สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 12-18 มกราคม 2554
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผา นมา รัฐบาลสิงคโปรไดคลอดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดการเก็งกําไรใน
ตลาดที่อยูอาศัย

มีสาระสําคัญคือการปรับเพิ่มระยะเวลาสําหรับการชําระอากรของผูขายที่อยูอาศัย

(Seller’s Stamp Duty) จากเดิมสูงสุดที่ระยะเวลา 3 ป ใหครอบคลุมถึง 4 ป และเพิ่มอัตราอากรที่ตองชําระ
เปนรอยละ 16 หากขายภายใน 1 ปหลังซื้อ เปนรอยละ 12 หากขายภายใน 2 ป เปนรอยละ 8 หากขาย
ภายใน 3 ป และรอยละ 4 หากขายภายใน 4 ป ตามลําดับ อัตราใหมนเี้ ริ่มใชทนั ทีสําหรับที่อยูอ าศัยที่ซื้อ
ตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป สําหรับในสวนของผูซื้อ (Buyer’s Stamp Duty) กําหนดใหตองชําระรอยละ 3
คงเดิม การเพิม่ อัตราอากรไวสูงมากหากขายภายใน 1 หรือ 2 หรือ 3 ป ทําใหผซู ื้อเก็งกําไรหรือลงทุนระยะ
สั้นจะไมไดกําไรเลยหากผลตอบแทนไมถงึ รอยละ 8 และจะทําใหการเก็งกําไรหดหายไปมาก (การกําหนด
เก็บ Stamp Duty ในสิงคโปรนั้น เริ่มมีมาตั้งแตตนปทแี่ ลว โดยในชวงแรกเก็บเพียงเฉพาะที่อยูอ าศัยที่ขาย
ออกไปภายใน 1 ปหลังซื้อ และตอมาในเดือนสิงหาคมไดขยายการเก็บใหครอบคลุมถึงการขายภายใน 3 ป)
นอกจากนี้ ทางการสิงคโปรยังลดอัตราสวน Loan-to-Value หรือ LTV สําหรับผูซื้อที่เปนนิติบุคคล
ลงมาเหลือรอยละ 50 จากเดิมรอยละ 60 และสําหรับผูซื้อบานหลังที่สองกําหนดใหตองวางเงินดาวน
เพิ่มขึ้นอีก โดยบุคคลธรรมดาที่มีสนิ เชื่อบานอยูแลวอยางนอย 1 รายการ จะสามารถขอสินเชื่อบานหลัง
ตอไปไดเพียงไมเกินรอยละ 60 ของมูลคาบาน เพิม่ จากเดิมที่เคยไดในอัตรารอยละ 70
กอนหนานี้ รัฐบาลสิงคโปรเคยออกมาตรการตางๆ มาบางแลว แตภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ําและ
สภาพคลองในระบบสถาบันการเงินที่มีอยูสูงทั้งในประเทศและตางประเทศ ยังเปนปจจัยหนุนที่อาจทําให
ราคาที่อยูอาศัยในสิงคโปรขยับเพิ่มขึน้ ไดเกินพื้นฐานที่แทจริงไดอีก และอาจเกิดปญหาหากอัตราดอกเบี้ย
ปรับเพิ่มสูงขึน้ ตอเนื่องในอนาคต

จึงคาดหมายไดวารัฐบาลสิงคโปรจะจับตามองดูตลาดที่อยูอาศัยอยาง

ใกลชิดและพรอมออกมาตรการเสริมอีกหากจําเปน โดยในรอบ 11 เดือนแรกของปที่แลว บริษทั พัฒนาที่อยู
อาศัยภาคเอกชนในสิงคโปรขายบานไดประมาณ 15,000 หนวย ถือวาสูงมากที่สุดเทาที่เคยเปนมา เทียบ
กับที่เคยสูงสุดในป 2007 ประมาณ 14,800 หนวยทั้งป
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เมื่อวันที่ 14 มกราคมเชนเดียวกัน ธนาคารกลางจีนไดออกมาตรการเพิ่มการกันสํารองของสถาบัน
การเงินอีก นับเปนครั้งที่ 4 ในรอบ 2 เดือน หลังจากพบวายอดสินเชื่อปลอยใหมของสถาบันการเงินเพิ่ม
สูงขึ้นมากกวาเปา โดยเปาสินเชื่อของเดือนมกราคม 2554 อยูที่ 800,000 ลานหยวน (4 ลานลานบาท) แต
เพียงแคสัปดาหแรกปลอยไปแลว 500,000 ลานหยวน (2.5 ลานลานบาท) ธนาคารกลางจีนจึงสั่งเพิม่ การ
กันสํารองอีกรอยละ 0.50 เริ่มตั้งแตวันที่ 20 มกราคมนี้เปนตนไป กอนหนานี้ อัตราการกันสํารองสําหรับ
ธนาคารขนาดใหญอยูที่รอยละ 18.5 และแตกตางกันไปตามขนาดของสถาบันการเงิน คาดวากอนสิ้นปนี้
อัตราการกันสํารองอาจปรับเพิ่มขึ้นไปจนสูงกวารอยละ 20
การสั่งกันสํารองเพิ่ม

ผนวกกับการที่ธนาคารกลางของจีนปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมือ่

กลางเดือนตุลาคม และอีกครั้งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคมปที่แลว เปนความพยายามลดแรงกดดันจากภาวะเงิน
เฟอ (โดยเฉพาะราคาอาหารปรับเพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 12 เมื่อเดือนพฤศจิกายน) คาดวาทางการจีนอาจเรง
ระดับความเขมงวดมากขึน้ ในชวงกอนกลางปนี้ ทัง้ นี้ ความกลัวเรื่องเงินเฟอเปนปญหาใหญของภูมิภาค
เอเชีย

ทําใหธนาคารกลางหลายแหงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในชวงระยะเวลาไมนานมานี้

เชน

ธนาคารกลางเกาหลีปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเปนรอยละ 2.75 เมื่อสัปดาหที่แลว เปนการปรับขึ้นครั้งที่ 3
นับจากกลางปที่แลว ธนาคารกลางอินเดียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 6 ครัง้ นับจากเดือนมีนาคมปที่
แลว ปจจุบนั อยูที่รอยละ 6.25 และสําหรับประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหง
ประเทศไทย ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนครั้งที่ 4 ในรอบ 5 ครั้งหลัง ทําใหอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่ง
เคยยืนอยูที่ระดับรอยละ 1.25 เมื่อกลางป 2553 ปรับขึ้นมาเปนรอยละ 2.25 ในขณะนี้
ขณะเดียวกัน ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห รวมกับสมาคมอาคารชุดไทย
จัดทําดัชนีราคาหองชุด รายครึ่งป พบวาดัชนีราคาหองชุดรวมทุกระดับราคา สําหรับครึ่งหลังของป 2553 มี
คาดัชนีเทากับ 105.59 ปรับเพิ่มขึ้น 5.59 จุด เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ป 2552
เมื่อแยกพิจารณาในแตละชวงระดับราคา พบวาหองชุดที่มีระดับราคาต่ํากวา 50,000 บาท/ตาราง
เมตร มีคาดัชนีเทากับ 110.17 ปรับเพิ่มขึ้นถึง 10.17 จุด เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ป 2552 หองชุดที่มีระดับ
ราคา 50,000 – 79,999 บาท/ตารางเมตร มีคาดัชนีเทากับ 106.81 ปรับเพิ่มขึ้น 6.81 จุด เมื่อเทียบกับครึ่ง
หลัง ป 2552 สวนหองชุดที่มีระดับราคาตั้งแต 80,000 บาท/ตารางเมตรขึ้นไป มีคาดัชนีเทากับ 103.32
ปรับเพิ่มขึ้น 3.32 จุด เมื่อเทียบกับครึง่ หลัง ป 2552 โดยภาพรวม ราคาหองชุดคอนโดมิเนียมมีการขยับตัว
สูงขึ้นในทุกกลุมราคา

โดยน้าํ หนักการเพิม่ มาจากหลังสถานการณทางการเมืองที่รุนแรงในชวงเดือน

มีนาคม-พฤษภาคม ไดคลี่คลายลงมาก
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