สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 14–20 กันยายน 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

ในขณะที่ราคาที่อยูอาศัยพุง ขึ้นสูจุดสูงสุดในฮองกง สิงคโปร และไตหวัน แตในเกาหลีใตราคาที่อยู
อาศัยกลับสวนทางลดลงมากถึงรอยละ
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แมรัฐบาลเกาหลีใตจะพยายามผอนปรนไมใหสถาบัน

การเงินเขมงวดในการปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยแกผูบริโภคจนเกินไป
ภาคเอกชนมีการกอสรางมากเกินไปในระยะเวลากอนหนานี้

สาเหตุเปนเพราะทัง้ ภาครัฐและ

และที่ผานมาผูบ ริโภคชาวเกาหลีใตอาจติด

วัตถุนยิ มมากเกินไปจนสัดสวนหนี้สงู กวารายไดมากถึง 1.4 เทา และทําใหความสามารถในการซื้อที่อยู
อาศัยดอยลง อีกทัง้ พยากรณความเติบโตของเศรษฐกิจเกาหลีใตในปหนาสอเคาวาอาจถดถอยลงจากปนี้
กลาวคือปนี้คาดวาจะเติบโตประมาณรอยละ 5.5-6 แตปหนาอาจเติบโตลดเหลือประมาณรอยละ 3-4
ขามทวีปไปทางยุโรป สถานการณก็ไมตา งกันในประเทศสเปนแชมปฟุตบอลโลก เพราะในอดีตชวง
เฟองฟูเมื่อไมนานมานี้ มีการกอสรางที่อยูอาศัยใหมจํานวนมาก สเปนเปนประเทศที่นกั ทองเทีย่ วจากชาติ
ยุโรปอื่นๆรอบขางนิยมเดินทางไปทองเที่ยว ทําใหมกี ารซื้อที่อยูอาศัยโดยชาวตางชาติจากประเทศใกลเคียง
มากในอดีต มีเงินทุนไหลเขาจากตางประเทศจํานวนมาก และมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําจากตางประเทศจํานวน
มากดวยเชนกัน จึงผลักใหราคาที่อยูอาศัยเพิ่มสูงขึ้นประมาณเกือบ 3 เทาตัวในชวงระหวางป 1996-2007
ในหลายปพบวามีการกอสรางที่อยูอาศัยมากกวาครึง่ ลานหนวยตอป ซึ่งมากเกินความตองการที่แทจริง
ครั้นเมื่อฟองสบูเศรษฐกิจและที่อยูอาศัยในสเปนแตกตามสหรัฐในชวง 2-3 ปมานี้ เศรษฐกิจของ
สเปนย่าํ แยจนกลายเปนคนปวยตัวใหญของกลุมประเทศที่ใชเงินสกุลยูโร (Euro Zone) เพราะเศรษฐกิจ
ของสเปนมีขนาดใหญกวาคนปวยอื่นๆ เชน ไอรแลนด กรีซ โปรตุเกส กลาวคือสเปนมีขนาดของ GDP
ประมาณ 40 ลานลานบาท (หรือสูงประมาณ 4 เทาของ GDP ประเทศไทย) นักลงทุนจากตางชาติที่เคย
เขาไปซื้อที่อยูอ าศัยในสเปนหายไปจากตลาด ราคาที่อยูอ าศัยดิ่งวูบลง ประมาณวามีที่อยูอาศัยเหลือขาย
ในสเปนมากกวา 1 ลานหนวย จนผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยรายใหญในสเปนตองยืน่ ลมละลาย
ไปแลว ในภาวะเศรษฐกิจที่ไมดีและสายปานทีย่ าวไมพอทําใหโครงการที่อยูอาศัยขนาดใหญทสี่ รางเสร็จ
ใหมๆอาจมีคณ
ุ ภาพของการกอสรางไมดีเทาที่เคยอวดอางสรรพคุณไว
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ผูประกอบการในประเทศไทย จึงควรพิจารณาใหจงหนักวาไมควรเรงกอสรางหนวยออกมามากมาย
เกินไปในแตละป แตควรทยอยออกโครงการใหเหมาะสมเพื่อเสถียรภาพระยะยาวของตลาด เพือ่ ใหมีพนื้ ที่
ถอยไวบาง โดยเฉพาะในยามทีท่ ิศทางดอกเบี้ยเปนขาขึ้นและในยามที่สภาพคลองในตลาดมีทมี่ าจากเงิน
รอนจากตางประเทศในปริมาณสูง
ในสัปดาหที่แลว รายงานนีไ้ ดนําเสนอวา ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ได
ปรับปรุงขอมูล (revise) สถิติท่อี ยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ยอนหลังไปถึงป
2542 จนถึงป 2552 เนื่องจากไดรับขอมูลปรับปรุงเพิม่ เติมจากหนวยงานเจาของขอมูลตนทาง โดยในป
ลาสุดคือป 2552 มีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนทั้งสิน้ 94,977 หนวย (ปรับปรุงจากตัวเลขเดิม
90,971 หนวย) ในจํานวนนี้เปนหองชุดคอนโดมิเนียม 53,725 หนวย (ปรับปรุงจากตัวเลขเดิม 46,452
หนวย) หรือสูงมากถึงประมาณรอยละ 57 (ปรับปรุงจากตัวเลขเดิมรอยละ 51)
สําหรับในรอบ 12 เดือนยอนหลัง ระหวางเดือนกรกฎาคม 2552 – มิถุนายน 2553 พบวาสัดสวน
จํานวนหนวยของหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมมีสงู มากเกินกวารอยละ 50 อยูหลาย
เดือน

เมื่อเทียบกับจํานวนหนวยที่อยูอาศัยทุกประเภทสรางเสร็จจดทะเบียนใหมในเขตกรุงเทพฯ-

ปริมณฑล ดังนี้
เดือนกรกฎาคม 2552 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งสิน้ 3,916 หนวย
คือเปนรอยละ 56 ของที่อยูอาศัยทุกประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 7,002 หนวย
เดือนสิงหาคม 2552 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทงั้ สิน้ 6,713 หนวย
คือเปนรอยละ 70 ของที่อยูอาศัยทุกประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 9,609 หนวย
เดือนกันยายน 2552 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งสิน้ 2,958 หนวย
คือเปนรอยละ 47 ของที่อยูอาศัยทุกประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 6,251 หนวย
เดือนตุลาคม 2552 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งสิน้ 4,033 หนวย คือ
เปนรอยละ 52 ของที่อยูอาศัยทุกประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 7,780 หนวย
เดือนพฤศจิกายน 2552 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทงั้ สิ้น 8,075 หนวย
คือเปนรอยละ 70 ของที่อยูอาศัยทุกประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 11,462 หนวย
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เดือนธันวาคม 2552 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทงั้ สิ้น 7,248 หนวย คือ
เปนรอยละ 69 ของที่อยูอาศัยทุกประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 10,567 หนวย
เดือนมกราคม 2553 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทงั้ สิ้น 3,514 หนวย คือ
เปนรอยละ 44 ของที่อยูอาศัยทุกประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 8,008 หนวย
เดือนกุมภาพันธ 2553 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งสิน้ 6,852 หนวย
คือเปนรอยละ 67 ของที่อยูอาศัยทุกประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 10,181 หนวย
เดือนมีนาคม 2553 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งสิน้ 8,875 หนวย คือ
เปนรอยละ 68 ของที่อยูอาศัยทุกประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 13,025 หนวย
เดือนเมษายน 2553 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทงั้ สิ้น 206 หนวย คือ
เปนรอยละ 7 ของที่อยูอาศัยทุกประเภททีส่ รางเสร็จจดทะเบียนใหมจาํ นวนรวม 2,910 หนวย
เดือนพฤษภาคม 2553 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งสิน้ 5,689 หนวย
คือเปนรอยละ 63 ของที่อยูอาศัยทุกประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 9,043 หนวย
เดือนมิถนุ ายน 2553 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทงั้ สิน้ 762 หนวย คือ
เปนรอยละ 14 ของที่อยูอาศัยทุกประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 5,600 หนวย
เห็นไดวา ในรอบ 12 เดือนลาสุด มีถึง 8 เดือนที่สัดสวนจํานวนหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จ
จดทะเบียนใหมมีสูงเกินกวาครึ่งของจํานวนหนวยที่อยูอาศัยทุกประเภทสรางเสร็จจดทะเบียนใหม คือ ใน
เดือนกรกฎาคม สิงหาคม ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2552 และในเดือนกุมภาพันธ มีนาคม และ
พฤษภาคม 2553 โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเดือนสิงหาคม พฤศจิกายน ธันวาคม กุมภาพันธ และมีนาคม มี
สัดสวนจํานวนหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมสูงมากเกินกวา 2 ใน 3 (เกินกวารอย
ละ 66) เมื่อเทียบกับจํานวนหนวยที่อยูอาศัยทุกประเภทสรางเสร็จจดทะเบียนใหม
อนึ่ง ขอมูลเดือนเมษายนต่าํ มาก เพราะเปนชวงการชุมนุมทางการเมือง และขอมูลเดือนมิถนุ ายน
คอนขางต่ํา เพราะเปนเดือนสุดทายของการสิ้นสุดมาตรการกระตุนการซื้อขายที่อยูอาศัยซึง่ ผูประกอบการ
ไดเรงกอสรางเสร็จไปกอนหนานั้นแลวเพื่อใหทนั การซื้อขายในชวงกอนกลางเดือนมิถนุ ายน

และเพื่อให

สามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดทัน อยางไรก็ตาม จะมีการตรวจสอบตัวเลขรายเดือนดังกลาวอีกครั้ง
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