รุกฆาตตลาดหุ้น

4 กรกฎาคม 2562

Trading Range

สหร ัฐ-จีนกล ับมาเจรจาก ันต่อ

บวกจําก ัด
1730 - 1750

ทีม
่ าภาพ: Bloomberg

ตลาดหุ้นวันนี้

้ จากประเด็นบวกในเรือ
 บวกจําก ัด: มองดัชนีจะได ้รับแรงหนุนระยะสัน
่ งสงครามการค ้าระหว่างสหรัฐและจีน
หลังทีป
่ รึกษาเศรษฐกิจได ้ให ้สัมภาษณ์ว่าตัวแทนทัง้ สองประเทศจะมีการพูดคุยและนั ดหมายเจรจากัน ซงึ่ ถือ
เป็ นแนวโน ้มทีด
่ ต
ี อ
่ เนื่อง ขณะทีต
่ ัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทีอ
่ อกมาตํ่ากว่าคาด ได ้เพิม
่ เติมความคาดหวังประเด็น
การปรับลดอัตราดอกเบีย
้ เฟดในชว่ งปลายเดือนนี้ ชว่ ยหนุน sentiment ของ Fund Flow ได ้ต่อ รวมถึงปั จจัย
เสริมอย่างการฟื้ นตัวของราคานํ้ ามันในตลาดโลก และการเมืองภายในทีค
่ าดหวังได ้ข ้อสรุปการจัดตัง้ รัฐบาล
และโฉมหน ้าครม.ในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม คาดการดีดตัวของตลาดจะจํากัดจากระดับ Fwd P/E ตลาดทีไ่ ม่ถก
ู
นัก (>16 เท่า) จึงคาด SET วันนีจ
้ ะแกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1730 – 1750 จุด
 นํา้ ม ันดีดต ัว: ราคานํ้ ามันโลกฟื้ นตัว (WTI +1.9%) จากข ้อมูลจํานวนแท่นขุดเจาะนํ้ ามันของสหรัฐลดลงเป็ น
ั ดาห์ชว่ ยหนุน แต่ถก
ครัง้ แรกในรอบ 3 สป
ู ลดทอนแรงบวกจากข ้อมูลสต็อกนํ้ ามันดิบทีป
่ รับลดลงตํา่ กว่าคาด
 ตลาดหุน
้ สหร ัฐปิ ดทําการ: ตลาดหุ ้นสหรัฐวานนี้ปิดทําการครึง่ วัน และจะปิ ดทําการเต็มวันในวันนี้ เนือ
่ งจาก
่
้
ื
วัน Independence day คาดจะมีสวนทําให ้มูลค่าการซอขายและแรงเก็งกําไรในตลาดหุ ้นไทยวันนีเ้ บาบางลง
 Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้นรับประโยชน์สงครามการค ้า: TVO, PSL, PTTGC, SCC

-

หุ ้นรับประโยชน์บาทแข็ง+Flow ไหลเข ้า: BGRIM, AAV, SCC, PTTGC, PTT

-

หุ ้นลุ ้นมาตรการภาครัฐบาล: STEC, CK, BBL, SCB, AOT, BJC

Portfolio Performance

Portfolio Model

ปร ับพอร์ตว ันนี:้

 ถือ EA (เป้ า 57.50 บาท) บนแนวโน ้มผลกําไรและ
ความคาดหวังธุรกิจใหม่ (แบตเตอรี)่
ี่ วชาญสน
ิ เชอ
ื่ ขนาด
 ถือ BBL (เป้ า 210 บ.) เชย
ิ เชอ
ื่ ของกลุม
ใหญ่หนุนสน
่ โต
 ถือ BJC ที่ (เป้ า 54 บ.) ลุ ้นรับปย.มาตรการภาครัฐ

Phillip

SET return เงินสด
60%

หุ้น
40%

15.0%
5.0%
-5.0%
-15.0%
29 ธ.ค. 60
22 ม.ค. 61
7 ก.พ. 61
7 มี.ค. 61
5 เม.ย. 61
7 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61
18 ก.ค. 61
30 ส.ค. 61
2 พ.ย. 61
3 ม.ค. 62
5 ก.พ. 62
29 มี. ค. 62
3 พ.ค. 62
5 มิ. ย. 62

 ถือ MAJOR (เป้ า 30 บาท) บนมุมมองบวกต่อหนัง
เข ้าใหม่ อาทิ Toy story 4, Spiderman, Lion
King

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Upside Momentum* :
MINT

TPIPL

TTCL

*คูม
่ อ
ื Upside
Momentum

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช ้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั น
้ )
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