รุกฆาตตลาดหุ้น

8 กรกฎาคม 2562

Trading Range

ลุน
้ ได้ร ัฐบาลมาบริหารประเทศอย่างเป็นทางการในเดือนนี้

Sideways
1720 - 1737

ทีม
่ าภาพ: khaosod.co.th

ตลาดหุ้นวันนี้

 Sideways ในกรอบ: ตลาดหุ ้นไทยวันนี้มแ
ี นวโน ้มผันผวนในกรอบระหว่าง 1720-1737 จุด ภาพรวมยัง
้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายหลังตัวเลขเศรษฐกิจฝั่ งสหรัฐ
ค่อนข ้างเปราะบางต่อปั จจัยทีเ่ ข ้ามากระทบในระยะสัน
เมือ
่ วันศุกร์ทผ
ี่ ่านมาออกมาค่อนข ้างดีกว่าคาด โดยตัวเลขจ ้างงานนอกภาคเกษตรเพิม
่ 2.24 แสนอัตรา จาก
คาดเพิม
่ 1.6 แสนอัต รา ทํ า ให ้เกิด ประเด็ น ความไม่แ น่ น อนของเฟดทีจ
่ ะเร่ง ปรับ ลดอัต ราดอกเบีย
้ ได ้ตามที่
ตลาดคาดไว ้ก่อนหน ้านี้ คือ เร็ วทีส
่ ุดในรอบการประชุมปลายเดือนก.ค.นี้ จึงต ้องจับตาดูคําแถลงการณ์ของ
ิ เพือ
่ สะท ้อนมุมมองของเฟดต่อแนวโน ้ม
ประธานเฟด (Jerome
Powell) ในวันที่ 9 ก.ค. นี้ อย่างใกล ้ชด
เศรษฐกิจสหรัฐ และแนวทางในการปรับนโยบายการเงินให ้สอดคล ้องกัน สว่ นปั จจัยภายในยังคงให ้นํ้ าหนักกับ
ื่ ครม.ขึน
สถานการณ์การจัดตัง้ รัฐบาลภายหลังนายกฯ นํ ารายชอ
้ ทูลเกล ้าฯ อันจะนํ าไปสู่การได ้รัฐบาลเข ้ามา
บริหารประเทศอย่างเป็ นทางการภายในเดือนนี้ โดยรวมจึงดูเหมือนยังขาดปั จจัยบวกใหม่ๆ เข ้ามากระตุ ้นการ
ไปต่อ ของตลาดอย่า งแข็ ง แกร่ง ขณะทีก
่ ารไหลเข ้าของเม็ ด เงิน ลงทุนต่า งชาติแ ม ้ยังมีค่อ นข ้างต่อ เนื่อ งแต่
่
ปริมาณเริม
่ ชะลอลงบางสวน จึงคาด Upside ของตลาดจะมีไม่มาก
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

หุน
40%

SET return เงินสด
60%

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
้ )

Ref. No.: CO2562_0126

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487
www.poems.in.th

