจะอยูท ี่ประมาณรอยละ 2
ราคาบานในมลรัฐแคลิฟอรเนียเริ่มฟน

โดยราคากลางของบานไดปรับเพิม่ ขึ้นจากประมาณ

240,000 เหรียญเปนประมาณ 305,000 เหรียญในชวงเวลาประมาณ 14 เดือนที่ผานมา อยางไรก็ตาม
หัวหนานักเศรษฐศาสตรคนดังกลาวใหความเห็นวา การปรับเพิ่มขึ้นของราคาบานทัว่ ประเทศโดยภาพรวม
จะไมมากและจะคอยเปนคอยไปในชวง 2-3 ปขางหนา และภายใน 5 ปขางหนาราคาบานโดยภาพรวม
นาจะปรับเพิ่มขึ้นเพียงประมาณรอยละ 5-7 นับจากปจจุบัน เพราะแมในขณะนีก้ ็ยงั มีสินเชื่อบานประเภท
Sub-Prime ที่คางชําระเกิน 90 วันอยูมากกวาหนึ่งในสี่ของสินเชื่อทั้งหมด แตปจจัยบวกคือ ราคาบานตอ
รายได (Home Price to Income) ปรับจากประมาณรอยละ 12-14 เมื่อชวงตลาดที่อยูอาศัยรอนแรง
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เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 24 ในปจจุบัน หมายความวาราคาบานไดลดลงจนใชเวลานอยลงเพียงประมาณ 4 ปใน
การหารายไดตอปใหไดเทากับราคาบาน จากเดิมที่ใชเวลาประมาณ 8 ป
อสังหาริมทรัพยในจีนชะลอความรอนแรงในเดือนพฤษภาคม

โดยหลังจากรัฐบาลจีนออก

มาตรการเขมงวดขึ้นในเดือนเมษายนแลว ราคาอสังหาริมทรัพยในเมืองใหญ เชน ปกกิง่ กวางโจว เฉินเจิน้
เริ่มชะลอการปรับขึ้น สํานักงานสถิติแหงชาติของจีนรายงานขอมูลการซื้อขายอสังหาริมทรัพยซงึ่ แสดงให
เห็นวา

เดือนพฤษภาคมทีผ่ านมาเปนเดือนแรกในรอบประมาณหนึ่งปครึ่งที่มียอดการซื้อขายลดลง

มี

ปริมาณลดลงจากเดือนเมษายนมากถึงประมาณรอยละ 16 และมูลคาลดลงประมาณรอยละ 25 อยางไรก็
ตามการลงทุนและการกอสรางในภาคที่อยูอ าศัยยังคงเติบโตอยูตอเนื่อง เพราะแมรัฐบาลจีนจะมุง เปาไปที่
การลดการเก็งกําไรในตลาดอสังหาริมทรัพยเปนหลัก แตยังไมกลาแตะในสวนของการกอสราง เนื่องจาก
การลงทุนในภาคการกอสรางเปนตัวจักรสําคัญในการรักษาความเติบโตทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของกลุมประเทศ BRIC (Brazil, Russia, India, China) เปนที่นา จับตามองเพราะมี
ประชากรรวมกันประมาณ 2,700 ลานคน และประมาณวาจะมีชนชัน้ กลางเพิ่มขึ้นประมาณปละ 30 ลาน
คน ในจํานวนนี้ประมาณรอยละ 1 หรือประมาณ 300,000 คนจะเปนคนรวยใหมที่มั่งคัง่ เพิม่ ขึ้นมากในแต
ละป ซึ่งจะชวยกระตุนเศรษฐกิจและตลาดบานในประเทศตางๆ ที่คนเหลานี้เขาถึง
การเพิม่ ขึ้นของจํานวนชนชัน้ กลางในทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทย นอกจากจะชวยลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคมแลว ยังเปนการเพิ่มอุปสงคที่สําคัญแกตลาดสินคาตางๆรวมทัง้ บาน ชนชั้นกลางใหม
ในเมืองใหญของประเทศยังมีรสนิยมในการอยูอาศัยที่เปลี่ยนไป
เมืองใหญตา งๆ

และปจจัยการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินใน

จะทําใหที่บา นแนวสูงมีเพิ่มมากขึน้ ในหลายเมืองใหญของประเทศที่มกี ารพัฒนาทาง

เศรษฐกิจรวดเร็ว
ขอมูลโครงการที่อยูอาศัยแนวสูง

หรือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ที่ศูนยขอมูล

อสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ดําเนินการสํารวจเมื่อสิน้ ปที่แลว และเผยแพรขอมูลในการจัด
สัมมนาครั้งลาสุด แสดงวามีโครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่อยูใ นระหวางการขายโดยมี
หนวยเหลือขายไมต่ํากวา 6 หนวย อยูประมาณ 300 โครงการ มีจาํ นวนหนวยในผังทัง้ หมดในทุกสถานะ
ของการกอสราง (ทั้งที่สรางเสร็จ ที่อยูในระหวางการกอสราง หรือ ยังไมเริ่มสราง) รวมกันประมาณ
126,000 หนวย ในจํานวนนีอ้ ยูในโซนหลักๆ ไดแก
โซนพหลโยธิน-ลาดพราว-รัชดาภิเษก มีประมาณเกือบ 70 โครงการ มีจํานวนหนวยในผังประมาณ
21,300 หนวย กอสรางแลวเสร็จประมาณ 6,800 หนวย อยูระหวางการกอสรางประมาณ 9,900 หนวย
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และยังไมเริ่มสรางประมาณ 4,600 หนวย ขายไดแลวประมาณ 17,000 หนวย เปนการขายใหมในปที่แลว
ประมาณ 8,700 หนวย
โซนสุขุมวิทตอนตน-กลาง มีประมาณเกือบ 40 โครงการ มีจาํ นวนหนวยในผังรวมกันประมาณ
8,700 หนวย กอสรางแลวเสร็จประมาณ 900 หนวย อยูระหวางการกอสรางมากถึงประมาณ 5,400 หนวย
และยังไมเริ่มสรางประมาณ 2,400 หนวย ขายไดแลวประมาณ 6,300 หนวย เปนการขายใหมในปที่แลว
ประมาณ 2,400 หนวย
โซนสุขุมวิทตอนปลาย มีประมาณ 40 โครงการเชนกัน มีจํานวนหนวยในผังรวมกันประมาณ
13,400 หนวย กอสรางแลวเสร็จประมาณ 5,450 หนวย อยูระหวางการกอสรางมากถึงประมาณ 6,450
หนวย และยังไมเริ่มสรางประมาณ 1,500 หนวย ขายไดแลวประมาณ 10,100 หนวย เปนการขายใหมในป
ที่แลวประมาณ 2,500 หนวย
โซนเพลินจิต มี 9 โครงการ มีจํานวนหนวยในผังรวมกันประมาณ 1,600 หนวย กอสรางแลวเสร็จ
ประมาณ 1,000 หนวย และอยูระหวางการกอสรางประมาณ 600 หนวย ขายไดแลวประมาณ 1,400
หนวย เปนการขายใหมในปที่แลวประมาณ 200 หนวย
โซนสาทร สีลม มีประมาณเกือบ 16 โครงการ มีจํานวนหนวยในผังรวมกันประมาณ 4,000 หนวย
กอสรางแลวเสร็จประมาณ 2,200 หนวย และอยูระหวางการกอสรางประมาณ 1,800 หนวย ขายไดแลว
ประมาณ 3,300 หนวย เปนการขายใหมในปที่แลวประมาณ 1,100 หนวย
โซนพระราม 3 มีประมาณเกือบ 10 โครงการ มีจํานวนหนวยในผังรวมกันประมาณ 3,100 หนวย
กอสรางแลวเสร็จประมาณ 1,900 หนวย และอยูระหวางการกอสรางประมาณ 1,200 หนวย ขายไดแลว
ประมาณ 2,700 หนวย เปนการขายใหมในปที่แลวประมาณ 1,500 หนวย
โซนธนบุรี ขามแมน้ําเจาพระยา มี 13 โครงการ มีจาํ นวนหนวยในผังรวมกันประมาณ 3,700
หนวย กอสรางแลวเสร็จประมาณ 1,800 หนวย อยูระหวางการกอสรางประมาณ 1,800 หนวยเชนกัน และ
ยังไมเริ่มสรางเพียงประมาณ 100 หนวย ขายไดแลวประมาณ 2,600 หนวย เปนการขายใหมในปที่แลว
ประมาณ 1,400 หนวย
คอนโดมิเนียมที่เหลืออยูในโซนอื่นๆ นอกจาก 7 โซนหลักทีก่ ลาวมาแลว รอยละ 92 ของ
คอนโดมิเนียมเปดขายใหมอยูในกรุงเทพฯ เขตหรืออําเภอที่มีหนวยคอนโดมิเนียมเปดขายใหมในปนมี้ าก
ไดแก เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดินแดง เขตคลองเตย เขตหวยขวาง เขตพระโขนง เขตบางกะป เขตบางคอ
แหลม เขตพญาไท และเขตวัฒนา
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