สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 6-12 กรกฎาคม 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

ฟุตบอลโลก World Cup 2010 จบลงแลวดวยชัยชนะของสเปน โดยมีเนเธอรแลนดเปนทีมรอง
ชนะเลิศ และเยอรมันอันดับที่ 3 แตสําหรับในแงเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย ตองกลับลําดับ
ใหม เพราะเยอรมันถือเปนประเทศทีม่ ีเศรษฐกิจแข็งแรงที่สุด สวนสเปนออนแอที่สดุ ในบรรดา 3 ประเทศนี้
และตางเปนสมาชิกเริ่มตนของกลุมประเทศ Euro Zone ที่ใชเงินสกุลยูโรรวมกันมาตัง้ แต 1 มกราคม 1999
สเปนมีขนาดพื้นที่ใกลเคียงประเทศไทยแตมีประชากรนอยกวาคือประมาณ 46 ลานคน ในชวงปที่
ผานมาสเปนผจญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่าํ ที่สุดในรอบ 60 ป และตลาดอสังหาริมทรัพยในสเปนทรุดหนัก
โดยยังไมมที ที า วาจะฟน คาดหมายวาราคาอสังหาริมทรัพยในสเปนอาจลดลงไดอีกประมาณรอยละ 30
ในปนี้และตอเนื่องปหนา โดยปริมาณการซื้อขายอสังหาริมทรัพยไดลดลงไปแลวมากถึงรอยละ 40 ในปที่
แลว
ในชวงหลายปที่ผานมา

ผูประกอบการที่อยูอ าศัยในสเปนไดระดมสรางบานใหมกนั มากกวา

600,000 หนวยในแตละป (บางปสรางบานใหมมากกวา 800,000 หนวย ซึ่งมากกวาเยอรมัน อิตาลี และ
ฝรั่งเศส รวมกันเสียอีก) นับวามากมายเกินความตองการ ขณะที่มีบา นมือสองในตลาดมีอีกมากกวา
500,000 หนวย มีชาวตางชาติซื้ออสังหาริมทรัพยในสเปนจํานวนมาก ราคาอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นถึง
ประมาณ 270% ในระหวางป 1996-2006 แตเมื่อเศรษฐกิจในยุโรปย่ําแยลง และความตองการหดตัวลง
ตามสภาพเศรษฐกิจในรอบ 2-3 ปที่ผา นมา ผูประกอบการไมสามารถขายบานไดเหมือนเดิม และมี
ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยรายใหญของสเปนตองยืน่ ลมละลายไป
นอกจากนี้ ที่แลวมาสถาบันการเงินในสเปนยังปลอยสินเชื่อหละหลวมมาก โดยมักจะประเมิน
ราคาหลักประกันสูงกวาความเปนจริง ทําใหมกี ารปลอยสินเชื่อในสัดสวนสูงตอมูลคาหลักประกัน (High
Loan-To-Value Ratio) อีกทัง้ ผูบริโภคมากกวารอยละ 90 ขอสินเชื่อประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จึงไม
สามารถแบกรับภาระไดเมื่อดอกเบี้ยปรับสูงขึ้น จนปรากฏวาธนาคารพาณิชยขนาดใหญที่สุดของสเปนมี
สินเชื่อบานดอยคุณภาพมากถึงประมาณ 4,100 ลานยูโร หรือประมาณ 160,000 ลานบาท
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สําหรับเนเธอรแลนดมีพนื้ ที่เพียงประมาณ 40,000 ตารางกิโลเมตร เพียงประมาณ 1 ใน 12 ของ
ไทย และมีประชากรประมาณ 16.5 ลานคน จึงนับวาคอนขางหนาแนน ตลาดทีอ่ ยูอาศัยในเนเธอรแลนด
ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจประเทศอื่น แตไมเลวรายเทาสเปน
สวนเยอรมันมีประชากรมากถึง 82 ลานคน เศรษฐกิจของเยอรมันถือเปนเสาหลักของยุโรปยามนี้
เพราะในชวงเวลาที่ประเทศอุตสาหกรรมอืน่ ๆกําลังรุง เศรษฐกิจเยอรมันไมไดพุงตาม ในชวงที่เศรษฐกิจ
ของประเทศอุตสาหกรรมอืน่ ๆย่ําแย เยอรมันจึงกลับอยูใ นสถานะที่ดกี วาคลายกับเศรษฐกิจของญี่ปุน
แตประเทศที่ออ นแอและมีปญ
 หาหนักที่สดุ ในกลุมยูโรโซนขณะนี้ ไดแก กรีซ และไอรแลนด และมี
ความกังวลมากขึ้นในกรณีเศรษฐกิจของโปรตุเกส และแมกระทัง่ อิตาลี จนตองมีความพยายามระดมจัดตั้ง
กองทุนชวยเหลือ มูลคาประมาณ 690,000-750,000 ลานยูโร หรือประมาณ 28-30 ลานลานบาท หรือ
ประมาณ 3 เทาของขนาด GDP ประเทศไทย โดยประมาณ 440,000 ลานยูโรมาจากสมาชิกทีแ่ ข็งแรงของ
กลุมยูโรโซนเอง เชน เยอรมัน ฝรั่งเศส และอีก 250,000 ลานยูโรมาจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
(International Monetary Fund - IMF)
ใกลบานเรา มีรายงานขาวลาสุดวา ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพยใน 70 เมืองใหญของประเทศจีน
ลดลงรอยละ 0.1 ในเดือนมิถุนายนเทียบกับเดือนพฤษภาคม แมจะลดลงเพียงเล็กนอยแตถือเปนการลดลง
ครั้งแรกเดือนตอเดือนในรอบ 16 เดือน หรือนับตั้งแตเดือนกุมภาพันธปที่แลวเปนตนมา คาดหมายกันวา
นาจะไดเห็นการปรับตัวลดลงของทัง้ ราคาและปริมาณการซื้อขายในเดือนถัดๆไปของปนี้ หากตลาดที่อยู
อาศัยในประเทศจีนซึง่ มีขนาดใหญมีการปรับตัวอยางมีนัยสําคัญ (Major Correction) อาจสงผลตอตลาด
อื่นๆในภูมิภาคได
กลับสูประเทศไทย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ตรวจสอบตัวเลขลาสุด
ของการเปดโครงการที่อยูอาศัยใหมในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในรอบครึ่งแรกของปน้ี พบวา สําหรับ
โครงการประเภทคอนโดมิเนียมซึ่งผูประกอบการทุกประเภททั้งใหญนอย

วางแผนไวเมื่อตนปวา จะเปด

โครงการใหมในปนที้ ั้งปมากกวา 60,000 หนวยนัน้ ขณะนี้ไดเปดไปแลวประมาณ 23,100 หนวย สวน
ประเภทแนวราบหรือบานจัดสรรทุกประเภทซึ่งมีเปาหมายจะเปดรวมกันทั้งสิน้ เกือบ 40,000 หนวยนั้น
ขณะนี้ไดมีการเปดโครงการใหมไปแลวประมาณ 22,300 หนวย รวมทั้งสิน้ มีโครงการที่อยูอาศัยทั้งแนวสูง
และแนวราบเปดขายใหมแลวในครึ่งปแรกประมาณ 45,400 หนวย
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โครงการเปดขายใหมทงั้ แนวสูงและแนวราบรวมกัน ในแตละเดือน แบงเปน เดือนมกราคม
ประมาณ 7,900 หนวย เดือนกุมภาพันธประมาณ 9,800 หนวย เดือนมีนาคมประมาณ 12,500 หนวย รวม
ไตรมาสแรกประมาณ 30,200 หนวย
เดือนเมษายน ซึง่ เปนเดือนแหงความคุกรุน ของสถานการณการเมือง มีจาํ นวนหนวยเปดขายใหม
ทุกประเภทเพียงประมาณ 2,200 หนวย เดือนพฤษภาคมกระเตื้องขึ้นเปนประมาณ 5,900 หนวย และ
เดือนมิถนุ ายนอีกประมาณ 7,100 หนวย รวมไตรมาสสองมีประมาณ 15,200 หนวย หรือประมาณ
ครึ่งหนึง่ ของไตรมาสแรก
สําหรับโครงการประเภทคอนโดมิเนียมนัน้ เริ่มตนปมีการเปดขายใหมในเดือนมกราคมประมาณ
2,300 หนวย เดือนกุมภาพันธมีการเปดขายเพิม่ มากขึ้นเปนประมาณ 6,700 หนวย และเดือนมีนาคมอีก
ประมาณ 6,300 หนวย รวมไตรมาสแรกมีการเปดโครงการคอนโดมิเนียมขายใหมในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล จํานวนรวมประมาณ 15,300 หนวย สวนในไตรมาสที่สอง เดือนเมษายนมีการเปดขายหนวย
คอนโดมิเนียมใหมนอยมากเพียงประมาณ 800 หนวย และกระเตื้องขึน้ เปนประมาณ 2,000 หนวยในเดือน
พฤษภาคม และอีกประมาณ 5,000 หนวยในเดือนมิถนุ ายน รวมทัง้ สิ้นในไตรมาสที่สองของปนมี้ ีโครงการ
คอนโดมิเนียมเปดขายใหมในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จํานวนรวมกันประมาณ 7,800 หนวย
สําหรับโครงการแนวราบ

เริ่มตนปมีการเปดขายหนวยจัดสรรใหมในเดือนมกราคมมากถึง

ประมาณ 5,600 หนวย แตเดือนกุมภาพันธมกี ารเปดขายลดลงเปนประมาณ 3,100 หนวย และเดือน
มีนาคมอีกประมาณ 6,200 หนวย รวมไตรมาสแรกมีการเปดโครงการแนวราบใหมในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล จํานวนรวมประมาณ 14,900 หนวย สวนในไตรมาสที่สอง เดือนเมษายน มีการเปดขายหนวย
แนวราบใหมนอ ยเพียงประมาณ 1,400 หนวย และเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 3,900 หนวยในเดือนพฤษภาคม
แตกลับลดลงเหลือประมาณ 2,100 หนวยในเดือนมิถนุ ายน รวมทัง้ สิน้ ในไตรมาสทีส่ องของปนมี้ ีโครงการ
จัดสรรแนวราบเปดขายใหมในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จํานวนรวมกันประมาณ 7,400 หนวย
แมขอมูลที่นาํ เสนอจะเปนเพียงขอมูลเบื้องตนและรอการปรับปรุงตอไป แตโดยภาพรวมแสดงให
เห็นวาอารมณของผูประกอบการในครึ่งแรกของปเปลี่ยนแปลงไปมา

ตามสถานการณการเมืองและตาม

การสิ้นสุดของมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพย โดยเมือ่ ตนปไดตั้งเปาหมายการเปดโครงการไวสงู มากโดย
เฉพาะที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม

และสามารถเปดการขายไดมากในไตรมาสแรก

แตการเปด

โครงการกลับลดลงมากในไตรมาสสอง โดยซบเซาอยางหนักในเดือนเมษายนและพฤษภาคม
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