สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 15-21 มิถุนายน 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (Federal Open Market Committee - FOMC) ของธนาคารกลาง
สหรัฐ (Federal Reserve – Fed) กําหนดประชุมครั้งที่ 4 ประจําปนี้ ระหวางวันอังคาร-พุธ ที่ 22-23
มิถุนายน โอกาสทีจ่ ะมีการขยับปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากปจจุบัน (ซึง่ อยูในกรอบศูนยถึงรอยละ
0.25) มีนอยมาก หลังการประชุมครั้งนีแ้ ลว FOMC กําหนดการประชุมครั้งตอไปในวันอังคารที่ 10
สิงหาคม 2553 ในขณะทีค่ ณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดการประชุม
ครั้งตอไปในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 โอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจมีมากขึ้นในชวงตั้งแต
ปลายไตรมาส 3 ตอเนื่องไตรมาสสุดทายของป
ป 2553 เปนปของการสํารวจสํามะโนประชากรทั้งในสหรัฐและในประเทศไทย ซึ่งตางจัดทําสํามะ
โนประชากรรอบใหญทงั้ ประเทศ 10 ปตอครั้ง สําหรับในสหรัฐไดทาํ การสํารวจแลวในวันที่ 1 เมษายนที่
ผานมา และปจจุบันอยูในระหวางเก็บตกขอมูลที่ยงั ขาดหาย (สําหรับประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาติ
กําหนดสํารวจในวันที่ 1 กรกฎาคม) การสํารวจสํามะโนประชากรในสหรัฐรอบนี้ใชแนวคําถามสั้นๆเพียง
10 คําถาม มีการสอบถามจํานวนคนที่อาศัยในบาน สถานะความเปนเจาของบานโดยมีภาระการผอน
ชําระหรือไมหรือเปนการเชา และขอมูลประกอบอื่นๆ ดานเพศ อายุ เชื้อชาติ ผลจากการสํารวจจะถูก
นําไปใชในการวางแผนงานของภาคสวนตางๆ เชน กําหนดจํานวนผูแทนราษฎร กําหนดงบประมาณ
สนับสนุน กําหนดเขตการศึกษา กําหนดการพัฒนาเมือง ฯลฯ
ขอมูลเบื้องตนพบวาในรอบทศวรรษที่ผา นมา Dallas-Fort Worth เปนเขตนครที่มีอัตราความ
เจริญเติบโตสูงที่สุดในบรรดาเมืองใหญในสหรัฐ รองลงมาไดแก Atlanta, Houston, Phoenix, RiversideSan Bernardino ทั้งนี้ มีการตั้งขอสังเกตวาเมืองทีจ่ ะดึงดูดผูคนใหมาอยูอาศัยรวมกันไดตองมีชีวิตชีวา
นาสนใจ มีสงิ่ อํานวยความสะดวกและเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่สาํ คัญ เชน มีหอศิลป มีสวนสาธารณะ
กลางเมือง มีการจัดเก็บภาษีในอัตราต่ําทีเ่ อื้ออํานวยตอธุรกิจและบรรยากาศการลงทุนที่ดี มีภูมิอากาศดี มี
ระบบขนสงมวลชนขนาดเบาที่รองรับการเดินทางใกล มีสนามบินที่รองรับการเดินทางไกล และมีโครงการที่
อยูอาศัยใหมๆ
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การพัฒนาประเทศไทยถึงปจจุบันยังเนนการมีกรุงเทพฯเปนเมืองหลัก ทําใหผูคนหลั่งไหลเขามา
หางานทําและอยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลมากขึ้นตลอดเวลา ขณะที่เมืองอืน่ ๆยังขาดความเจริญที่
ทัดเทียม ดังนัน้ เขตปริมณฑลของกรุงเทพฯจึงขยายตัวไปเรื่อยๆ และมีการสรางที่อยูอาศัยรองรับความ
ตองการใหมๆ จากประชากรที่มีจํานวนเพิม่ ขึ้นและขนาดครัวเรือนที่เล็กลงอยูเสมอ แมในดานหนึ่งเปนการ
สรางโอกาสสําหรับผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยในเมืองหลวงใหเติบโต แตประเทศไทยจําเปนตอง
มีการพัฒนาเมืองระดับ First-tier และ Second-tier หรือเมืองใหญที่มีขีดความเจริญระดับสูงมากกวานี้
การกระจายความเจริญโดยการสรางเมืองใหญในภูมิภาค ถือเปนแนวทางหนึง่ ในการกระจายความมัง่ คั่ง
และคุณภาพชีวิต และเปนการแกปญหาความเหลื่อมล้าํ ในสังคมซึ่งเปนประเด็นรอนของสังคม รัฐบาลจึง
จําเปนตองมีปจ จัยสนับสนุนโดยการสรางสาธารณูปโภคที่เอื้ออํานวยตอการคาการพาณิชย

การลงทุน

การศึกษา และการกอสรางที่อยูอาศัย ในเมืองเหลานั้นใหมากขึ้น รวมทัง้ สนับสนุนงานการจัดเก็บขอมูล
อสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัยโดยสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการอยางเต็มที่

และใหหนวยงาน

ภาครัฐที่เปนแหลงขอมูลปฐมภูมิตางๆ พัฒนาระบบและใหความรวมมือในการจัดทําขอมูลเบื้องตน รวมทัง้
สนับสนุนใหมกี ารนําสงขอมูลใหหนวยงานกลาง เชน ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
มาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยโดยการลดหยอนคาธรรมเนียมการโอนและการจดจํานอง ซึง่ มี
การตออายุมาหลายรอบ จะครบกําหนดในวันพุธที่ 30 มิถนุ ายนนี้ และจะไมมีการตออายุออกไปเพิ่มเติม
อีกแนนอน ผลจากการกําหนดหมดอายุมาตรการดังกลาวนาจะทําใหธุรกรรมดานอสังหาริมทรัพยในเดือน
มิถุนายนกระเตื้องขึ้น หลังจากซบเซาไปมากในเดือนเมษายนและพฤษภาคมจากเหตุการณความไมสงบ
ทางการเมือง อยางไรก็ตามปริมาณการทําธุรกรรมในเดือนมิถนุ ายนจะเนนทีก่ ารโอนที่อยูอาศัยเปนหลักซึ่ง
มีแนวโนมจะสูงกวาทุกเดือนที่ผานมาในปนี้ยกเวนเดือนมีนาคมซึ่งมีปริมาณสูงมากที่สุด

หลังจากสิน้ สุด

มาตรการในเดือนมิถนุ ายนแลวตลาดที่อยูอาศัยนาจะชะลอตัวลงในเดือนถัดไปประมาณ 2-3 เดือน เพื่อรอ
ดูสถานการณทางการเมืองและเศรษฐกิจ แตนาจะกลับมาคึกคักใหมไดในชวงไตรมาสสุดทายของปหาก
ผูบริโภคและผูประกอบการประเมินดูแลวมีความอุน ใจกับสถานการณ
สถานการณคลายคลึงกันกับในสหรัฐ ทีม่ ีมาตรการกระตุนการซื้อทีอ่ ยูอาศัยโดยการใหเครดิตภาษี
แกผูซื้อ

โดยมาตรการของสหรัฐกําหนดใหการซื้อขายตองเกิดขึ้นภายในเดือนเมษายนที่ผา นมาและตอง

ดําเนินการโอนภายในเดือนมิถุนายน ทําใหยอดการขายบานมือสอง (ซึ่งเปนสินคาบานหลักในสหรัฐ มีการ
ซื้อขายมากกวาบานสรางใหม มากกวา 10 เทาในปทแี่ ลว) ในเดือนพฤษภาคมทีผ่ านมาลดลงรอยละ 2
เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน แตยังถือวาอยูใ นระดับสูงเพราะเมื่อปรับตัวเลขใหเปนรายป (Adjusted Annual
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Rate) พบวาเทากับประมาณ 5.66 ลานหนวยตอทัง้ ป ถือวาปจจุบนั สถานการณการซื้อขายบานในสหรัฐ
เริ่มดีขึ้นบางแลว จากปจจัยราคาบานไมทรุดลงไปมากกวาเดิม และจากปจจัยอัตราดอกเบี้ยสินเชือ่ บานอยู
ในระดับต่ําเปนประวัติการณที่ประมาณรอยละ 5 สําหรับการกูอัตราดอกเบี้ยคงทีร่ ะยะเวลา 30 ป อนึ่ง
ในขณะนี้ สมาคมนายหนาอสังหาริมทรัพยในสหรัฐกําลังล็อบบี้ใหมกี ารตออายุการโอน (ไมใชการซื้อขาย)
บานออกไปจากเดิมสิน้ สุดเดือนมิถนุ ายนใหเปนสิน้ สุดเดือนกันยายน
สําหรับประเทศไทย ตลาดทีอ่ ยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ยังมีปจจัยบวกจากโครงการขนสง
มวลชน การเปดเสนทางรถ BRT ของกรุงเทพฯ และรถไฟฟาสาย Airport Link แบบ Soft Launch เมื่อเร็วๆ
นี้และกําหนดเปดเปนทางการในอีกไมกี่เดือนของปนี้ จะชวยทําใหการเดินทางระหวางจุดตางๆ ทัง้ ชาน
เมือง-ชานเมือง ชานเมือง-ในเมือง และ ในเมือง-ในเมือง สะดวกขึ้น ทําใหโอกาสในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยของผูประกอบการยังมีอยูอกี มาก
ความเชื่อมัน่ ของผูประกอบการและของผูบ ริโภค อาจเปนตัวชี้ขาดความเติบโตของธุรกรรมการซื้อ
ขายในชวงที่เหลือของป ในไตรมาสที่สองของปนมี้ ีแนวโนมวาความเชื่อมั่นของผูประกอบการโดยภาพรวม
นาจะลดลงหลังจากที่ไดปรับเพิ่มขึ้นมามากในชวง 3 ไตรมาสตั้งแตกลางปที่แลว ทั้งนี้ ศูนยขอมูล
อสังหาริมทรัพยจะเปดเผยผลการสํารวจอยางเปนทางการในตนเดือนกรกฎาคมนี้
ผลจากสถานการณชุมนุมทางการเมือง ทําใหจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมในเดือน
เมษายนลดลงมากจากเดือนกอนหนา (ลดลงรอยละ 74) และจากเดือนเดียวกันของปกอน (ลดลงรอยละ
14) อยางไรก็ตาม เนื่องจากในไตรมาสแรกมีจํานวนหนวยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมคอนขางสูง ทําใหโดย
ภาพรวมตลอด 4 เดือนแรกของปนี้ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีจาํ นวนหนวยเพิ่มขึ้นรอยละ 42
เมื่อเทียบกับ 4 เดือนแรกของปที่แลว โดยระหวางเดือนมกราคม-เมษายนปนี้ มีจาํ นวนหนวยประมาณ
31,000 หนวย อยูในเขตกรุงเทพฯจังหวัดเดียวประมาณ 18,000 หนวย และอยูในเขตปริมณฑล 5 จังหวัด
รวมกันอีกประมาณ 13,000 หนวย
จากจํานวนหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมดดังกลาว แบงประเภทเปน อาคารชุด
ประมาณ 17,500 หนวย บานเดี่ยวประมาณ 9,500 หนวย ทาวนเฮาสประมาณ 3,300 หนวย ที่เหลือเปน
อาคารพาณิชยและบานแฝดประเภทละไมถึง 400 หนวย โดยอาคารชุดและทาวนเฮาสเปน 2 ประเภทที่มี
อัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจํานวนหนวยหองชุดในอาคารชุดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 117 หรือ
มากกวาเทาตัวจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน ในขณะทีท่ าวนเฮาสมีจํานวนหนวยเพิ่มขึน้ ประมาณรอย
ละ 19 จากชวงเดียวกันของปกอน
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