สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 22–28 ธันวาคม 2553
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

หลังวิกฤตตมยํากุง ในป 2540 ตลาดอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะภาคที่อยูอาศัยไดถดถอยลงสู
ความตกต่าํ ประมาณ 4-5 ป ระหวางป 2541-2545 และคอยๆฟนขึน้ มาทีละนอยตั้งแตป 2546 เปนตนมา
และทําทาจะเริ่มรอนแรงขึ้นมาในป 2551 หากไมเจอหางเลขจากวิกฤตแฮมเบอรเกอรเสียกอน
เมื่อสถานการณทางเศรษฐกิจคลี่คลายตัง้ แตกลางป 2552 ตอเนื่องกับป 2553 ถือไดวาตลาดทีอ่ ยู
อาศัยในประเทศไดกลับคืนมาสูยุคของการซื้อขายรุงเรืองอีกครั้ง เมื่อมีการทําลายสถิติสูงสุดในหลายดาน
ทั้งปริมาณสินเชื่อบานปลอยใหม การโอนกรรมสิทธิท์ ี่อยูอาศัย ปริมาณที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียน
ใหม และการเปดโครงการทีอ่ ยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมใหม อีกทัง้ จํานวนหนวยหองชุดคอนโดมิเนียม
ที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมไดทะลุหลักสัดสวนรอยละ 50 ของที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมด
ในป 2552 และป 2553 ติดตอกัน 2 ป ทัง้ ๆที่กอนหนานัน้ เคยสูงสุดเพียงรอยละ 40 ในป 2551
ในรอบ 3 ไตรมาสแรกของป 2553 สถาบันการเงินทุกแหงใหสินเชื่อบานรวมกันทั่วประเทศ
ประมาณ 281,300 ลานบาท ถือเปนยอดปลอยสินเชื่อบานที่สูงสุดเปนประวัติการณ และเพิ่มขึน้ รอยละ 27
เมื่อเทียบกับยอดสินเชื่อบานรวมประมาณ 220,700 ลานบาทในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2552 โดยในป
2552 ทั้งปยอดสินเชื่อบานรวมไดทะลุ 300,000 ลานบาทเปนครั้งแรก ปดที่ประมาณ 318,900 ลานบาท
สําหรับในป 2553 คาดวายอดรวมทั้งปจะสูงกวา 330,000 ลานบาท
สําหรับยอดสินเชื่อบานคงคางลาสุด ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2553 อยูที่ประมาณ 1.84 ลานลานบาท
เพิ่มขึ้นประมาณ 124,300 ลานบาทจากยอดคงคางประมาณ 1.72 ลานลานบาท ณ สิ้นป 2552
สวนยอดโอนกรรมสิทธิท์ ี่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลก็พุงสูงขึ้นมาก

ทั้งในเดือนมีนาคม

และเดือนมิถนุ ายนกอนกําหนดที่มาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมการโอนและการจดจํานองและภาษีธุรกิจ
เฉพาะจะสิน้ สุดลง กลาวคือ ในเดือนมีนาคม 2553 มียอดโอนกรรมสิทธสงู ถึงประมาณ 38,800 หนวย
มากกวาเดือนใดๆในอดีต และยอดการโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนมิถนุ ายน 2553 สูงประมาณ 23,300 หนวย
เมื่อนับตลอดครึ่งแรกของป 2553 มียอดโอนกรรมสิทธิ์รวมกันประมาณ 109,100 หนวย
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การสิ้นสุดลงของมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยในเดือนมิถนุ ายน ทําใหยอดโอนกรรมสิทธิ์ลดลง
มากอีกในเดือนถัดมา โดยยอดโอนกรรมสิทธิ์ลดลงเหลือเพียงประมาณ 5,400 ในเดือนกรกฎาคม กระเตื้อง
ขึ้นเปน 9,400 หนวยในเดือนสิงหาคม กอนจะปรับขึ้นเปนประมาณ 12,600 หนวยในเดือนกันยายน และ
10,500 หนวยในเดือนตุลาคมตามลําดับ ทําใหยอดโอนกรรมสิทธิ์รวมในชวง 10 เดือนแรกของปอยูที่
ประมาณ 147,000 หนวย สูงกวาป 2550 ทั้งป (137,900 หนวย) และสูงกวาป 2551 ทั้งป (146,500
หนวย) และขาดอีกประมาณ 14,400 หนวยก็จะเทากับยอดป 2552 ทั้งป (161,400 หนวย)
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแหง
ประเทศไทย ไดประกาศมาตรการคุมการปลอยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย เพิม่ เติมจากเกณฑเดิมที่เคยกําหนด
เฉพาะที่อยูอาศัยที่มีราคา 10 ลานบาทขึ้นไป ทัง้ นี้ เกณฑใหมกําหนดสัดสวนเงินใหสินเชื่อบานตอราคา
บาน (LTV) ที่มีราคาต่ํากวา 10 ลานบาทดวย โดยสําหรับคอนโดมิเนียมนัน้ กําหนดวาหากสถาบันการเงิน
ปลอยสินเชื่อดวย LTV ไมเกินรอยละ 90 ใหมีนา้ํ หนักความเสีย่ งรอยละ 35 แตหากปลอยเกินกวาสัดสวน
ดังกลาว ตองตั้งคาความเสีย่ งเพิ่มเปนรอยละ 75 มีผลบังคับสําหรับกรณีการทําสัญญาซื้อขายตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2554 เปนตนไป สําหรับบานจัดสรรแนวราบนั้น กําหนดวาหากสถาบันการเงินปลอยสินเชื่อดวย
LTV ไมเกินรอยละ 95 ใหมีน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 35 แตหากปลอยเกินกวาสัดสวนดังกลาว ตองตั้งคา
ความเสีย่ งเพิม่ เปนรอยละ 75 มีผลบังคับสําหรับกรณีการทําสัญญาซือ้ ขายตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2555
นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแหงประเทศไทยก็มีการพิจารณา
ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นถึง 3 ครั้งในการประชุม 4 ครั้งสุดทายของปนี้ ไดแก การปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายจากรอยละ 1.25 เปนรอยละ 1.50 เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม ตอมาปรับเพิ่มขึน้ เปนรอยละ
1.75 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม และครั้งลาสุดปรับเพิ่มเปนรอยละ 2.00 เมื่อวันที 2 ธันวาคม ตามลําดับ
อยางไรก็ตามในแงดอกเบี้ยสินเชื่อบานในชวงเวลาเดียวกันนั้น มีการปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมเกินรอยละ 25
เทานัน้ เพราะสภาพคลองในระบบสถาบันการเงินมีอยูส ูงและสถาบันการเงินยังแขงขันกันใหสนิ เชื่อบานอยู
ในป 2553 ผูป ระกอบการรายใหญหันมาเปดโครงการคอนโดมิเนียมแขงกันอยางดุเดือด ดวยยอด
เปดโครงการใหมสูงถึงประมาณ 66,000 หนวย โดยเฉพาะในเดือนกันยายนและตุลาคมมียอดเปดใหม
มากกวา 10,000 หนวยตอเดือน หากไมมกี ารประกาศมาตรการ LTV ใหมและการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายถึง
3 ใน 4 ครั้งหลังแลว ยอดเปดใหมจะสูงกวา 70,000 หนวยตามที่ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยเคยคาด
ประมาณไวแนนอน ทั้งนี้ยอดเปดคอนโดมิเนียมใหมลดลงเหลือเพียงไมถึง 2,000 หนวยในเดือนธันวาคม
หลังประกาศของคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินและคณะกรรมการนโยบายการเงิน
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