สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 5-11 มกราคม 2554
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

หลังจากที่รัฐบาลจีนไดเคยมีแนวคิดจะจัดเก็บภาษีอสังหาริมทรัพยมานานแลว แตไมไดเริ่มทําสัก
ที มาเมื่อวันจันทรนี้ มีรายงานขาววารัฐบาลจีนกําลังจะเริ่มทดลองจัดเก็บภาษีอสังหาริมทรัพยเปนครั้งแรก
ภายในไตรมาสแรกของปนี้ ในเมืองฉงชิ่ง

(Chongqing

) ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศ โดย

กระทรวงการคลังของจีนไดใหความเห็นชอบในหลักการแลว และนาจะเริ่มเก็บภาษีเฉพาะที่อยูอาศัยระดับ
ราคาแพงในอัตราภาษีประมาณรอยละ 1 ของมูลคา นอกจากนครฉงชิ่งแลว นครอื่นๆ ที่อยูในขายจะมีการ
ทดลองจัดเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย ไดแก ปกกิง่ เซี่ยงไฮ เสินเจิ้น แตในนครเซี่ยงไฮนั้น การจัดเก็บภาษีอาจ
เนนบานหลังที่สองโดยไมไดเนนดานราคา มาตรการภาษีนี้ถือเปนมาตรการใหมในการสกัดความรอนแรง
ของตลาดที่อยูอาศัยในประเทศจีน และในป 2554 นี้ หากเศรษฐกิจจีนยังดีมากและราคาที่อยูอาศัยยังขึ้น
ตอเนื่อง คาดวาจะมีมาตรการเพิ่มการวางเงินดาวนและเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบานตอเนื่องอีก
ในชวงปลายสัปดาหที่ผานมา เกิดความกังวลเรื่องวิกฤตหนี้ในกลุมยูโรโซนขึ้นอีกรอบ เมื่อเยอรมัน
ฝรั่งเศส

และประเทศอืน่ ๆ ออกมากดดันใหรัฐบาลโปรตุเกสยอมรับความชวยเหลือกูวิกฤตหนีป้ ริมาณ

มหาศาล เพือ่ ไมใหเกิดปฏิกิริยาลูกโซไปยังประเทศอื่นๆ โดยกอนหนานี้มีตัวอยางวาทัง้ กรีซและไอรแลนด
เคยพยายามปฏิเสธความชวยเหลือมาเชนเดียวกับโปรตุเกส แตแลวก็ไปไมรอด
วิกฤตน้ําทวมหนักในรัฐควีนสแลนดของออสเตรเลีย กระทบตอการสงออกถานหิน และสงผล
กระทบตอการผลิตเหล็กในเอเชีย ทําใหแนวโนมราคาเหล็กในตลาดโลกอาจปรับเพิม่ ขึ้นอีกในปนี้
ธนาคารแหงประเทศไทยแถลงตัวเลขเงินทุนสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นป 2553 วามีอยู
172,100 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นสุทธิ 37,000 ลานเหรียญจากตนป โดยในป 2553 มีเงินทุนไหลเขาสุทธิ
ทั้งปมากกวา 20,000 ลานเหรียญสหรัฐ และไทยมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอยูประมาณ 15,000 ลาน
เหรียญสหรัฐ ขณะที่คา เงินบาทแข็งขึ้นประมาณรอยละ 10 ในรอบป 2553 โดยในป 2554 นี้ คาดวา
ธนาคารแหงประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะออกมาตรการเพิ่มเติม ในการสกัดเงินทุนไหลเขาและการแข็งคา
ของเงินบาท รวมไปถึงมาตรการดานอสังหาริมทรัพยหากมีสัญญาณรอนแรง
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ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมัน่ ของ
ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาทีอ่ ยูอาศัย ประจําไตรมาส 4 ป 2553 มีผูประกอบการตอบแบบสอบถามจํานวน
มาก รวม 165 บริษัท ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยดัชนีความเชื่อมัน่
ของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยมีคากลางของดัชนีเทากับ 50
ผลสํารวจพบวาคาดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบนั (Current Situation Index) มีคาเทากับ 55.0
ปรับตัวเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2553 ซึ่งดัชนีมีคาเทากับ 52.8 ขณะที่ไตรมาส 4/2552 มีคาดัชนีสงู
ถึง 57.8
เมื่ อ แยกประเภทผู ป ระกอบการ พบว า สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการที่ เ ป น บริษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย มีคาความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเทากับ 59.7 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนี 57.4
สําหรับผูประกอบการที่ไมใชบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีคาดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบัน
เทากับ 50.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลว ซึ่งมีคาดัชนี 48.2
การที่ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปจจุบันเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลว มีปจจัยจากการที่ผูประกอบการมี
ผลประกอบการและการเปดโครงการใหมเพิ่มขึ้นในชวงตอเนื่องปลายไตรมาส 3/2553 และตนไตรมาส
4/2553 เนื่องจากผูประกอบการเริ่มมีความมั่นใจหลังสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองเริ่มทรงตัวและ
ไมผันผวนรุนแรงดังเชนในชวงครึ่งปแรก
สําหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา (Expectations Index) ประจําไตรมาส 4/2553 มี
คาเทากับ 68.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลวที่มีคาเทากับ 65.6 ขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปที่แลวมี
คาเทากับ 70.4
โดยในสวนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา
เทากับ 74.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากจากไตรมาสที่แลวซึ่งมีคาดัชนีเทากับ 70.6 สวนบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยมีคาดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนขางหนา เทากับ 62.7 โดยดัชนีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่แลวซึ่งมีคาดัชนีเทากับ 60.6
ดัชนีความคาดหวังใน 6 เดือนขางหนา (มองไปถึงเดือนมิถุนายน 2554 เทียบกับเดือนธันวาคมที่
ตอบแบบสอบถาม) มีคาเพิ่มขึ้นโดยผูประกอบการมองไปในอนาคตและประเมินวาปจจัยทุกอยางดูดีขึ้น
ยกเวนปจจัยดานตนทุนประกอบการ ทั้งนี้ผูประกอบการรายใหญยังมีมุมมองเชิงบวกตอการเปดโครงการ
ใหม ใ นอนาคต แสดงให เ ห็ น ว า ผู ป ระกอบการรายใหญ ยั ง มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในสถานการณ ต ลาด
อสังหาริ มทรัพย แตผู ประกอบการรายเล็กยัง คงมีความระมัดระวังในการเปดโครงการใหมในอนาคต
เนื่องจากมีอํานาจการแขงขันนอยกวา ประกอบกับมาตรการสกัดการเก็งกําไร ทําใหผูประกอบการรายเล็ก
ยิ่งเสียเปรียบ
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