รุกฆาตตลาดหุ้น

5 กรกฎาคม 2562

Trading Range

ั้
SET ย่อต ัวลงมาในระยะสน

Sideways
1715 - 1735

ทีม
่ าภาพ: BISNEWS

ตลาดหุ้นวันนี้

 Sideways: วานนีต
้ ลาดหุ ้นไทยได ้ปรับตัวลงแรงจากแรงขายหลักในหุ ้นกลุม
่ โรงไฟฟ้ า ท่ามกลางความกังวล
ประเด็นการแก ้แผนพลังงาน PDP ใหม่ ซงึ่ นอกจากประเด็นดังกล่าวแล ้ว คาดเป็ นมุมมองทางพืน
้ ฐานทีต
่ ลาด
้ื ขายบนระดับ Fwd P/E ทีเ่ กินกว่า 16 เท่า ทําให ้เกิดแรงขายลดความเสย
ี่ ง
หุ ้นไทยเริม
่ ไม่ถก
ู แล ้ว จากการซอ
ตามออกมาภายหลังการปรับขึน
้ ของดัชนีมาตลอดทางกว่า 130 จุด หรือ ราว 8.2% นั บตัง้ แต่ชว่ งปลายเดือน
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งยังมีปัจจัยเด่นอย่าง Fund Flow ทีค
พ.ค. เป็ นต ้นมา อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสน
่ อยประคองการ
อ่อนตัวได ้ ท่ามกลางความคาดหวังเรือ
่ งการผ่อนคลายนโยบายการเงินของประเทศหลักอย่างสหรัฐและกลุม
่ ยู
โรโซน ซงึ่ คาดจะเป็ นปั จจัยชว่ ยพยุง Downside ของตลาดไว ้ได ้ จึงคาดตลาดหุ ้นไทยวันนี้จะกลับมาผันผวน
ในกรอบเป็ นหลัก และมองกรอบการเคลือ
่ นไหวอยูร่ ะหว่าง 1715 – 1735 จุด
 เล่นรอบ ไม่ตอ
้ งรีบ: จากทีค
่ าดตลาดจะกลับมาผันผวนในกรอบ Sideways เพือ
่ รอความคืบหน ้าของปั จจัย
ี้ ํ า จึงควรเน ้นกลยุทธ์การเล่นรอบเป็ นหลัก โดยจังหวะนี้ควรรอย่อซอ
ื้ ในชว่ งการ
เดิม หรือปั จจัยใหม่ๆ เข ้ามาชน
อ่อนตัวของตลาด โดยมองแนวรับที่ 1715 และ 1700 จุด ตามลําดับ
 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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