สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 8–14 ธันวาคม 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

แมธนาคารกลางของจีนไมไดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก เมื่อสุดสัปดาหที่ผา นมา ตามที่มี
ความคาดหมายกันแตเดิม

แตก็ไดใชวิธีการอื่นในการสกัดความรอนแรงของเศรษฐกิจและภาค

อสังหาริมทรัพย โดยเมื่อวันศุกรที่ 10 ธันวาคม ไดสั่งเพิม่ การกันสํารองของธนาคารพาณิชย เปนครั้งที่ 3 ใน
รอบเดือน อนึง่ อัตราเงินเฟอของจีนในเดือนพฤศจิกายนอยูท ี่รอยละ 5.1 สูงที่สดุ นับตั้งแตเดือนกรกฎาคม
2551 (อัตราเงินเฟอเมื่อเดือนตุลาคม เทากับรอยละ 4.4)
มีขาววารัฐบาลจีนและรัฐบาลลาว ไดบรรลุขอตกลงที่จะเริ่มตนกอสรางรถไฟความเร็วสูงในชวงตนป
หนา โดยจะสรางเสร็จในป 2014 (พ.ศ. 2557) เสนทางที่เชื่อมกันอาจเปนระหวางเมืองคุนหมิงและนคร
เวียงจันทน ทัง้ นี้ ในภาพใหญของโครงการ รัฐบาลจีนตองการที่จะสรางเสนทางรถไฟความเร็วสูงดังกลาว
ใหเชื่อมตอถึงสิงคโปร โดยผานไทยและมาเลเซีย ขณะนี้ จีนกําลังเรงผลักดันใหไทยบรรลุขอตกลงกับจีนใน
การกอสรางเสนทางในสวนทีจ่ ะผานประเทศไทย ในปจจุบันจีนไดสรางโครงขายเสนทางรถไฟความเร็วสูง
เฉพาะภายในประเทศจีนเองไดระยะทางรวมประมาณ 7,500 กิโลเมตรแลว และคาดวาจะสรางเพิม่ เปน
ประมาณ 16,000 กิโลเมตรภายในป 2020 (พ.ศ. 2563)
เมื่อผนวกกับเสนทางขนสงทางบก เสนทางยุทธศาสตรสาย R3 ไดแก สาย R3A ที่จะเชือ่ มตอ
เชียงรายผานลาวไปคุนหมิง และสาย R3B ที่จะเชือ่ มตอเชียงรายผานทาขี้เหล็กของพมาไปบรรจบกับ
เสนทาง R3A ที่เชียงรุงของจีน และพิจารณารวมไปถึงเขตการคาเสรี ASEAN ที่จะเปดตลาดกันโดย
สมบูรณในป 2015 (พ.ศ. 2558) ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ประเมินวาในอีกประมาณ 5-10 ปขางหนา จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางการพัฒนาเมืองของประเทศไทย โดยจะมีการกระจายการพัฒนาเมือง
มากขึ้น ออกไปสูภาคเหนือและภาคอีสานในเสนทางสูประเทศจีน-ลาว-เวียดนาม ขณะที่ในประเทศจีนเอง
ก็จะมีการพัฒนาเมืองมากขึน้ ในมณฑลทางภาคใตของประเทศที่จะไดประโยชนจากเสนทางคมนาคมสาย
ใหม

จึงนาจะเปนโอกาสของผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยทั้งดานการพัฒนาที่อยูอาศัยและ

อสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆที่จะมีพื้นที่เปดใหมมากขึ้น
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ราคาน้าํ มันดิบสําหรับการสงมอบในเดือนมกราคม ที่ตลาดนิวยอรค เมื่อวันจันทรที่ 14 ธันวาคม ปด
ใกลทะลุหลัก 90 เหรียญสหรัฐตอบารเรล หลังจากทีก่ ลุม OPEC ประกาศรักษาปริมาณการผลิตไวคงที่
ราคาน้าํ มันดิบในขณะนี้อยูใ นระดับสูงที่สดุ ในรอบเกือบ 2 ป หากปริมาณความตองการในระบบเศรษฐกิจ
ใหญของโลก เชน ประเทศจีน มีมากขึ้น อาจสงผลใหราคาวิง่ ขึ้นไปอยูสูงกวาปจจุบัน ความคาดหมาย ณ
ขณะนี้ คือราคานาจะอยูประมาณ 100 เหรียญสหรัฐ
ราคาน้าํ มันทีม่ ีแนวโนมสูงขึ้นในปหนา อีกทั้งราคาวัสดุกอสรางมีแนวโนมปรับสูงขึน้ หลังจากมีการ
ควบคุมราคาไวในปนี้ อีกทัง้ คาแรงขั้นต่าํ ที่จะปรับเพิ่มขึน้ จะสงผลใหราคาคาขนสงและตนทุนการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยของผูประกอบการสูงขึ้นตามไปดวย ในขณะที่การแขงขันยังรุนแรงเพราะอุปทาน
มากแตอุปสงคลดลงจากมาตรการสกัดการเก็งกําไร ทําใหผูประกอบการรายเล็กยิง่ เสียเปรียบ
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห รวบรวมขอมูลการเปดโครงการใหมในป 2553
ตั้งแตตนป

คาดวาตลอดทั้งปนี้จะมีโครงการประเภทคอนโดมิเนียมเปดใหจองหรือเปดขายใหมในเขต

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ทั้งสิน้ 164 โครงการ รวมกันประมาณ 67,500 หนวย โดยอยูในกรุงเทพฯ ประมาณ
59,100 หนวย หรือรอยละ 88 ของทั้งหมด และอยูในจังหวัดปริมณฑลประมาณ 8,300 หนวย หรือรอยละ
12 ของทั้งหมด
เฉพาะหนวยทีเ่ ปดจองหรือเปดขายในกรุงเทพฯ รวมประมาณ 59,100 หนวยนัน้ เปนหนวยของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed Developers) ประมาณ 45,500 หนวย หรือรอยละ 77
และเปนของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประมาณ 13,600 หนวย หรือรอยละ 23
แตหากดูเฉพาะหนวยที่เปดจองหรือเปดขายในปริมณฑล รวมประมาณ 8,300 หนวย พบวาเปน
หนวยของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed Developers) ประมาณ 3,900 หนวย หรือรอย
ละ 47 และเปนของบริษทั ที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประมาณ 4,400 หนวย หรือรอยละ 53
แสดงใหเห็นวาบริษัทขนาดเล็กไมสามารถแขงขันไดมากนักในตลาดกรุงเทพฯชัน้ ใน แตยังมีชองใหแขงขัน
ไดในเขตรอบนอกและปริมณฑลเพราะราคาที่ดินยังไมสูงมาก
สวนโครงการประเภทบานจัดสรรแนวราบในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีเปดจองหรือเปดขายทัง้ สิ้นใน
ปนี้ จะอยูที่ประมาณ 258 โครงการ รวมกันประมาณ 51,300 หนวย แบงเปนประเภททาวนเฮาสประมาณ
29,800 หนวย หรือรอยละ 58 ของทัง้ หมด ประเภทบานเดี่ยวประมาณ 18,400 หนวย หรือรอยละ 36 ของ
ทั้งหมด ประเภทบานแฝดประมาณ 2,200 หนวย หรือรอยละ 4 ของทั้งหมด และอาคารพาณิชยประมาณ
900 หนวย หรือรอยละ 2 ของทัง้ หมด ในอนาคตทาวนเฮาสจะเกิดมากขึ้นตามแนวรถไฟฟาสายรอบนอก
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