สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

การขายบานใหมในสหรัฐ ในชวง 2 เดือนลาสุดที่มีรายงาน คือพฤษภาคมและมิถนุ ายน มียอดต่าํ
ที่สุดและต่ํารองที่สุดในประวัติศาสตรตามลําดับ ยอดขายซึ่งตกต่าํ ตลอดชวงที่ผา นมา หลังผานจุดสูงสุดใน
ป 2005 ทําใหบริษัทผูประกอบธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยในสหรัฐตางอยูในสภาพย่ําแยทางการเงิน
ในอดีตเมื่อ 5 ปกอน ซึ่งเปนชวงเวลาที่ตลาดที่อยูอาศัยของสหรัฐรอนแรงที่สุด จนราคาที่อยูอาศัย
พุงขึ้นติดยอดดอย มีผูประกอบธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยรายใหญที่สุด 5 อันดับแรก คือ D.R.Horton, Pulte
Homes, Lennar Corp, Centex Corp และ KB Homes แตในปที่แลว ภายใตสถานการณเลวรายของทุก
บริษัทเพราะขายบานใหมไดนอยมาก ตองหยุดการกอสรางหลายโครงการ ทําใหรายไดหดหายและขาดทุน
กันถวนหนานัน้ Pulte Homes และ Centex ไดควบรวมกิจการเพื่อความอยูรอด และทําให Pulte Homes
กลายเปนผูประกอบธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยรายใหญที่สดุ ในสหรัฐแซงหนา

D.R.Horton

ไปแลว

ขณะเดียวกันผูพัฒนาโครงการประเภทบานหรูราคาแพงรายใหญที่สดุ ในสหรัฐคือ Toll Brothers Inc (ซึ่ง
ผูบริหารศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยเคยไปศึกษาดูงาน)

มีโครงการที่ชะลอการกอสรางมากกวา

30

บริษัทพัฒนาที่อยูอาศัยของเอกชนรายใหญที่สุดตามมูลคาหุน ในปจจุบัน

คือ

โครงการ
ในประเทศจีน

China Vanke ขณะเดียวกันยังมีหนวยงานภาครัฐจํานวนมากในทองถิ่นตางๆ ซึง่ ไมไดมีกิจการเกี่ยวของ
กับดานอสังหาริมทรัพยโดยตรงเลย

แตกลับหันมาสรางรายไดขององคกรโดยการลงทุนพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพยประเภทตางๆเพื่อขายหรือใหเชาแขงกับภาคเอกชน

มีทั้งอาคารสํานักงานและ

คอนโดมิเนียม จนนาจะเกิดอุปทานสวนเกินในหลายพืน้ ที่ ทัง้ นีเ้ ม็ดเงินสวนหนึ่งทีใ่ ชในการลงทุนพัฒนา
โครงการมาจากเม็ดเงินตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลกลาง ประมาณกันวาอาจมีเงินมากถึง
รอยละ 70 จากงบกระตุนเศรษฐกิจทัง้ สิน้ 4 ลานลานหยวน (เทากับ 586,000 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 20 ลานลานบาท) ที่ไหลเขาสูภ าคอสังหาริมทรัพยในจีนทัง้ ทางตรงและทางออม ทัง้ แกผูบริโภค
และผูประกอบการ
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การที่มีผปู ระกอบการจํานวนมากทั้งภาครัฐและเอกชนแขงกันสราง ทําใหตลาดอสังหาริมทรัพย
ของจีนยังมีความเสี่ยงดานอุปทานสวนเกินในชวงนี้ไปจนอีก 2-3 ป อยางไรก็ตามในอนาคตประมาณ 5-10
ปขางหนา คาดวาผูประกอบธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยหลายรายของจีนจะมีขนาดธุรกิจใหญติดอันดับหนึง่ ใน
สิบของโลก โดยการพัฒนาตลาดที่อยูอาศัยสวนใหญในจีนนาจะเคลื่อนมาทางตอนใตของประเทศ
ในปนี้ เศรษฐกิจของจีนไดขยายตัวจนมีขนาดใหญเปนที่สองของโลกแซงหนาญี่ปนุ ไปแลว และมี
โอกาสแซงหนาสหรัฐขึ้นมาเปนเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญที่สุดของโลกไดในอีกประมาณ 15 ปขางหนา ผล
จากความเติบโตของจีน ยอมสงใหเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกรวมทัง้ ไทยเติบโตตามไป
ดวยในอนาคต
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสองของปนเี้ ติบโตในระดับประมาณรอยละ 7-8 เทียบกับประมาณรอยละ
12 ในไตรมาสแรก ทําใหหนวยงานดานนโยบายภาครัฐตางปรับประมาณการณทั้งปเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตรา
เงินเฟอในเดือนกรกฎาคมอยูที่ประมาณรอยละ 3.4 และคาดวาทัง้ ปนาจะอยูในระดับใกลเคียงรอยละ 3.5
จึงคาดหมายไดวา
คณะกรรมการนโยบายการเงินคงจะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไดอีก
ประมาณ 2 ครั้งในการประชุมที่เหลืออีก 3 ครั้งของปนี้
เสนทางรถไฟฟาขนสงมวลชนสายใหมของไทยกําลังจะเปดใชอยางเปนทางการ โดยรถไฟลอยฟา
สาย Airport Link เชื่อมตอระหวางใจกลางเมืองกรุงเทพฯ กับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งไดเปดให
ประชาชนทดลองใชบริการมาตั้งแตวนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2553 นั้น ลาสุดมีกําหนดเปดใหบริการจริงประมาณ
วันที่ 23 สิงหาคมที่จะถึงนี้
คนสวนใหญมกั ใหความสนใจเสนทางรถไฟฟาสายนี้ตามชื่อ Airport Link แตในความเปนจริง มี
เสนทาง 2 สายทับซอนกันอยู คือ สาย City Line ซึ่งครอบคลุมประมาณ 5 สถานีแรกจากในเมือง และสาย
Express Line ซึ่งวิ่งสงผูโดยสารที่จะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ
ผลในเชิงเศรษฐกิจตอวิถีชวี ติ ของคนไทยสวนใหญนา จะตกอยูกับเสนทางสาย City Line คือ สถานี
ที่ใกลตัวเมืองกรุงเทพฯที่สุด ไดแก สถานีพญาไท สถานีราชปรารภ สถานีมักกะสัน สถานีรามคําแหง และ
สถานีหวั หมาก
สถานีพญาไท ซึ่งเชื่อมตอกับสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เปนที่ตงั้ ของถนนเศรษฐกิจสายหลักแหงหนึ่ง
ของเมืองหลวง อยูคูขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม มีอาคารสูงทั้งทีเ่ ปนสํานักงานมาแตเดิม และอาคารชุด
พักอาศัยหรือคอนโดมิเนียมใหมๆจํานวนมากตั้งเรียงรายตลอดทาง โครงการคอนโดมิเนียมบนยานถนน
พญาไทที่ขายดีนั้น สวนหนึง่ ซื้อโดยผูป กครองที่มีบตุ รหลานศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษายานใกลเคียง
เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เตรียมอุดมศึกษา สาธิตจุฬา สาธิตปทุมวัน เพื่อใหบุตรหลานไดอยูใกลๆที่
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เรียน หรือไมผูปกครองเองอาจมีทที่ าํ งานอยูในยานพญาไท-พหลโยธิน หรือตอเนื่อง ผูประกอบการราย
ใหญทที่ ําโครงการคอนโดมิเนียมใหม ในยานพญาไทตอเนื่องถึงถนนเพชรบุรีตัดใหมและศรีอยุธยา ไดแก ที
ซีซีแคปปตอลแลนด เอเชีย่ นพร็อพเพอรตี้ อนันดา แสนสิริ ฯลฯ
สถานีราชปรารภ อยูใกลจุดตัดถนนราชปรารภกับบริเวณถนนนิคมมักกะสัน และอยูในบริเวณทีม่ ี
เหตุการณนาตื่นเตนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมา ยานนี้อยูใกลประตูน้ําจึงนาจะมีผูประกอบการประเภท
SME อยูคอนขางมากที่อาจมาใชบริการเดินทางรถไฟฟาที่สถานีนี้ รวมทัง้ ผูโดยสารที่เดินทางมาจากถนน
วิภาวดีรังสิต ในยานนี้มีโครงการคอนโดมิเนียมทั้งของ อนันดา ชีวาทัย โฮมควิก ฯลฯ
สถานีมักกะสัน เปนสถานีใหญที่จะใชประโยชนหลักอีกประการหนึง่ คือเปน City Air Terminal
ผูโดยสารที่จะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิสามารถนํากระเปาสัมภาระมาเช็คอินได กอน
จะขึ้นรถไฟฟาตามไปสมทบที่สนามบิน ปญหามีวาถึงวันนี้อาจจะยังไมสามารถใหบริการเช็คอินดังกลาวได
เนื่องจากระบบตางๆยังไมพรอม ดังนัน้ วัตถุประสงคขอนี้ในการสรางรถไฟฟาสายนีจ้ ึงยังไมบรรลุผล
ผูโดยสารสามารถเขาสูสถานีมักกะสันไดจากทางถนนเพชรบุรีตัดใหมและถนนพระราม 9 ซึ่งเชือ่ ม
ไปถึงถนนรัชดาภิเษก บริเวณนี้ถือเปนยานการพาณิชยสมัยใหมทั้งในปจจุบัน และมีแนวโนมจะขยายตัว
ขึ้นไดอีกมากในอนาคต
เพราะมีโครงการหางสรรพสินคาขนาดใหญที่กาํ ลังกอสรางตรงบริเวณสี่แยก
พระราม 9 และรัชดาภิเษก และนาจะเปดหางไดประมาณปลายปหนา รวมทั้งมีโครงการคอนโดมิเนียม
เกิดขึ้นมากมายใกลเคียงสถานีทั้งดานถนนเพชรบุรีตัดใหม ถนนดินแดง ถนนพระราม 9 และถนน
รัชดาภิเษก ทัง้ ของแอลพีเอ็น ศุภาลัย อารียา ปรีชากรุป ทีซีซีแคปปตอลแลนด เอเชียนพร็อพเพอรตี้ ฯลฯ
สถานีรามคําแหง และสถานีหัวหมาก อยูใกลสถานศึกษาหลายแหง ทัง้ รามคําแหง และเอแบค มี
โครงการของรายใหญทั้งพฤกษา แอลพีเอ็น ศุภาลัย เจาพระยามหานคร ฯลฯ แตตองถือเปนสถานีที่อยู
นอกใจกลางเมืองเมื่อเทียบกับ 3 สถานีแรก
พนจากสถานีหัวหมาก ไปสูสถานีบานทับชาง และเรื่อยไปตามรางขนานกับถนนสายมอเตอรเวย
ไปจนถึงสถานีสนามบินสุวรรณภูมิ จะเริ่มเห็นเปนโครงการจัดสรรแนวราบมากขึน้ รวมทัง้ มีอสังหาริมทรัพย
ประเภทที่รองรับกิจการขนสงทางอากาศ เชน อาคารเก็บรักษาสินคา หรือสํานักงานขนาดยอม
ผูบริหารศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดลงพื้นที่และทดลองใชบริการชวง City Line ครอบคลุมสถานี
ในเมือง 5 สถานีดงั กลาว พบวาขบวนรถมีความทันสมัย แตมีประเด็นหวงใยดานความปลอดภัยบนชาน
ชาลา เนื่องจากระหวางขอบชานชาลาและขอบลางของขบวนรถมีชองวางหางมาก นาจะเปนอันตรายจน
เกิดอุบัติเหตุไดในชวงที่ผูโดยสารเบียดเสียดเขาออกขบวนรถ สมควรมีการปรับแกไขโดยเสริมขอบชาน
ชาลาใหชิดขบวนรถ
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