สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 1–7 ธันวาคม 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

ผลกระทบจากวิกฤตหนี้สาธารณะในกลุม ประเทศที่ใชเงินยูโร (Euro Zone) อาจไมไดจํากัดวงอยูแค
ปญหาทางเศรษฐกิจที่อาจลามไปสูประเทศอื่นๆในกลุม เทานัน้

แตยังสงผลตอปญหาเชิงสังคมและ

เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลประเทศตางๆดวย เชน เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคมที่ผานมา มีการประทวง
ผละงานของสหภาพแรงงานพนักงานการบินในสเปน

จนรัฐบาลสเปนตองสงกองกําลังทหารเขาควบคุม

และสถานการณไดคลี่คลายลงแลว
รัฐบาลในหลายประเทศที่มปี ญหาหนี้สงู และเงินไมพอ ตองประกาศใช Austerity Measure หรือ
นโยบายที่มงุ ลดการขาดดุลงบประมาณ ลดการใชจายภาครัฐ ลดบริการสาธารณะแกประชาชน หรืออาจ
รวมถึงการขึ้นภาษีประเภทตางๆ ซึ่งยอมเปนนโยบายที่ไมถูกใจประชาชนสวนใหญ กรณีเชนนี้ เกิดขึ้น
มาแลวในประเทศกรีซ และไอรแลนด และจะเกิดตามมาในประเทศอื่นๆที่มีสัญญาณเศรษฐกิจเลวรายลง
ปญหาหนี้สาธารณะของบางประเทศในกลุมยูโรโซนจึงเปนปญหาใหญ อัตราการวางงานจะเพิม่ ขึ้น กําลัง
ซื้อจะลดลง การสงออกไปประเทศเหลานี้อาจไดรับผลกระทบ และความเสีย่ งทางการเงินที่เพิ่มขึ้นตอตรา
สารทางการเงินของประเทศเหลานี้ อาจถูกสงผานไปยังประเทศอื่นๆ ทั้งที่อยูในกลุม และนอกกลุม ยูโรโซน
อนึ่ง อัตราการวางงานทั้งในสหรัฐและในกลุมยูโรโซนตางเพิม่ สูงขึ้นจนเกือบแตะรอยละ 10 ทัง้ คู
คณะกรรมการนโยบายการเงิน

(กนง.)

ของธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศปรับเพิ่มอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบาย จากรอยละ 1.75 เปนรอยละ 2.00 ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 นับเปนการ
ปรับเพิ่มเปนครั้งที่ 3 ในรอบการประชุม 4 ครั้งลาสุด หรืออีกนัยหนึง่ อัตราดอกเบี้ยนโยบายไดปรับเพิ่มขึ้น
แลว 75 Basis Points จากรอยละ 1.25 เมือ่ ประมาณกลางป 2553
หากมองยอนหลัง พบวา อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยูที่รอยละ 1.25 เมือ่ เดือนธันวาคม 2552 และอยูที่
รอยละ 2.75 เมื่อเดือนธันวาคม 2551 ยอนไปอีกพบวาอยูที่รอยละ 3.25 เมื่อเดือนธันวาคม 2550 และอยู
ในระดับสูงที่สดุ ในรอบ 10 ป ที่รอยละ 5.00 ในระหวางชวงเดือนมิถนุ ายน-ธันวาคม 2549 โดยขาลงของ
ดอกเบี้ยนโยบายรอบที่ผา นมานัน้ เริ่มลดลงจากระดับรอยละ 3.75 ในระหวางเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน
2551 และลงมาสูระดับต่ําสุดที่รอยละ 1.25 ในระหวางเดือนเมษายน 2552 - มิถนุ ายน 2553
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ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 2-3 ราย ไดเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกูขึ้นบางแลว และ
รายที่เหลือจะปรับเพิ่มตามภายในเดือนนี้ แมจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมา 3 ใน 4 รอบลาสุด
แตสถาบันการเงินในระบบยังไมไดปรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบานตามขึ้นมา ในสัดสวนเดียวกับการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เชน อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบานแบบลอยตัวของ 6 ธนาคารใหญ (ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารอาคาร
สงเคราะห) ในระหวางครึ่งแรกของป 2553 มีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 6.13 แตหลังจากการปรับดอกเบี้ย
นโยบายเมื่อเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมแลว อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบานแบบลอยตัวของ 6 ธนาคาร
ดังกลาว มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึน้ มาเปนรอยละ 6.27 เทานัน้ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย MLR ของ 6 ธนาคารใหญ ก็
ปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราเฉลี่ยรอยละ 6.03 ในครึ่งแรกของป เปนรอยละ 6.15 เทานัน้ เมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายน
สาเหตุที่อัตราดอกเบี้ยในระบบสถาบันการเงินยังไมไดปรับเพิ่มขึ้นมาก

นาจะเปนเพราะสภาพคลองใน

ระบบยังมีอยูม าก และยังมีการแขงขันกันสูงในการปลอยสินเชื่อ รวมทั้งสินเชื่อบาน
อยางไรก็ตาม ในปหนา 2554 แนวโนมอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับเพิ่มขึ้นไดอีก ตามภาวะเงินเฟอ
(ซึ่งนาจะอยูในกรอบประมาณ 3.3-3.6 ในปหนา เทียบกับประมาณรอยละ 3.3 ในปนี้) และตามทิศทาง
อัตราดอกเบี้ยในภูมิภาค ซึง่ จะทําใหอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบานทยอยปรับตัวสูงขึ้นมากกวาปจจุบัน ดังนั้น
ผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบานในปนี้จึงมีเพียงเล็กนอย แตจะมีผลมากขึน้ ในป 2554
มีผูคํานวณผลกระทบของผูท ี่มีภาระผอนสินเชื่อบานหากอัตราดอกเบีย้ สินเชื่อบานเพิ่มสูงขึน้
ความเปนจริงภาระในการผอนจะเพิ่มสูงขึน้ เทาไรนัน้ ไมไดขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยเพียงดานเดียว

ใน
แตตอง

พิจารณาอายุของสินเชื่อดวย เชน หากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบานขยับขึ้นจากรอยละ 6 เปนรอยละ 7 ตอป
สําหรับเงินกู 1 ลานบาทในระยะเวลาการกู 30 ป อัตราการผอนชําระสินเชื่อบานจะเพิ่มจากเดือนละ 6,000
บาท เปนเดือนละ 6,650 บาท (หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.8) แตหากระยะการกู 20 ป อัตราการผอนชําระจะ
เพิ่มจากเดือนละ 7,160 บาท เปนเดือนละ 7,750 บาท (หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.2) และหากระยะการกู 15 ป
อัตราการผอนชําระจะเพิ่มจากเดือนละ 8,440 บาท เปนเดือนละ 8,990 บาท (หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.5)
ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาทีอ่ ยูอาศัยทัง้ รายใหญ
อสังหาริมทรัพย

รายกลาง

และรายเล็ก

เริ่มยอมรับความจริงแลววามีโครงการคอนโดมิเนียมในตลาดมาก

และนายหนา
ตามทีศ่ ูนยขอมูล

อสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ไดเคยประเมินและปรับปรุงตัวเลขมาตั้งแตไตรมาสแรก จน
ปจจุบัน ภายหลังมีการประกาศมาตรการ LTV และปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3 ครั้ง คาดวา
ผูประกอบการจะชะลอการเปดโครงการใหม และตัวเลขสุดทายนาจะอยูที่ประมาณ 66,000-67,000 หนวย
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