สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 4-10 พฤษภาคม 2554
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

ในสหรัฐอเมริกา เกิดความกังวลเรื่องราคาบานลดลงรุนแรงเปนรอบที่สองจากชวงวิกฤต (DoubleDip Housing Market) เพราะในไตรมาสแรกของปนี้ราคาบานโดยทั่วไปไดปรับลดลงมากทีส่ ุดในรอบ
ประมาณ 2 ป อยางไรก็ตาม เหตุผลหลักที่ราคาบานลดลงเนื่องจากบานจํานวนมาก (ประมาณรอยละ 39
ของบานมือสอง) ทีม่ ีการซื้อขายในตลาดเปนบานทีถ่ ูกสถาบันการเงินยึดมาขาย
ในชวงระหวางกลางป 2552 ถึงประมาณกลางป 2553 มีมาตรการสนับสนุนการซื้อบานหลังแรก
ในสหรัฐ ทําใหตลาดบานกระเตื้องขึ้น เมื่อหมดมาตรการแลวการซือ้ ขายไดกลับซบเซาลงอีกครั้งแตราคา
คอนขางมีเสถียรภาพ ครัน้ เมื่อเขาสูชว งปลายปที่แลวตอเนื่องกับไตรมาสแรกของปนี้ราคาบานกลับลดลง
แรงกวาที่คาด ทั้งที่ในปจจุบนั อัตราดอกเบีย้ สินเชื่อบานในสหรัฐที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ ระยะเวลากู 30 ป
นั้น อยูท ี่ประมาณรอยละ 4.6 เทานัน้ ซึง่ ถือวาอยูในระดับต่ํามากในรอบ 10 ป ราคาบานที่ตาํ่ ลงมากและ
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ํามากทําใหความสามารถในการซื้อบาน (Housing Affordability) ของคนอเมริกันเพิ่มขึ้น
แตตลาดบานกลับไมดีขึ้น

นักวิเคราะหตลาดบานในสหรัฐมองวาราคานาจะลงสูจุดต่ําสุดในรอบสอง

ประมาณชวงปลายปนี้ และกระเตื้องขึ้นในปหนาซึ่งเปนปที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งตอไป
ในประเทศไทย โครงการบานธนาคารอาคารสงเคราะหเพื่อที่อยูอาศัยแหงแรก สําหรับผูที่ยังไมมที ี่
อยูอาศัยเปนของตนเอง เปดใหยื่นกูแลวตั้งแตเชาวันจันทรที่ 9 พฤษภาคม มีวงเงินใหกูทงั้ สิ้น 25,000 ลาน
บาท ใหกูรายละไมเกิน 3 ลานบาท ระยะเวลากูไมเกิน 30 ป อัตราดอกเบี้ย 0% ตอปในชวง 2 ปแรก สวน
ในปที่ 3-5 อัตราดอกเบี้ยจะเทากับ MRR-0.50% ในกรณีเงินกูสวัสดิการ และเทากับ MRR ในกรณีเปนราย
ยอยทัว่ ไป และสําหรับในปที่ 6 เปนตนไป อัตราดอกเบี้ยจะเทากับ MRR-1.00% ในกรณีเงินกูส วัสดิการ
และเทากับ MRR-0.50% ในกรณีเปนรายยอยทั่วไป โดยปจจุบัน MRR ของธนาคารอาคารสงเคราะหอยูท ี่
รอยละ 6.75
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ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ไดติดตามตัวเลขการปลอยสินเชื่อดังกลาว
เมื่อสิ้นสุด 2 วันแรก พบวา มียอดการยืน่ กูแลวประมาณ 8,400 ราย และจํานวนเงินที่ยนื่ ขอกูป ระมาณ
12,400 ลานบาท มูลคาทีข่ อยื่นกูในสวนวงเงินไมเกิน 1.5 ลานบาทมีประมาณรอยละ 40 ของวงเงินรวมที่
มีการยืน่ ขอสินเชื่อทัง้ หมด และวงเงินเกิน 1.5 ลานบาทมีประมาณรอยละ 60
มูลคาการยืน่ กูเฉลี่ยตอรายจากทั้งประเทศประมาณรายละ 1.48 ลานบาท โดยในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลเฉลีย่ ตอรายประมาณรายละ 1.53 ลานบาท และในตางจังหวัดเฉลีย่ ตอรายประมาณรายละ
1.44 ลานบาท สําหรับสัดสวนการยืน่ กูในตางจังหวัดนัน้ มีมากกวาในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในอัตราสวน
ประมาณ 56 ตอ 44 แยกเปนวงเงินไมเกิน 1.5 ลานบาท อัตราสวนตางจังหวัดมากกวากรุงเทพฯ-ปริมณฑล
57 ตอ 43 และวงเงินเกิน 1.5 ลานบาท อัตราสวนตางจังหวัดมากกวากรุงเทพฯ-ปริมณฑล 55 ตอ 45
ดังนัน้ ในเบื้องตนจึงพอประมาณไดวาโครงการนี้ประสบความสําเร็จในการดึงดูดและสนับสนุนผูก ู
ที่มีรายไดปานกลางถึงต่าํ จริงและซื้อเปนบานหลังแรกจริง ทัง้ นี้ โดยธรรมชาติของผูเริ่มตนซื้อบานครั้งแรก
หรือหลังแรกโดยทั่วไปนั้น มักเริ่มตนจากการซื้อบานขนาดยอมเยาราคาไมแพงกอน จนกวาจะมีรายได
เพิ่มขึ้นหรือมีครอบครัวขนาดใหญขึ้น จึงจะไตบันไดอสังหาริมทรัพย หรือ Property Ladder ขึ้นไปซื้อบาน
หลังใหญขึ้นหรือบานราคาแพงขึ้นในอนาคต

และเหตุผลทีจ่ ํานวนผูยนื่ ขอกูไ มไดลนทะลักมากนักก็

เนื่องมาจากขอกําหนดวาตองเปนบานหลังแรกนัน่ เอง
บานหลังแรกที่พรอมโอนนัน้ หากเปนบานสรางขายใหมตองเปนบานสรางเสร็จแลว ซึ่งในตลาด
ขณะนี้มีเพียงประมาณ 15,000 หนวย แตหากเปนบานมือสองและบานที่เปนสินทรัพยรอการขาย (NPA)
จะมีประมาณ 100,000 หนวยขึ้นไป ทั้งนี้ บานที่มีราคาไมเกิน 3 ลานบาทนั้น ไมสามารถครอบคลุมถึงบาน
จัดสรรประเภทบานเดี่ยวสวนใหญในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลได

แตอาจครอบคลุมบานเดี่ยวชัน้ เดียวใน

ตางจังหวัด เพราะราคาขั้นต่ําของบานเดีย่ วที่สรางเสร็จใหมในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลอยูที่ประมาณ 3-4 ลาน
บาทขึน้ ไป ดังนัน้ หากผูบริโภคจะซื้อบานสรางเสร็จใหม จึงนาจะซื้อไดเฉพาะทาวนเฮาสหรือหองชุด
คอนโดมิเนียมขนาดไมเกินกวา 30-35 ตารางเมตร หรืออาจซื้อบานมือสองหรือบานที่เปนสินทรัพยรอการ
ขาย เนื่องจากบานมือสองหรือบานที่เปนสินทรัพยรอการขายมีราคาถูกกวาบานสรางเสร็จใหม อนึง่ การที่
ทั้งยอดเงินและจํานวนรายผูข อยื่นกูในตางจังหวัดมีมากกวาในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล สะทอนในแงดีวา
การปลอยกูไมไดกระจุกตัวอยูในเขตเมืองหลวงหรือใกลเมืองหลวงเทานั้น

และเนื่องจากราคาบานใน

ตางจังหวัดโดยทั่วไปต่ํากวาราคาบานในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จึงสามารถครอบคลุมจํานวนรายไดมากกวา
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