สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 9-15 กุมภาพันธ 2554
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

หลั ง จากดํ า ดิ่ ง อยู ใ นวั ง วนของความตกต่ํ า มานาน เศรษฐกิ จ สหรั ฐ เริ่ ม มี แ นวโน ม ที่ ดี ขึ้ น จน
คาดหมายกันวาป 2554 นี้อาจเปนปที่ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไดบาง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐและอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบานตางปรับสูงขึ้นในชวงไมกี่เดือน
ที่ผานมา โดยคาเฉลี่ยทั้งประเทศของอัตราดอกเบี้ยเงินกูสินเชื่อบาน ประเภทอัตราคงที่ ระยะเวลากู 30 ป
ซึ่งเปนสินเชื่อบานมาตรฐานของคนอเมริกัน ปรับเพิ่มเปนรอยละ 5.05 ในสัปดาหที่แลว นับเปนครั้งแรกใน
รอบ 9 เดือนที่อัตราดอกเบี้ยกลับขึ้นไปยืนเหนือรอยละ 5 และในบางกรณีอัตราดอกเบี้ยนี้อาจสูงขึ้นไปถึง
รอยละ 5.25 สวนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐระยะ 10 ป ก็ขยับขึ้นจากรอยละ 2.50
เมื่อเดือนตุลาคม ขึ้นมาสูงถึงรอยละ 3.71 เมื่อสัปดาหที่แลว และโดยธรรมชาติในสหรัฐอัตราดอกเบี้ยเงินกู
สินเชื่อบาน ประเภทอัตราคงที่ ระยะเวลากู 30 ป และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐ
ระยะ 10 ป จะอิงกัน นักการเงินในสหรัฐคาดวา ณ สิ้นปนี้ อัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 รายการจะเพิ่มสูงขึ้นอีก
แมในดานหนึ่ง ผูบริโภคจะไดรับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น แตปจจัยสําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ โอกาสในการเขาถึงสินเชื่อบาน ดังนั้น แมจะอยูในภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แตหาก
สถาบันการเงินยินดีใหสินเชื่อบานแกผูบริโภค ก็อาจชวยสรางอุปสงคในตลาดและทําใหผูบริโภคมีแนวโนม
ที่จะซื้อบานได ซึ่งเปนกรณีเชนเดียวกับประเทศไทย
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ลงพื้นที่สํารวจโครงการที่อยูอาศัยยานตาก
สิน-วงเวียนใหญ โดยเนนโครงการอาคารชุดในรัศมีประมาณ 1.5 กิโลเมตรจากแนวสวนตอขยายรถไฟฟา
พบวาในชวง 3-4 ปที่ผานมานี้ มีโครงการคอนโดมิเนียมเปดตัวใหมทั้งสิ้น 30 โครงการ มีจํานวนหนวยตาม
ผั ง โครงการรวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ 9,250 หน ว ย มี ย อดจองหรื อ ขายแล ว ประมาณ 7,750 ห อ ง คิ ด เป น
ประมาณรอยละ 84 ของหนวยในผังทั้งหมด เฉพาะในป 2553 ที่ผานมา มีโครงการเปดตัวใหมทั้งสิ้นถึง 12
โครงการ รวมประมาณ 4,400 หนวย มียอดจองหรือขายไปแลวมากกวารอยละ 77 จากผูซื้อเพื่ออยูอาศัย
เอง นักลงทุนและเก็งกําไร
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ทั้งนี้ โครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมในยานนี้ ถือวาอยูใกลยานธุรกิจสําคัญ คือ สาทร-สีลม
เพียงประมาณ 10 นาที หากเดินทางดวยรถไฟฟา BTS อีกทั้งยังสะดวกในการเดินทางไปหางสรรพสินคา
และสถานที่สําคัญตางๆ จึงเปนตัวเลือกของผูที่ทํางานยานสาทร-สีลม และยานธุรกิจไกลออกไป แตมี
งบประมาณไมเพียงพอที่จะซื้อหองชุดใจกลางเมืองซึ่งราคาสูงกวา
พื้นที่ที่ผูประกอบการนิยมเปดโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมขนาดใหญคือบริเวณติดถนนกรุง
ธนบุรี ซึ่งมีทั้งสิ้นถึง 17 โครงการ เนื่องจากเปนเสนทางเดินรถไฟฟา โดยโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียม
บนถนนกรุงธนบุรีนี้ สวนใหญจะอยูหางจากรถไฟฟานอยกวา 500 เมตร เนื่องจากเมื่อประมาณ 4-5 ปกอน
ที่ดินในยานนี้ยังหาซื้อไดไมยากนัก และยังไมมีราคาสูงเชนในปจจุบัน ทําใหผูประกอบการสามารถซื้อที่ดิน
ติดสถานีรถไฟฟาไดในตนทุนที่ไมสูงเกินไป สวนโครงการระดับหรูจะอยูบริเวณถนนเจริญนคร ซึ่งมักเนนจุด
ขายวิวแมน้ําเจาพระยา และมีกลุมลูกคาเปนชาวตางชาติ ทําใหราคาเฉลี่ยของหองชุดในยานนี้สูงถึง
ประมาณ 100,000 บาทตอตารางเมตร
โครงการจากผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และบริษัทในเครือ มีทั้งสิ้น
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โครงการ แต มีจํานวนหองชุ ดคิดเป นถึงรอยละ 51 ของหน วยทั้งหมดในตลาด ในขณะที่โครงการจาก
ผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยมี 17 โครงการ มีจํานวนหองชุดรวมคิดเปนรอยละ 49 ของทั้งหมด
แสดงใหเห็นวาโครงการจากผูประกอบการรายใหญจะเปนโครงการขนาดใหญ มีจํานวนหองมากกวา
โครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมในยานนี้มีราคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 78,000 บาทตอตารางเมตร
โดยผูป ระกอบในตลาดและนอกตลาดหลั ก ทรัพ ยตั้ง ราคาขายในระดับ ใกล เ คีย งกั น คื อ โครงการจาก
ผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยที่มีราคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 79,000 บาทตอตารางเมตร ในขณะที่ราคา
เฉลี่ยของโครงการจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยอยูที่ประมาณ 77,000 บาทตอตารางเมตร จาก
หนวยในผังโครงการทั้งหมด คิดเปนหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ 13 โครงการ รวมประมาณ 3,600 หนวย ที่
เหลือเปนหนวยจากโครงการที่อยูระหวางการกอสราง โดยจะกอสรางแลวเสร็จทุกโครงการภายในป 2556
อนึ่ง ในรอบสัปดาหที่ผานมา มีการเปดโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ เพิ่มอีก 4
โครงการ ลวนอยูในยานสุขุมวิท ไดแก ซอยนายเลิศ ถนนเพลินจิต และ สุขุมวิท ซอย 5 ซอย 7 และซอย
113 รวมทั้งสิ้นประมาณเกือบ 700 หนวย แสดงใหเห็นวาผูประกอบการที่ทําโครงการคอนโดมิเนียม ยังเนน
เปดโครงการในแนวรถไฟฟาเปนหลัก
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