สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 22-28 มิถุนายน 2554
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

ตลาดที่อยูอาศัยในประเทศไทยยังคอนขางนิ่งในชวงกอนการเลือกตั้งทั่วไป และคงตองรอผลการ
เลื อกตั้ ง หรื อ อาจตอ งรอยาวไปถึ ง ภายหลัง เห็น หนา ตาของคณะรั ฐ มนตรี ชุด ใหม และการปฏิบั ติตาม
นโยบายที่อยูอาศัยตามที่ไดหาเสียงไวแลว
รายงานจากโบรกเกอรตลาดหลักทรัพยรายหนึ่งบอกวานับตั้งแตชวงหลังประกาศยุบสภาเปนตน
มา นักลงทุนตางชาติขายสุทธิไปแลวประมาณ 40,000 ลานบาท เทียบกับชวงเหตุการณราชประสงคเมื่อป
ที่แลว นักลงตางชาติขายสุทธิประมาณ 60,000 ลานบาท แตไหลกลับเขามาใหมภายหลังเหตุการณสงบลง
และทําใหตลาดที่อยูอาศัยปที่แลวคึกคักตอเนื่องจนสิ้นป
ในช ว งที่ ทั้ ง ผู ป ระกอบการและผู ซื้ อ รอดู จั ง หวะ ศู น ย ข อ มู ล อสัง หาริ ม ทรั พ ย ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ไดรวมกับ บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปลุกตลาดดวยรายการ
สัมมนา “เจาะทําเล ซื้อบาน ตานเงินเฟอ” ในวันที่ 30 มิถุนายน ณ หองประชุมศาสตราจารย สังเวียน
อินทรวิชัย ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อชี้ใหเห็นวาในภาวะเงินเฟอที่ชัดเจนนั้น การซื้อที่อยู
อาศัยเพื่ออยูจริงหรือเพื่อการลงทุนระยะยาวตามกําลังความสามารถในการซื้อ (ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
ไมสนับสนุนการซื้อขายเพื่อเก็งกําไร) เปนทางเลือกหนึ่งในการตานเงินเฟอในระยะยาว
แตในตลาดที่อยูอาศัยขนาดใหญของตางประเทศ คือ สหรัฐและจีน ยังพบวายังมีปญหา
ในสหรัฐ ยอดขายที่อยูอาศัยมือสองทั่วประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคม ตกลงมาอยูที่อัตรา 4.81
ลานหนวยตอป (เคยสูงสุดที่อัตราประมาณ 6 ลานหนวยตอป) และยอดขายที่อยูอาศัยใหมทั่วประเทศอยูที่
ประมาณ 3 แสนหนวยตอป (เคยสูงสุดที่ประมาณ 1 ลานหนวยตอป) ยอดขายที่อยูอาศัยมือสองซึ่งสูงกวา
ที่อยูอาศัยใหมประมาณ 16 เทาในขณะนี้ สะทอนจากราคาที่อยูอาศัยมือสองที่ยังลดลงทั่วประเทศ เพราะ
เปนที่อยูอาศัยประเภทบังคับขายจํานวนมาก
อนึ่ ง ในขณะนี้ สถาบั น การเงิ น ในสหรั ฐ ยั ง ไม ก ลา ปล อ ยสิ น เชื่ อ โครงการหรื อสิ น เชื่ อสํ า หรั บ
ผูบริโภคซื้อที่อยูอาศัย แมผูซื้อจะมีคุณภาพคอนขางดีและวางเงินดาวนมากก็ตาม จํานวนหนวยยอดขายที่
อยูอาศัยมือสองในเดือนพฤษภาคมดังกลาวจึงลดลงมากถึงรอยละ 15.3 จากชวงเดียวของปที่แลว และ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com

1

ลดลงรอยละ 3.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยลดลงในทุกภูมิภาค สวนราคาขายที่อยูอาศัยมือสอง
เฉลี่ยทั่วประเทศลดลงรอยละ 4.6 เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว แตราคาในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast) ของประเทศกลับสวนทางเพิ่มขึ้นรอยละ 6.1
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ราคาที่อยูอาศัยเฉลี่ยทั้งประเทศในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นรอยละ
5.1 แมจะเพิ่มขึ้นแตก็อยูในอัตราที่ลดลง และราคาที่เพิ่มเปนผลมาจากการซื้อขายในเมืองระดับสอง
(Second-tier Cities) หรือระดับสาม (Third-tier Cities) เพราะราคาในเมืองใหญ 9 เมืองกลับลดลง
ประมาณเกือบรอยละ 5
ธนาคารกลางของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ปรั บ เพิ่ ม อั ต ราการกั น สํ า รอง (Reserve
Requirement) ของสถาบันการเงินอีกรอบเปนครั้งที่ 6 ในปนี้ และเปนครั้งที่ 12 จากปที่แลว โดยปรับเพิ่ม
จากรอยละ 21 เปนรอยละ 21.5
การเพิม่ อัตราการกันสํารอง เปนเหตุผลหนึ่งที่ทาํ ใหตลาดที่อยูอาศัยในเมืองใหญชะลอลงสมความ
ตั้งใจของทางการจีน แตยงั มีเหตุผลอื่นประกอบ คือการกําหนดเงินดาวนสูงขึ้นสําหรับการซื้อที่อยูอ าศัยมือ
สอง
การหามไมใหกิจการรัฐวิสาหกิจซึง่ ไมเกีย่ วของกับที่อยูอ าศัยมาทําธุรกิจที่อยูอาศัยหรือ
อสังหาริมทรัพยอื่นๆ และในกรณีของนครปกกิ่งผูซ อื้ ยังตองมีหลักฐานยืนยันวาไดอยูอาศัยในนครปกกิ่ง
มาแลวเปนระยะเวลาหนึง่ และมีหลักฐานรายไดตามสมควร
สวนเมืองระดับสองและสาม ซึ่งมีขนาดปานกลางหรือขนาดเล็ก ในภาคตะวันตกของประเทศและ
ภาคตะวันออกติดชายทะเล มีอัตราการเติบโตที่ดีกวา เนื่องจากเริม่ ตนจากฐานต่ํา แนวโนมเชนนีน้ าจะ
ดําเนินไปตอเนื่องตลอดชวงที่รัฐบาลกลางยังดําเนินนโยบายควบคุมราคาที่อยูอาศัยในเมืองใหญไมใหทะลุ
มากไปกวาที่เปนมา ทัง้ นี้ รัฐบาลจีนกําลังพยายามดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป เพื่อไมให
เกิดปรากฎการณลูกโปงแตกหากดําเนินมาตรการที่รนุ แรงกวานี้
ตลาดที่อยูอาศัยในจีนที่ชะลอลง
สงผลดีในทางออมเพราะทําใหผูผลิตเหล็กตองตัดราคาขาย
แนวโนมราคาเหล็กสําหรับอุตสาหกรรมกอสรางและที่อยูอ าศัยในไทยจึงนาจะไดประโยชนจากตนทุนราคา
เหล็กที่ไมนา จะเพิ่มขึน้ ดังเชนเมื่อตนป
ตลาดที่อยูอาศัยในประเทศพัฒนาแลวที่ดดู ีกวาเพื่อนในระยะนีน้ าจะเปนออสเตรเลีย
เพราะ
เศรษฐกิจไมไดรับผลกระทบเชิงลบมากมายเหมือนในสหรัฐหรือหลายประเทศในยุโรป อีกทัง้ ในระยะหลัง
ภาคการสงออกของออสเตรเลียคอนขางดี
เพราะสามารถสงสินคาที่เปนทรัพยากรธรรมชาติไปขายให
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดมาก
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