รุกฆาตตลาดหุ้น

12 กรกฎาคม 2562

Trading Range
จ ับตาการประกาศ
ข้อมูลเศรษฐกิจจีน
ซงึ่ คาดย ังได้ร ับ
ผลกระทบเชงิ ลบ
ต่อเนือ
่ งจากประเด็น
สงครามการค้า

กรอบจําก ัด
1735-1750

ทีม
่ าภาพ: business-standard.com

ตลาดหุ้นวันนี้

 แกว่งต ัวในกรอบจําก ัด: คาดตลาดหุ ้นไทยวันนี้จะแกว่งลบสลับบวกในกรอบจํ ากัดระหว่าง 1735-1750 จุด
ั ญาณลดดอกเบีย
โดยมี Sentiment บวกจากการเมืองภายใน และการสง่ สญ
้ ของเฟดชว่ ยหนุน SET วันนีต
้ อ
่ ได ้
บ ้าง แต่ทางฝ่ ายมองประเด็นดังกล่าวจะเริม
่ อ่อนแรงลง หลังจากทีต
่ ลาดได ้ตอบรับไปค่อนข ้างมากแล ้ว ขณะที่
้ ้จะมีประกาศตัวเลขสง่ ออก/นํ าเข ้า จีน ตามมาด ้วยตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของจีนทีจ
ชว่ งเชานี
่ ะถูกประกาศ
ในชว่ งสุดสัปดาห์ ซงึ่ ตลาดคาดยังน่ าจะได ้รับผลกระทบจากผลพวงสงครามการค ้า จึงน่ าจะลดทอนผลบวก
จาก 2 ปั จจัยดังกล่าวข ้างต ้น
้ น
ี จะประกาศตัวเลขนํ าเข ้า-สง่ ออกประจําเดือนมิ.ย. ซงึ่ ตลาดคาดการนํ าเข ้า
 จ ับตาต ัวเลขเศรษฐกิจจีน: วันนีจ
ั ดาห์
และสง่ ออกจะ -4.5% และ -2.0% ตามลําดับ ขณะทีต
่ ัวเลข GDP ไตรมาส 2 ซงึ่ จะประกาศในชว่ งสุดสป
ตลาดคาดเติบโตราว 6.2% ลดลงจากไตรมาสก่อนทีเ่ ติบโต 6.4%
Theme เด่นน่าสนใจ
-

เก็งกําไรผลประกอบการธนาคาร: BAY, KKP, SCB

-

หุ ้นรับประโยชน์สงครามการค ้า: TVO, PSL, PTTGC, SCC

-

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

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

เงินสด
60%

หุ้น
40%

Phillip

SET return

15.0%
5.0%
-5.0%
-15.0%
29 ธ.ค. 60
19 ม.ค. 61
5 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61
29 มี. ค. 61
23 เม.ย. 61
14 พ.ค. 61
6 มิ. ย. 61
20 ก.ค. 61
30 ส.ค. 61
31 ต.ค. 61
28 ธ.ค. 61
23 ม.ค. 62
15 มี. ค. 62
24 เม.ย. 62
15 พ.ค. 62
10 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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