สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

อสังหาริมทรัพยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใตยังคงความรอนแรงตลอด
ปนี้ ดวยความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ดวยอัตราดอกเบี้ยในระดับต่าํ ดวยเม็ดเงินจํานวนมากที่ไหลเขาสู
ภูมิภาค และสภาพคลองที่มสี ูง ทําใหราคาที่อยูอาศัยโดยทั่วไปปรับเพิม่ ขึ้นมากในขณะนี้ เมื่อเทียบกับตนป
หรือเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปทแี่ ลว

และเกิดความกังวลในหมูน ักเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับภาวะ

ฟองสบู ทัง้ ในจีน ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย ไตหวัน ญี่ปนุ เกาหลีใต เวียดนาม รวมทัง้ ประเทศไทย
เราจึงไดเห็นรัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศตางๆในประเทศเหลานี้ พยายามออกมาตรการ
หรือประกาศเพื่อชะลอความรอนแรงของตลาดที่อยูอาศัย เชน รัฐบาลในฮองกงและสิงคโปรนาํ ที่ดินของรัฐ
ออกมาประมูลขายใหแกผปู ระกอบการภาคเอกชนเพื่อใหมีอุปทานทีด่ ินมากขึ้น
ปลอยสินเชื่อบานของสถาบันการเงินมีความเขมงวดขึน้

หรือออกระเบียบใหการ

หรือกําหนดสัดสวนทีส่ ูงขึ้นในการวางเงินดาวน

สําหรับการซื้อบาน โดยสิงคโปร เปนประเทศที่ออกมาตรการเพิ่มเติมลาสุดในสัปดาหนี้
ในสิงคโปร แมอดีตนายกรัฐมนตรีนายลี กวน ยู จะกลาวสุนทรพจนเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมวา
นาจะยังไมมีฟองสบูอสังหาริมทรัพยในสิงคโปร แตรัฐบาลสิงคโปรดูจะพยายามเขมงวดขึ้นเพื่อปองกันการ
เก็งกําไรที่มีมากขึ้นในตลาด จนราคาที่อยูอาศัยปรับเพิม่ ขึ้นไปประมาณรอยละ 11 แลวในครึ่งแรกของปนี้
เมื่อเทียบปตอป และขึ้นไปสูระดับที่สูงกวาที่เคยสูงสุดในไตรมาสสองของป 2006 หรือกอนวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกรอบลาสุดจะมาเยือน อนึ่ง เศรษฐกิจของสิงคโปรยงั เติบโตมากถึงรอยละ 18.8 ในไตรมาสทีส่ องปนี้เมื่อ
เทียบปตอป
ยอนหลังไปเมือ่ ปลายเดือนกุมภาพันธตนปนี้ สิงคโปรไดออกมาตรการปองกันการเก็งกําไร โดย
กําหนดใหผูขายบานและทีด่ ินเพื่อสรางบานตองชําระคาอากร หากมีการขายภายในหนึ่งปนับจากวันที่ซื้อ
และธนาคารกลางสิงคโปรยงั ออกมาตรการใหสถาบันการเงินกําหนดสัดสวนเงินใหกยู ืมสําหรับสินเชื่อบาน
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ตอมูลคาบาน (Loan-to-Value) ลดลงเหลือไมเกินรอยละ 80 จากเดิมรอยละ 90 หรือเทากับใหมีการ
วางเงินดาวนเพิ่มขึ้นจากเดิมไมต่ํากวารอยละ 10 เปนไมต่ํากวารอยละ 20 นั่นเอง
มาเมื่อวันจันทรที่ 30 สิงหาคมนี้เอง สิงคโปรไดออกมาตรการใหมเพิ่มขึน้ โดยกําหนดใหผูขายบาน
และที่ดินเพื่อสรางบานตองชําระคาอากร หากมีการขายภายใน 3 ปนับจากวันที่ซื้อ (จากมาตรการเดิม
กําหนดไวเพียง 1 ป) เพื่อใหมีการซื้ออยูจ ริงนานกวาเดิม ปองกันการเก็งกําไรจากการขายออกเร็วเกินไป
นอกจากนี้ ผูซอื้ บานซึง่ ยังมีสินเชื่อบานคงคางจากบานหลังเดิมอยู ตองวางเงินดาวนเพิม่ ขึ้นเปนรอยละ 30
(จากเดิมรอยละ 20) หรืออีกนัยหนึ่งกูไดไมเกินรอยละ 70 ของมูลคาบาน (จากเดิมรอยละ 80) นอกจากนี้
ผูที่ซื้อบานซึ่งสรางโดย Housing Development Board หรือการเคหะของสิงคโปร ตองอยูอาศัยอยางนอย
5 ปจึงจะขายได และหากเคยซื้อบานจากภาคเอกชนไวกอนเมื่อมาซือ้ บานจาก HDB จะตองขายบานเดิม
ออกไปภายใน 6 เดือน อนึ่ง รัฐบาลสิงคโปรเคยกําหนดใหมีการจัดเก็บภาษีกําไรจากการขายบาน (Capital
Gains Tax) มาแลวในชวงป 2006 ที่ตลาดบานตกต่ําและตอมาไดยกเลิกไป ในอนาคตอาจมีการพิจารณา
นํากลับมาใชอีก
ผลของการกําหนดมาตรการใหม

คาดวาจะทําใหผูจะซื้อบานอาจชะลอการตัดสินใจซื้อและลด

ความรอนแรงของตลาด จึงทําใหราคาหุนของผูประกอบธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยในสิงคโปร ทั้ง City
Developments และ CapitaLand ปรับลดลงเมื่อวันจันทร
ในฮองกง ซึง่ เปนสวรรคของนักลงทุนรวมทั้งนักลงทุนซือ้ บาน เพราะนักลงทุนตางชาติสามารถซือ้
บานไดงา ย อีกทัง้ ไมมีการเก็บ Capital Gains Tax หรือภาษีบนกําไรจากการขายบาน นอกจากนี้ ธนาคาร
ในฮองกงยังมีสภาพคลองสูงและพรอมปลอยกูในนักลงทุนซื้อบานในอัตราดอกเบีย้ ต่ํา นอกจากนี้ ยังมีผซู ื้อ
จากจีนแผนดินใหญหลั่งไหลมาซื้อบานในฮองกง

จนราคาบานถีบตัวขึ้นไปสูระดับสูงกวาอดีตสมัยกอน

วิกฤตตมยํากุง ซึ่งเปนยุคที่ฮอ งกงยังอยูใตการปกครองของอังกฤษ

แตเศรษฐกิจของฮองกงเองและอัตรา

คาจางแรงงานในฮองกงไมไดปรับสูงเพิ่มขึ้นมากนักในรอบทศวรรษทีผ่ านมา ดังนั้น การที่ราคาบานใน
ฮองกงปรับเพิม่ สูงขึ้นมากจึงมีสาเหตุจากการซื้อของนักลงทุนตางชาติเปนหลัก จนคนทองถิน่ ของฮองกงไม
มีความสามารถซื้อได

(เชนเดียวกับทีค่ นทองถิ่นในเมืองใหญของจีนไมมีความสามารถในการซื้อบาน)

กลายเปนโจทยใหญของรัฐบาลฮองกงในขณะนี้ วาจะทําอยางไรไมใหราคาบานตกลงมาสําหรับคนที่ซื้อไป
แลวและจะทําอยางไรไมใหราคาบานสูงสําหรับชาวบานที่ยงั ไมไดซื้อ) ราคาบานในฮองกงอาจถือวาอยูใน
ระดับแพงที่สดุ ในโลกประเทศหนึ่ง เพราะหองชุดขนาดเฉลี่ย 450 ตารางฟุต หรือประมาณ 42 ตารางเมตร
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มีราคาขายประมาณ 920,000 เหรียญฮองกง หรือประมาณเกือบ 4 ลานบาท แตผูมีรายไดนอยในฮองกง
จํานวนประมาณรอยละ 40 ของประชากรยังมีโอกาสอยูอาศัยในแฟลตของการเคหะฮองกง แตมีปญหา
การจองคิวยาวมาก สวนผูม ีรายไดปานกลางตกอยูในฐานะลําบากเชนกัน เพราะรายไดของชนชัน้ กลางสูง
กวาเพดานที่กาํ หนดในการขออยูแฟลตรัฐบาล แตชนชั้นกลางไมมีความสามารถซือ้ บานเอกชนไดเพราะ
แพงเกินไป จึงเริ่มมีบางฝายเสนอแนวคิดใหกําหนดเก็บ Capital Gains Tax หรือเสนอใหคนตางชาติซื้อได
เฉพาะหองชุดที่มีขนาดใหญเกินกวา 1,000 ตารางฟุต หรือประมาณ 93 ตารางเมตร
รัฐบาลฮองกงเปนเจาของทีด่ ินจํานวนมากและสามารถนําที่ดินออกประมูลขายเพื่อกดราคาที่ดนิ
สําหรับการพัฒนาที่อยูอาศัยลงมาไดบาง แตเมื่อกลางปนี้ ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยรายใหญ
ที่สุดในฮองกงและของโลก (ตามมูลคาตลาด) คือ Sun Hung Kai Properties ประมูลซื้อที่ดินผืนใหญใน
ราคาประมาณ 12,500 เหรียญฮองกงตอตารางฟุต หรือประมาณ 1.2 ลานบาทตอตารางเมตร หรือ
ประมาณ 4.8 ลานบาทตอตารางวา สูงที่สดุ กวาการประมูลซื้อที่ดินจากรัฐบาลกวาทุกครั้งที่ผา นมา
ยอนหลังไปเมือ่ ป 1998 หลังวิกฤตตมยํากุง ราคาบานในฮองกงเคยทรุดหนักจนราคารวงลงถึงรอย
ละ 50 รัฐบาลฮองกงจึงมีความกังวลเพิ่มขึน้ หากราคาบานยังถีบตัวขึน้ สูงเชนปจจุบัน โดยในรอบ 18 เดือน
ที่ผานมา จากตนปที่แลวถึงกลางปนี้ ราคาบานในฮองกงปรับเพิ่มขึน้ มากถึงรอยละ 40 และเฉพาะในปนี้ได
ปรับเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ10 แลว
การนําตัวอยางตลาดบานในสิงคโปรและฮองกงมาแสดง ก็เพื่อชี้ใหเห็นวาความกังวลเรื่องฟองสบู
ในตลาดบานนั้นมีอยูมากในทัว่ ภูมิภาคเอเชียที่ใกลเคียงกับไทย
สามารถควบคุมไดจนเกิดปญหา
ภูมิศาสตรมีไมมาก

ซึ่งหากรัฐบาลในประเทศเหลานัน้ ไม

ก็อาจสงผลกระทบตอตลาดบานในประเทศไทยไดเพราะระยะหางทาง

แมสถานการณในประเทศไทยอาจไมเห็นการปรับขึ้นของราคาในลักษณะเดียวกับ

ฮองกง แตเริ่มมีอุปทานสวนเกินมากขึน้ ในสินคาบานแนวสูง
อัตราดอกเบี้ยที่เคยต่ํามากทัว่ โลกในชวงกอนหนานั้น ในขณะนี้มกี ารปรับเพิ่มขึ้นไปบางแลวและ
จะปรับสูงขึ้นอีกในหลายตลาดทั่วโลก

ซึง่ จะกระทบความสามารถในการชําระของผูซื้อบานที่ซื้อบานเกิน

กําลังของตนเองหรือซื้อเพื่อเก็งกําไรในทุกประเทศในทั้งภูมิภาค ผูซื้อบานไมควรซื้อบานในราคาสูงเกินกวา
50 เทาของรายได (เชน เงินเดือน 20,000 บาท ไมควรซือ้ บานราคาเกิน 1 ลานบาท) และควรสามารถผอน
ชําระไดดวยเงินไมเกินหนึ่งในสามของรายได
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