27 พฤษภาคม 2563

วิเคราะห์ ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2563
ขายได้ ใหม่ ลดลง -21.7 % คาดการณ์ มีหน่ วยเหลือขายสะสมกว่ า 2 แสนหน่ วย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ จัดทารายงานสรุปผลการสารวจอุปทาน
และอุป สงค์ ข องโครงการที่ อ ยู่ อ าศัย ที่ อ ยู่ ระหว่ า งการขายในช่ ว งครึ่ ง หลัง ปี 2562 ในพื น้ ที่ ก รุ ง เทพฯ –
ปริมณฑล นับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ากว่า 6 หน่วย
โดยภาพรวมมีที่อยู่อาศัยเสนอขายจานวนรวม 209,868 หน่วย เพิ่มขึน้ จากช่วงครึ่ งแรกปี 2562
ประมาณร้ อยละ 7.3 โดยมีจานวนหน่วยขายได้ ใหม่ ลดลงร้ อยละ -21.7 ในขณะที่จานวนหน่วยเหลือขาย
รวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.6
ในจานวนหน่วยเหลื อขายทัง้ หมดเป็ นหน่วยสร้ างเสร็ จเหลือขาย 40,792 หน่วย มูลค่ารวมกว่า
157,140 ล้ านบาท และคาดการณ์ปี 2563 จะมีที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสมจานวนประมาณ 212,750 หน่วย
มีมลู ค่าประมาณ 1,340,233 ล้ านบาท
ดร.วิ ชั ย วิ รั ต กพั น ธ์ ผู้ ตรวจการธนาคาร และรั ก ษาการผู้ อ านวยการศู น ย์ ข้ อมู ล
อสังหาริ มทรั พย์ กล่าวว่า จากการสารวจภาคสนามในช่วงครึ่งแรกปี 2562 พบว่า มีจานวนโครงการที่ยัง
อยู่ระหว่างขายในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ-ปริ มณฑล จานวน 1,670 โครงการ มีหน่วยเหลือขายจานวน 151,993
หน่วย เมื่อเข้ าสู่ครึ่ งหลัง ปี 2562 มีจานวนอุปทานใหม่เข้ าสู่ตลาดจานวน 56,411 หน่วย ส่งผลให้ มี ที่อยู่
อาศัยอยู่ระหว่างการขายจานวน 1,714 โครงการ รวมมี จานวนหน่วยเสนอขาย 209,868 หน่วย และมี
อุปทานเหลือขายจานวน 175,754 หน่วย มูลค่ารวม 765,037 ล้ านบาท
ในจานวนโครงการที่ยงั อยู่ระหว่างขายในพื ้นที่กรุงเทพฯ-ปริ มณฑลทัง้ หมด ประกอบด้ วยโครงการ
บ้ านจัดสรร 1,177 โครงการ จานวน 114,146 หน่วย ขายได้ ใหม่ในช่วงครึ่ งปี หลังจานวน 14,646 หน่วย
และมี ห น่ วยเหลื อขายจ านวน 99,500 หน่ ว ย คิ ด เป็ น มูล ค่ าเหลื อ ขาย 459,155 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ จาก
ช่วงเวลาเดียวกัน ของปี 2561 ร้ อยละ 15.7 และเป็ น โครงการอาคารชุด 537 โครงการ จ านวน 95,722
หน่วย ขายได้ ใหม่ในช่วงครึ่งปี หลังจานวน 19,468 หน่วย และมีหน่วยเหลือขายจานวน 76,254 หน่วย คิด
เป็ นมูลค่าเหลือขาย 305,882 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้ อยละ 11.1
"ภาพรวมของตลาดครึ่งหลังปี 2562 จานวนหน่วยที่อยู่อาศัยเสนอขายในตลาดหากเทียบกับครึ่ ง
แรกของปี 2562 จะพบว่ ามี จ านวนเพิ่ ม ขึ น้ ประมาณร้ อยละ 7.3 ขณะที่ ห น่ ว ยเหลื อ ขายที่ ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2562 มีจานวน 175,754 หน่วย ซึ่งมีจานวนที่เพิ่ม ขึน้ มากกว่า 20,000 หน่วย เทียบกับครึ่ งแรก
ของปี 2562 ที่มีหน่วยเหลือขายรวม 151,993 หน่วย หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.6 ถือเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สะท้ อน
ให้ เห็นว่าหน่วยเหลือขายสะสมส่วนหนึ่งเกิดขึ ้นมาจากส่วนที่เหลือขายจากช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ใน
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จานวนหน่วยเหลือขายทังหมดเป็
้
นหน่วยสร้ างเสร็จเหลือขาย 40,792 หน่วย มูลค่ารวมกว่า 157,140 ล้ าน
บาท "
ด้ านการขายในช่วงครึ่ งหลังของปี 2562 หน่วยขายได้ ใหม่มีจานวน 34,114 หน่วย เมื่อเทียบกับ
ครึ่งแรกของปี 2562 ปรับลดลงประมาณร้ อยละ -21.7 โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มีจานวนหน่วยขาย
ได้ ใหม่ 43,596 หน่วย และเมื่อวิเคราะห์ ตามประเภทที่อยู่อาศัย พบว่าอาคารชุดและทาวเฮาส์ มีจานวน
หน่วยเหลือขายในระดับที่ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด โดยอาคารชุดมีหน่วยเหลือขายจานวน 76,254 หน่วย
และทาวน์ เฮ้ าส์ มี ห น่ ว ยเหลื อขายจ านวน 56,213 หน่ วย ในขณะที่ บ้ านเดี่ ยวมี ห น่ วยเหลื อขายจ านวน
28,182 หน่วย
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจากอัตราการดูดซับเป็ นการสะท้ อนภาวะความสมดุลระหว่างตัวอุปทานอยู่อาศัย
ในพื น้ ที่ ก รุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล ภาพรวมของอัต ราการดูด ซับ ในครึ่ ง หลัง ของปี 2562 ลดต่ า ลงมา
ค่อนข้ างมากซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าภาวการณ์ ขายไม่ดี อุปทานในระหว่างการขายมีจานวนมากขึน้ แต่อัตรา
การขายได้ ใหม่น้อยลง อัตราการดูดซับ จึงลดต่าลง โดยในช่วงครึ่ งหลังปี 2562 อัตราดูดซับต่อเดือนของ
ตลาดที่อยู่อาศัยในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ-ปริ มณฑลลดเหลือเพียงร้ อยละ 2.7 ต่ากว่าค่ามาตรฐานเฉลี่ย 5 ปี ซึ่งมี
อัตราดูดซับเฉลี่ยร้ อยละ 4.2 โดยอัตราดูดซับต่อเดือนในกลุ่มราคาที่มีอตั ราการลดต่าลงมากที่สดุ จะอยู่ใน
ระดับราคาราคามากกว่า 10 ล้ านบาทขึ ้นไป
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากอัตราดูดซับต่อเดือนสูงสุด และมี สดั ส่วนการขายได้ ใหม่สูงสุดโดย
พบว่า 5 ล าดับแรกทาเลที่ มี ยอดขายใหม่ สูงสุด ประกอบด้ วย 1.ทาเลพระโขนง-บางนา-ส่วนหลวง และ
ประเวศอัตราการดูดซับร้ อยละ 4.9 จานวนขายได้ ใหม่ 3,104 หน่วย 2.ทาเลธนบุรี- คลองสาม-บางกอก
น้ อย-บางกอกใหญ่ และบางพลัด การดูดซับร้ อยละ 4.4 จานวนขายขายได้ ใหม่ 2,946 หน่วย 3.ทาเลห้ วย
ขวาง-จตุจักร-ดินแดง การดูดซับร้ อยละ 3.5 จ านวนขายขายได้ ใหม่ 2,764 หน่วย 4.ทาเลอาเภอเเมื อง
สมุทรปราการ-พระประแดง และสมุทรเจดีย์ การดูดซับร้ อยละ 2.7 จานวนขายขายได้ ใหม่ 2,527 หน่วย
และ 5.ทาเลลาลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี การดูดซับร้ อยละ 1.6 จานวนขายขายได้ ใหม่ 2,497 หน่วย โดยมี
เพียง 3 ทาเลแรกเป็ นทาเลที่มีศกั ยภาพ
ทัง้ นี ้ ศูน ย์ ข้อ มูล ฯคาดการณ์ ว่าในปี 2563 จะมี โครงการที่ อยู่อ าศัย เปิ ด ขายใหม่ ส ะสมจ านวน
ประมาณ 79,408 หน่วย และมีหน่วยเหลือขายสะสม 212,750 หน่วย
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