สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 29 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

ในสัปดาหที่แลว ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ไดนําเสนอสถิติและขอมูล
สําคัญในภาคที่อยูอาศัยสําหรับป 2553 ซึ่งพบวามีปริมาณสูงสุดทั้งสินเชื่อบานปลอยใหม การโอน
กรรมสิทธิท์ ี่อยูอาศัย และการเปดโครงการใหมของที่อยูอ าศัยประเภทคอนโดมิเนียม
โดยในรอบ 3 ไตรมาสแรกของป 2553 สถาบันการเงินทุกแหงใหสินเชื่อบานรวมกันทั่วประเทศ
ประมาณ 281,300 ลานบาท คาดวายอดรวมทั้งป 2553 ไมต่ํากวา 330,000 ลานบาท สวนยอดโอน
กรรมสิทธิท์ ี่อยูอาศัยทุกประเภททัง้ บานใหมและบานมือสองในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลรวมกันในชวง 10
เดือนแรกของป 2553 อยูทปี่ ระมาณ 147,000 หนวย คาดวายอดรวมทั้งป 2553 ไมต่ํากวา 170,000 หนวย
ในป 2553 มียอดเปดตัวคอนโดมิเนียมใหมสงู ถึงประมาณ 66,000 หนวย ทั้งนี้ หลังจาก
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินไดกําหนดเกณฑ LTV ใหมเมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 และ
คณะกรรมการนโยบายการเงินไดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3 ใน 4 ครั้งสุดทายของป ทําใหยอดเปด
คอนโดมิเนียมใหมลดลงเหลือเพียงไมถึง 2,000 หนวยในเดือนธันวาคม
สําหรับในป 2554 ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยประเมินวาผูประกอบการทัง้ รายใหญที่เปนบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและรายยอยนอกตลาดจะยังคงเดินหนาเปดโครงการคอนโดมิเนียมตอ

แต

จํานวนหนวยที่เปดใหมจะลดลง หรือเนนทําโครงการขนาดเล็กลง จํานวนหนวยคอนโดมิเนียมเปดใหมในป
2554 จะนอยกวาที่มกี ารเปดใหมในป 2553 โดยจะหันไปทําโครงการแนวราบ ประเภททาวนเฮาสแทน
โครงการที่อยูอ าศัยทัง้ ประเภทคอนโดมิเนียมและแนวราบในอนาคต

หลีกไมพน ที่จะกระจายตัว

ออกไปสูบริเวณกรุงเทพฯ รอบนอกและปริมณฑลใกลกรุงเทพฯ เนื่องจากแปลงที่ดนิ สําหรับการทําโครงการ
คอนโดมิเนียมใหมในกรุงเทพฯชัน้ ในนั้นหาไดยากและมีราคาแพงมากเกินไป

ทําใหผูประกอบการตอง

ขยายพื้นที่ออกไปรอบนอกมากขึ้น โดยมีโครงการขนสงมวลชนที่เริม่ เห็นเปนรูปธรรมวามีการกอสรางหรือ
นาจะมีการกอสรางจนเปดใหบริการไดในอีกประมาณไมเกิน 5 ปขางหนา หรือภายในป 2559 อยูประมาณ
3 เสนทางใหญ คือ สายสีมวง สีแดง สีน้ําเงิน และ 2 เสนทางตอขยายคือออนนุช-แบริ่ง แบริ่งสมุทรปราการ และ วงเวียนใหญ-บางหวา
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เสนทางที่เปนรูปธรรมที่สุด คือ สวนตอขยายออนนุช-แบริ่ง ซึ่งจะเปดใหบริการในเดือนสิงหาคม
2554 และนาจะทําใหการขายโครงการที่อยูอาศัยในยานนี้กระเตื้องขึ้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการกอสราง
ในชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ ซึง่ อาจจะมีการประกวดราคางานโยธาในตนป 2554 แตมีเปาหมายเปด
ใหบริการคอนขางนานออกไป คือในป 2558 ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีแผนงานตอขยายรถไฟฟาจาก
สถานีวงเวียนใหญ-บางหวา โดยอาจเปดใหบริการภายในประมาณปลายป 2555 หรือตนป 2556
รถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางซื่อ-บางใหญ กําลังมีการกอสรางงานโยธา โดยสามารถเห็นเสาตอมอ
ตามแนวกึ่งกลางถนนรัตนาธิเบศรไดเปนรูปธรรม คาดวาจะสามารถเปดบริการไดในป 2557 สวนรถไฟฟา
สายสีแดงชวงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ก็กาํ ลังอยูใ นระหวางการกอสรางงานโยธาเชนกัน ขณะที่ชวงบางซื่อ-รังสิต
ไดเริ่มขายแบบประกวดราคา

คาดวาทั้งสองชวงจะสรางเสร็จและเปดใหบริการไดประมาณป

2558

ในขณะที่รถไฟฟาสายสีนา้ํ เงิน ชวงบางซือ่ -ทาพระ และ หัวลําโพง-บางแค กําลังรอการลงนามในสัญญา
การกอสรางกับผูรับเหมาในป 2554 นี้ และมีกําหนดเปดใหบริการในป 2559
โครงการที่อยูอ าศัยทัง้ แนวสูงและแนวราบที่เปนที่ตองการของผูบริโภค จึงนาจะเกาะแนวรถไฟฟา
สวนตอขยายและสายสีมว งกอนสีอื่นๆ เนื่องจากมีกําหนดสรางเสร็จกอน และถือเปนปจจัยบวกที่ทาํ ให
ผูประกอบการยังมีการเปดโครงการอยางตอเนื่องในป 2554 นอกจากพืน้ ที่แนวรถไฟฟาดังกลาวแลว พืน้ ที่
อื่นๆ ทีน่ าจะมีศักยภาพดีขึ้น ไดแก พืน้ ทีย่ านถนนพระราม 9 และถนนเพชรบุรีตัดใหมในสวนทีต่ อเนื่องกับ
ถนนรัชดาภิเษกตอนตน

ซึ่งนาจะไดรับอานิสงคจากการปรับปรุงสถานีรถไฟฟามักกะสันใหดีขึ้นกวา

ปจจุบัน และจากการเปดโครงการหางสรรพสินคาขนาดใหญใกลเคียง นอกจากนี้ พืน้ ทีถ่ นนแจงวัฒนะและ
ใกลเคียงที่อยูใ นโซนจังหวัดนนทบุรีนา จะยังดีอยู หากการปรับปรุงถนนเพื่อแกไขปญหาการจราจรแลวเสร็จ
ทิศทางดอกเบีย้ ขาขึ้นและการเมืองภายในประเทศทีย่ ังมีแนวโนมวุน วายในป 2554 เปนปจจัยลบ
ตอตลาดที่อยูอ าศัย ที่จะกระทบความเชื่อมั่นของผูประกอบการและผูบ ริโภค เวนแตการเลือกตั้งทั่วไปในป
2554 จะลงเอยดวยความสงบและไดรัฐบาลที่มนั่ คง นอกจากนี้ ยังมีปจจัยลบดานราคาน้าํ มันและราคา
วัสดุกอสรางทีจ่ ะปรับตัวสูงขึน้

หลังจากกระทรวงพาณิชยไดควบคุมราคาวัสดุกอสรางไวในชวงปลายป

2553 สวนผลกระทบเชิงลบจากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป นาจะถูกชดเชยโดยผลกระทบเชิงบวกจากความ
เติบโตที่ยงั มีอยูสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
กลาวโดยสรุป ความเติบโตโดยภาพรวมของตลาดที่อยูอ าศัยในป 2554 ยังมีอยู แตจะลดความ
รอนแรงลงจากป 2553 และเปนไปในแนวทางเดียวกับความเติบโตในภาคเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะ
ชะลอลงจากป 2553 เชนเดียวกัน
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