สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 12-18 ตุลาคม 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

เมื่อปลายสัปดาหที่แลว รัฐบาลฮองกงไดออกมาตรการดานอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมใหเขมงวด
ยิ่งขึ้นกวาเดิม เพราะราคาบานไดปรับเพิ่มขึ้นไปแลวประมาณรอยละ 50 นับจากตนปที่แลว เปนภาวะฟอง
สบูกอรางชัดเจน โดยประกาศยกเลิกขอกําหนดเดิมที่สงเสริมใหชาวตางชาติซื้อบานเพื่อจะไดสิทธิความ
เปนพลเมือง นอกจากนี้ยังจัดแบงบานจํานวน 5,000 หนวยสําหรับโครงการเชาซื้อเพื่อผูที่ยังไมมีบานไดมี
โอกาสเชาในอัตราคาเชาคงที่เปนระยะเวลานานถึง 5 ปกอนซื้อ (คลายโครงการเชาซื้อที่การเคหะแหงชาติ
รวมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห) แตในระหวางการเชาผูบริโภคสามารถนําเงินจํานวนครึ่งหนึ่งของคา
เชาที่ไดชําระไปแลวมาใชเปนเงินดาวนเพื่อซื้อบานหลังนั้น อยางไรก็ตาม กวาโครงการนี้จะเกิดและสิ้นสุด
อาจใชเวลาถึงประมาณ 3-4 ปทั้งที่จํานวนหนวยมีไมมาก ทั้งนี้ ตลาดบานในฮองกงเกือบทั้งหมดเปน
คอนโดมิเนียมสูง และมีหนวยใหมออกขายเพียงปละประมาณ 15,000-18,000 หนวย คิดเปนประมาณ
รอยละ 10-15 ของการซื้อขายทั้งหมด ที่เหลือเปนหนวยขายมือสอง
ฮองกงไมไดใหกรรมสิทธิ์สมบูรณในที่ดิน (Freehold) แตใหสิทธิการเชาระยะยาว (Leasehold) ที่
นานมาก ไมมีการเก็บ Capital Gains Tax หรือภาษีบนกําไรจากการขายบาน แตในอนาคตอาจมีการ
พิจารณาเก็บภาษีนี้ หรือใหชาวตางชาติซื้อไดเฉพาะหองชุดที่มีขนาดใหญกวา 1,000 ตารางฟุต (93 ตาราง
เมตร) ราคาบานในฮองกงถือวาอยูระดับแพงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง เพราะสาเหตุจากการซื้อของนัก
ลงทุนตางชาติเปนหลัก จนคนในทองถิ่นไมสามารถซื้อได อนึ่ง รัฐบาลฮองกงเปนเจาของที่ดินจํานวนมาก
และสามารถนําที่ดินออกประมูลขายเพื่อกดราคาที่ดินสําหรับการพัฒนาที่อยูอาศัยลงมาไดบาง
ในปจจุบัน ฮองกงกําหนดใหการซื้อบานหลังแรกตองวางเงินดาวนอยางนอยรอยละ 30 และราคา
บานตองไมเกิน 7.2 ลานเหรียญฮองกง (ประมาณ 29 ลานบาท) แตสําหรับบานหลังที่สองตองวางเงิน
ดาวนอยางนอยรอยละ 40 และสําหรับบานหลังแรกที่มีราคาซื้อขายเทากับหรือสูงกวา 12 ลานเหรียญ
ฮองกง (ประมาณ 48 ลานบาท) ก็ตองวางเงินดาวนอยางนอยรอยละ 40 ดวย
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ขณะเดี ย วกั น ในสิ ง คโปร เมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคมรั ฐ บาลได อ อกมาตรการสกั ด การเก็ ง กํ า ไร โดย
กําหนดใหผูซื้อบานและที่ดินเพื่อสรางบานตองชําระอากร Stamp Duty หากมีการซื้อขายภายใน 3 ปนับ
จากวันที่ซื้อ (เดิมกําหนดเพียง 1 ป) และธนาคารกลางสิงคโปรยังออกมาตรการกําหนดใหผูซื้อบานตอง
วางเงินดาวนอยางนอยรอยละ 20 (จากเดิมรอยละ 10) เพื่อบังคับใหมีการซื้ออยูจริงนานกวาเดิม
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปลายเดือนกันยายน รัฐบาลมีคําสั่งใหสถาบันการเงินทุกแหงทั่ว
ประเทศหยุดการปลอยสินเชื่อบานแกผูบริโภคที่มีความตองการซื้อบานหลังที่สามขึ้นไป หรือ ใหแตละ
ครอบครัวขอสินเชื่อบานไดไมเกิน 2 หลัง และยังกําหนดใหผูซื้อบานทุกหลังตองวางเงินดาวนอยางนอย
รอยละ 30 (จากเดิมรอยละ 20) ไมวาเนื้อที่เทาไรหรือเปนบานหลังที่เทาไร
ในไตหวัน เมื่อเดือนกันยายน ธนาคารกลางไตหวันออกระเบียบใหผูซื้อบานตองวางเงินดาวนอยาง
นอยรอยละ 30 สําหรับการซื้อบานหลังที่สอง
สาเหตุหนึ่งประการหนึ่งที่ผลักใหราคาบานพุงสูงขึ้นมากใน 4 ประเทศ คือ ฮองกง สิงคโปร ไตหวัน
และจีน เพราะกระแสเงินรอนที่ไหลบาเขาทวมภูมิภาคเอเชีย
กระแสเงินรอนดังกลาวไดไหลเขาสูประเทศไทยดวย แมจะเปนผลดีเฉพาะหนา สงใหตลาดตรา
สารหนี้ของไทยคึกคัก และดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับเพิ่มขึ้นสูระดับสูงสุดในรอบ 15 ป รวมทั้งนาจะมีเม็ด
เงินสวนหนึ่งปะปนเขาสูตลาดอสังหาริมทรัพย แตในระยะยาวอาจเปนอันตรายหากเม็ดเงินรอนเหลานี้หัน
หัวกลับออกจากประเทศกะทันหัน การแข็งคาของเงินบาทในชวงที่ผานมา เปนผลมาจากเม็ดเงินรอน
เหลานี้ทั้งสิ้น
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยผลสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย หรือ บริษัทที่สรางบานใหมขาย ทั้งประเภทแนวราบและแนวสูง ทั้ง
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและบริษัทนอกตลาด โดยในรอบการสํารวจครั้งลาสุดเมื่อสิ้นเดือน
กันยายน หรือไตรมาส 3 ปนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสปจจุบัน (Current Situation Index) มีคาดัชนี
เทากับ 52.8 สวนดัชนีความคาดหวังในอนาคต 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) มีคาเทากับ 65.6
ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสปจจุบัน 52.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2553 ซึ่งมีคาดัชนีเทากับ
49.9 แสดงใหเห็นวาผูประกอบการมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3/2553 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2553
เนื่องจากสถานการณทางการเมืองผอนคลายลงมากจากความรุนแรงในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทําให
ผูประกอบการมีแผนการลงทุนเพิ่มขึ้นและมีการเปดโครงการใหมมากขึ้น
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สวนดัชนีความคาดหวังในอนาคต 65.6 กลับปรับตัวลดลงจากไตรมาส 2/2553 ซึ่งมีคาดัชนีเทากับ
68.9 แสดงใหเห็นวาผูประกอบการมีความคาดหวังลดลงในอีก 6 เดือนขางหนาเมื่อเทียบกับไตรมาส
3/2553 จึงอาจมีการชะลอการลงทุนและการเปดโครงการใหมในชวงปลายไตรมาสแรกปหนา สาเหตุไดแก
แนวโนมอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในปหนา แนวโนมการปรับขึ้นคาจางแรงงานรายวันตามขอเสนอจากปจจุบัน
วันละ 206 บาทเปนวันละ 250 บาท สถานการณการเมืองในปหนาที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปใหมทําใหเกิด
ความไมชัดเจนในชว งกอนการเลือ กตั้ง รวมทั้ งสถานการณท างเศรษฐกิจที่มีแนวโน มเปราะบางจาก
เศรษฐกิจที่ยังย่ําแยในสหรัฐและยุโรปและความผันผวนของคาเงินบาท
ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยนี้ ศูนยขอมูลฯ ไดจัดทํามาตั้งแตไตร
มาส 4/2550 มีผูประกอบการหลักรวมตอบแบบสอบถามประมาณ 160 รายในแตละไตรมาส จึงมีความ
นาเชื่อถือสูง อนึ่ง คากลางของดัชนีนี้เทากับ 50 (คากลางของดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคเทากับ 100)
สภาพฝนตกชุกในรอบ 2-3 เดือนที่ผานมา และหนักหนวงมากขึ้นจนเกิดสถานการณน้ําทวมใน
พื้นที่หลายจังหวัด โดยเฉพาะในนครราชสีมา อีกทั้งกําลังไหลเขาสูอยุธยาและคืบคลานเขาใกลกรุงเทพฯ
สงผลกระทบตอตลาดที่อยูอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลและจังหวัดดังกลาวมาก สภาวะน้ําทวมทําให
ประชาชนไดรับความเสียหายจากทรัพยสินที่จมน้ํา ทั้งที่อยูอาศัยและยานพาหนะ ถือเปนภัยธรรมชาติ
รายแรงที่อาจไมไดรับความคุมครองจากกรมธรรมประกันภัย อีกทั้งการขาดรายไดจากพืชผลการเกษตรที่
เสียหายหรือการไมสามารถออกไปทํางานไดตามปกติ อาจทําใหความสามารถในการชําระหนี้ดอยลง
เนื่องจากอุทกภัยครั้งนี้เกิดขึ้นในวงกวางจึงมีผูไดรับความเดือดรอนจํานวนมาก ดังนั้น เมื่อระดับ
น้ําลดลงสูสภาพปกติในวันขางหนา ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายเหลานี้จะขาดความสามารถในการซื้อ
บานหลังใหมแตจะตองพึ่งพิงแหลงเงินกูจากสถาบันการเงินเพื่อบูรณะซอมแซมบานที่เสียหายใหมีสภาพ
กลับมาใชอยูอาศัยได ธุรกิจเกี่ยวกับการซอมแซมบานและรถยนตจะมีโอกาสเติบโต ขณะที่ผูบริโภคจะมี
ความตองการสินเชื่อเพื่อการซอมแซมปรับปรุงบานจํานวนมาก มีบานที่ประชาชนสรางเองและบานที่
ประชาชนซื้อจากโครงการจัดสรร ทั้งที่มีใบอนุญาตจัดสรรถูกตองตามกฎหมายและที่ผูประกอบการไมได
ขออนุญาตจัดสรร ซึ่งบานจัดสรรสวนใหญในนครราชสีมาและใกลเคียงนิยมปลูกเปนบานชั้นเดียว
สภาวะน้ําทวมยังอาจทําใหพืชผักและสินคาทางการเกษตรขาดแคลนและมีราคาเพิ่มสูงขึ้น แม
อาจไมทําใหเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) เพิ่มขึ้น แตจะมีผลกระทบตอเงินเฟอพื้นฐาน (Core
Inflation) และอาจสรางแรงกดดันตออัตราดอกเบี้ยขาขึ้นไดในอนาคต แมในระยะเฉพาะหนานี้อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายจะถูกกดดันไมใหขึ้นจากการแข็งคาของเงินบาทก็ตาม
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