สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2554
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

สถานการณทางการเมืองในอียิปตกําลังคุกรุน แมจะไมมีผลใดๆ ตอตลาดที่อยูอาศัยในประเทศ
ไทย แตผลกระทบทางออม คือทําใหราคาน้ํามันในตลาดโลกมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นและเกิดปฏิกิริยาพะวัก
พะวงในหมูนักลงทุน ทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยในประเทศตางๆปรับลดลง กระทบเปนลูกโซทําใหตนทุน
การประกอบการแพงขึ้น และความมั่งคั่งลดลง ประกอบกับปจจัยการเมืองในประเทศที่เริ่มคุกรุนขึ้นมาอีก
รอบ จากปญหาชายแดนเขมรและการชุมนุมของกลุมคนเสื้อสี บรรยากาศโดยรวมของตลาดที่อยูอาศัยใน
ระยะเฉพาะหนาจึงไมดีนัก
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห สรุปยอดการเปดโครงการที่อยูอาศัยใหม
ตลอดเดือนมกราคม พบวามีโครงการแนวราบเปดใหมรวม 7 โครงการ จํานวนหนวยรวมกันประมาณ
1,700 หนวย เปนหนวยบานเดี่ยวประมาณรอยละ 39 เปนหนวยทาวนเฮาสประมาณรอยละ 59 ที่เหลืออีก
รอยละ 2 เปนหนวยอาคารพาณิชย และจาก 7 โครงการดังกลาว เปนหนวยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยรวมกันประมาณรอยละ 96 ทีเ่ หลืออีกรอยละ 4 เปนของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย
สําหรับโครงการเปดใหมประเภทอาคารชุดในเดือนมกราคม

ยังไมมีผูประกอบการในตลาด

หลักทรัพยเปดขายโครงการใหมเลย มีเพียงบริษทั นอกตลาด 4 ราย เปดรวมกัน 6 โครงการ จํานวนหนวย
รวมประมาณ 950 หนวย
ขณะที่ในเดือนมกราคมของปที่แลว

มีโครงการแนวราบเปดขายใหมทั้งเดือนประมาณ

5,200

หนวย และโครงการอาคารชุดเปดขายใหมทั้งเดือนประมาณ 2,600 หนวย จึงถือวาในชวงตนปนี้ กระแส
การเปดโครงการใหมเบาบางลงจากปที่แลวมาก
ศูนย ขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เปดเผยขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจด
ทะเบี ย นใหม ในเขตกรุ ง เทพฯ-ปริ ม ณฑล 5 จั ง หวั ด (นนทบุ รี ปทุ ม ธานี สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาคร
นครปฐม) ในชวง 11 เดือนแรกของป 2553 (มกราคม – พฤศจิกายน) พบวามีจํานวนหนวยที่อยูอาศัย
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สรางเสร็จจดทะเบียนใหมทุกประเภทรวมกันประมาณ 95,500 หนวย (ป 2552 ทั้งปมีประมาณ 95,000
หนวย) เพิ่มขึ้นรอยละ 13 จากชวงเดียวกันของป 2552 ซึ่งมีประมาณ 84,400 หนวย
จากจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมดในรอบ 11 เดือนแรก แบงเปนที่อยูอาศัย
สรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 57,800 หนวย และในเขตปริมณฑลประมาณ 37,700
หนวย แตหากนับเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2553 มีที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมในเขตกรุงเทพฯ
และปริ ม ณฑลรวมประมาณ 15,500 หน ว ย แบ ง เป น ในเขตกรุ ง เทพฯ ประมาณ 11,000 หน ว ย และ
ปริมณฑลประมาณ 4,500 หนวย
ในจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมดในรอบ 11 เดือนแรกของปนี้ เปนหองชุด
คอนโดมิเนียมประมาณ 51,200 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากชวงเดียวกันของปกอน (ในจํานวนนี้เปนหอง
ชุดคอนโดมิเนียมเอื้ออาทรประมาณ 16,000 หนวย) บานเดี่ยวประมาณ 28,950 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 8
จากชวงเดียวกันของปกอน ทาวนเฮาสประมาณ 11,900 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 60 จากชวงเดียวกันของป
กอน อาคารพาณิชยประมาณ 2,200 หนวย ลดลงรอยละ 19 จากชวงเดียวกันของปกอน และบานแฝด
ประมาณ 1,250 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 12 จากชวงเดียวกันของปกอน
พื้นที่ซึ่งมีที่อยูอาศัยแนวราบสรางเสร็จจดทะเบียนใหมมากที่สุดในชวง 11 เดือนแรกของป 2553
คืออําเภอบางใหญ จ.นนทบุรี อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี เขตคลองสามวา
และอําเภอเมืองสมุทรสาคร ตามลําดับ
พื้นที่ซึ่งมีหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมมากที่สุดในชวง 11 เดือนแรกของป
2553 คือ อําเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ เขตหวยขวาง เขตพระโขนง อําเภอเมืองสมุทรปราการ และเขต
สายไหม ตามลําดับ โดยหองชุดทั้งหมดในเขตสายไหม และรอยละ 90 ของหองชุดในอําเภอบางพลีและ
อําเภอเมืองสมุทรปราการเปนของโครงการเอื้ออาทร
จากห อ งชุ ด คอนโดมิ เ นี ย มสร า งเสร็ จ จดทะเบีย นใหม ทั้ง หมด แบ ง ออกเป น หน ว ยที่ สร า งจาก
ผูประกอบการในตลาดหลักทรัพย (Listed Developers) ประมาณรอยละ 32 เปนหนวยจากผูประกอบการ
นอกตลาดหลักทรัพยประมาณรอยละ 36 และที่เหลือเปนหนวยจากการเคหะแหงชาติ หรือโครงการเอื้อ
อาทร ประมาณรอยละ 32
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