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ปริมาณบานในสหรัฐฯ ยังขาดแคลน  

 

เนื้อหาสาระขาว แนวโนมปริมาณบานในตลาดอสังหาริมทรัพยสหรัฐฯ ที่ลดลงอยูในระดับ

คอนขางต่ำมากในปจจุบันเปนปญหาสำคัญที่อาจจะสงผลกระทบรุนแรงตอตลาดอสังหาริมทรัพยสหรัฐฯ ใน

อนาคต แมวาปจจุบันการปรับเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ จะสงผลทำใหยอดจำหนาย

บานเริ่มชะลอตัวลงก็ตาม  

เมื ่อว ันพุธที ่ 20 กรกฎาคม 2565 สมาคมตัวแทนจำหนายบานสหรัฐฯ (The National 

Association of Realtors) รายงานยอดจำหนายบานสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งสิ้น 5.12 ลานหลัง 

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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(ปรับฤดูกาล) ลดลงจากเดือนพฤษภาคมท่ีผานมาซ่ึงมียอดจำหนายท้ังสิ้น 5.41 ลานหลัง โดยยอดจำหนายดังกลาว

เปนยอดจำหนายบานที่ต่ำที่สุดนับตั้งแตที่เกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม 

แนวโนมการชะลอตัวลงของตลาดอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ เปนเพียงสัญญาณแสดงใหเห็นวาปจจัยดานการปรับ

เพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและราคาบานในตลาดสงผลกระทบตอความสามารถในการซื้อของชาวอเมริกันเทานั้น 

โดยในความเปนจริงแลวผูบริโภคในตลาดยังคงมีความตองการซ้ือบานอีกมาก 

นอกจากนี้ ยังพบวายอดจำหนายบานสรางเสร็จพรอมขาย (Existing-Home-Sales) ในสหรัฐฯ 

เดือนมิถุนายนที่ผานมายังลดลงต่ำกวาที่นักวิเคราะหในตลาดคาดการณไว โดยเกิดจากการที่ผูบริโภคในตลาดท่ี

กังวลกับสถานการณที่ผันผวนในตลาดจึงตัดสินใจยกเลิกการปดการซื้อบาน ซึ่งแนวโนมดังกลาวเปนไปในทิศทาง

เดียวกันกับขอมูลของบริษัท Redfin ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ ที่รายงานยอดการยกเลิกซื้อบาน

เพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 6 หม่ืนรายในชวงเดือนมิถุนายนท่ีผานมาคิดเปนรอยละ 14.9 ของจำนวนบานท่ีรอกการขาย

ทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.7 ในเดือนกอนหนานี้ ในขณะท่ีบริษัท John Burns Real Estate Consulting 

ผูเชี่ยวชาญตลาดอสังหาริมทรัพยสหรัฐฯ ก็ไดรายงานวา ยอดการยกเลิกซื้อบานเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดในสหรัฐฯ 

ในชวงสองเดือนท่ีผานมาดวย 

ท้ังนี้ ยอดการจำหนายท่ีลดลงและยอดการยกเลิกการซ้ือบานท่ีปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนสงผลใหจำนวน

อุปทานบานพรอมจำหนายในตลาดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยขอมูลรายงานสมาคมฯ ระบุวา มีจำนวนบานพรอม

จำหนายสหรัฐฯ ทั้งสิ้น 1.26 ลานหลังในเดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 เม่ือเทียบกับปที่แลวซึ่งถือเปน

การปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบสามป โดยหากพิจารณาเทียบกับการจำหนายในปจจุบันระดับอุปทานดังกลาวจะ

สามารถรองรับปริมาณความตองการของผูบริโภคในตลาดไดราวสามเดือนซึ่งถือวาเปนระดับอุปทานในตลาดท่ี

คอนขางต่ำเม่ือเทียบกับยอดเฉลี่ยอุปทานบานในตลาดเดือนมิถุนายนในชวงหาปทีผานมากอนหนาการแพรระบาด

ซ่ึงอยูในระดับประมาณ 4.5 ลานหลัง 

ขณะนี้มีบานจำนวนมากในตลาดที่อยูในระหวางการกอสรางแนวโนมการชะลอตัวของตลาด

อสังหาริมทรัพยอาจจะสงผลทำใหผูรับเหมาตัดสินใจชะลอการกอสรางและกระทบตอปริมาณอุปทานบานในตลาด

ได โดยเมื่อวันจันทรที่ 18 กรกฎาคม 2565 สมาคมผูรับเหมากอสรางสหรัฐฯ (The National Association of 

Home Builders) รายงานดัชนีคาดหวังผูซ้ือ (Index of Prospective Buyer) สำหรับบานใหมลดลงต่ำสุดในรอบ

เจ็ดปนับตั้งแตป 2558  
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อีกทั้ง เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 กระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ (U.S. Department of 

Commerce) ยังไดเปดเผยรายงานจำนวนบานที่กำลังอยูในระหวางการกอสรางและจำนวนใบอนุญาตกอสรางใน

เดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงซ่ึงปจจัยดังกลาวนาจะสงผลกระทบตอปริมาณอุปทานบานในตลาดในอนาคตดวย 

โดยปจจุบันราคาจำหนายบานในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมากสงผลกระทบตอความสามารถใน

การซื้อของผูบริโภคในตลาด ผูบริโภคในตลาดตางหวังวาราคาบานในตลาดจะปรับตัวลดลงใหอยูในระดับท่ี

เหมาะสมและพอจะสามารถซื้อได อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวาแนวโนมราคาอสังหาริมทรัพยในตลาดกลับสวนทาง

เพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยบานพรอมจำหนายในตลาดในเดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงถึง 416,000 ดอลลาร

สหรัฐตอหลังเเทียบกับราคา 366,900 ดอลลารสหรัฐตอหลังในชวงเดียวกันกับปที่ผานมาหรือคิดเปนอัตราการ

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.4 ตอป 

อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา ผูบริโภคตลาดบนยังมีความตองการซื้อบานราคาสูงเพิ่มข้ึน

ตอเนื ่อง โดยหากพิจารณายอดจำหนายบานตามระดับราคาพบวา บานราคาจำหนายระหวาง 100,000 – 

250,000 ดอลลารสหรัฐมียอดจำหนายลดลงรอยละ 31 ในขณะที่บานราคาจำหนาย 750,000 – 1,000,000 

ดอลลารสหรัฐกลับมียอดจำหนายเพ่ิมข้ึนรอยละ 6 และบานท่ีมีราคาจำหนายมากกวา 1 ลานดอลลารสหรัฐมียอด

จำหนายปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 2  

บทวิเคราะห: ตลาดอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ เริ่มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นตั้งแตชวงที่ธนาคารกลาง

สหรัฐฯ ดำเนินนโยบายรักษาอัตราดอกเบี้ยในตลาดใกลเคียงกับรอยละศูนย (รอยละ 0 – 0.25) ในชวงระหวางท่ี

เกิดการแพรระบาดเพื่อกระตุนเศรษฐกิจทำใหชาวอเมริกันในตลาดโดยเฉพาะกลุมประชากร Millennials ท่ีเปน

กลุมประชากรท่ีมากท่ีสุดและมีกำลังซ้ือสูงสุดในตลาดซ่ึงอยูในวัยกำลังสรางครอบครัวตัดสินใจซ้ือบานเพ่ืออยูอาศัย

และยายออกไปอยูตามชานเมืองมากขึ้นและเปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหตลาดอสังหาริมทรัพยรวมถึงกลุมสินคา

อุปกรณกอสรางและตกแตงบานในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมา ในขณะที่ปจจัยดานการแพรระบาด

กลับสงผลกระทบตอระบบหวงโซอุปทานในตลาดบานพรอมจำหนายและสินคาอุปกรณกอสรางและตกแตงบาน

ลวนมีราคาปรับตัวสูงข้ึน  

นอกจากนี้ ปจจัยดานราคาพลังงานในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปจจัยการทำสงครามกัน

ระหวางยูเครนและรัสเซียยังเปนตนเหตุสำคัญกอใหเกิดภาวะเงินเฟอในสหรัฐฯ จนธนาคารกลางสหรัฐฯ 

จำเปนตองประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นตามลำดับจนอยูในระดับรอยละ 1.50 – 1.75 ในปจจุบัน อีกท้ัง 

ยังมีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึนตลอดท้ังปนี้ โดยคาดวาจะปรับเพ่ิมข้ึนไปอยูในระดับใกลเคียงกับรอยละ 3 ภายในสิ้นป
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นี้ ท้ังนี้ ปจจัยการปรับเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดประกอบกับสถานการณความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ

ของสหรัฐฯ สงผลทำใหชาวอเมริกันเริ่มมีพฤติกรรมชะลอการเลือกซื้อสินคาและบริการรวมถึงการซื้อบานดวย

สงผลใหแนวโนมการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยในตลาดเริ่มชะลอตัวลงตามไปดวย ซึ่งแนวโนมดังกลาว

อาจจะสงผลทำใหสหรัฐฯ มีความตองการนำเขาสินคากลุมอุปกรณกอสราง ของตกแตงบาน และเฟอรนิเจอรลดลง

บางในชวงครึ่งปหลังปนี้ 

อยางไรก็ตาม คาดวาแนวโนมการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยในชวงครึ่งปหลังปนี้จะไม

สงผลกระทบตอมูลคาการนำเขาของกลุมสินคาดังกลาวมากนัก โดยสวนหนึ่งตลาดยังคงมีแรงสนับสนุนจากปจจัย

ดานอุปสงคสวนเกินของผูบริโภคท่ียังรักษาระดับคอนขางสูงในปจจุบัน อีกทั้ง ระดับอุปทานบานในตลาดสหรัฐฯ 

ยังคงอยูในระดับคอนขางต่ำเมื่อเทียบกับชวงสถานการณตลาดปกติ นอกจากนี้ ชาวอเมริกันบางสวนยังมีแนวโนม

ท่ีตองการปดการซ้ือบานใหเร็วข้ึนเพ่ือลดความเสี่ยงจากการปรับเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบี้ยในชวงครึ่งปหลังดวย  

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: แมวาตลาดอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ จะมีแนวโนมชะลอตัวลงแตคาด

วา ไมนาจะสงผลกระทบตอการสงออกสินคาอุปกรณกอสราง ของตกแตงบานและเฟอรนิเจอรไทยในชวงครึ่งป

หลังมากนัก โดยไทยยังไดรับอานิสงคจากการดำเนินมาตรการปองกันการแพรระบาดของจีนที่รุนแรงซึ่งสงผล

กระทบตอความสามารถในการสงออกสินคาของจีนทำใหผูประกอบการในสหรัฐฯ หันไปนำเขาจากผูผลิตรายอ่ืนใน

เอเชียรวมถึงไทยดวย โดยในชวงระหวางเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2565 สหรัฐฯ ยังนำเขาสินคากลุมอุปกรณ

กอสรางเพิ่มขึ้นเปนมูลคา 5.98 หมื่นลานดอลลารสหรัฐฯ หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 26.67 และสินคากลุม

เฟอรนิเจอรและของแตงบานเพิ่มขึ้นเปนมูลคา 3.43 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 15.41 

โดยนำเขาจากไทยเปนมูลคา 680.79 ลานดอลลารสหรัฐ และ 511.81 ลานดอลลารสหรัฐ หรือขยายตัวเพิ่มข้ึน

รอยละ 61.65 และรอยละ 42.14 ตามลำดับ  

นอกจากนี้ แนวโนมความตองการซื้อบานราคาแพงในตลาดยังคงขยายตัวมากขึ้นโดยความ

ตองการซื้อของผูบริโภคกลุมตลาดบนมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยใน

ตลาดนอยกวากลุมผูบริโภคบานราคาต่ำ ดังนั้น จึงคาดวานาจะยังคงเปนโอกาสในการขยายการสงออกสินคาใน

กลุมอุปกรณและของตกแตงคุณภาพสูงที่ตอบโจทยความตองการผูบริโภคกลุมมีรายไดสูงมากขึ้น เชน อุปกรณ

กอสรางที่ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม เฟอรนิเจอรหรือของแตงบานออกแบบจากวัสดุพิเศษ และอุปกรณตกแตงบาน

และเฟอรนิเจอรท่ีรองรับการทำงานระบบบานอัจฉริยะ เปนตน 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/


 
 

 
 

5 
Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
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อยางไรก็ตาม แนวโนมการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอในสหรัฐฯ ยังสงผลทำใหรัฐบาล

สหรัฐฯ กำลังพิจารณาท่ีจะยกเลิกการใชมาตรการตอบโตทางการคาจีน (Safeguard Measure) ท่ีมีผลบังคับใชมา

ตั้งแตสมัยประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป เพ่ือเพ่ิมปริมาณอุปทานในตลาดโดยหวังใหราคาสินคาปรับตัวลดลง ซ่ึงหาก

นโยบายดังกลาวผานการพิจารณาและมีผลบังคับใชจะสงผลทำใหตนทุนการนำเขาสินคาจากจีนซึ่งเปนผูสงออก

หลักในสหรัฐฯ มีแนวโนมถูกลงและอาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันในตลาดของผูประกอบไทย

ได ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงควรที่จะหาแนวทางเพื่อรับมือกับแนวโนมดังกลาวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

อันใกลนี้  

********************************************************* 
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