รุกฆาตตลาดหุ้น
Trading Range

15 กรกฎาคม 2562
ั ฯของครม. และการแถลงนโยบาย
ติดตามการเข้าถวายสตย์

บวกจําก ัด
1725 – 1740

ทีม
่ าภาพ: https://thestandard.co/cabinet‐16‐july‐62/

ตลาดหุ้นวันนี้

 บวกจําก ัด: คาดตลาดหุ ้นจะได ้รับแรงหนุนทางบวกจากหลายปั จจัยดังนี้ 1) แรงเก็งกําไรบนความคาดหวัง
มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจภายหลังมีข่าวครม.จะเข ้าถวายสัตย์ฯ ในวันที่ 16 ก.ค.นี้ และแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาในวันที่ 25 ก.ค. 2) แรงเก็งกําไรในหุ ้นกลุม
่ ธนาคารทีจ
่ ะทยอยประกาศผลประกอบการออกมาในชว่ ง
ั ดาห์นี้ 3) แรงซอ
ื้ หนุนจากนั กลงทุนต่างชาติทน
สป
ี่ ั บจากต ้นเดือนมิ.ย. มีเงินไหลเข ้าสุทธิกว่า 63,055 ล ้าน
บาท จากท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐและยุโรปทีม
่ แ
ี นวโน ้มไปทางผ่อนคลายนโยบายการเงิน จึงสง่ ผลบวกต่อ
ิ าค อย่างไรก็ตาม ปั จจัยบวกดังกล่าวจะเริม
่ สง่ ผลน ้อยลง ภายหลังธนาคาร
กระแสเงินลงทุนไหลเข ้ามายังภูมภ
แห่ง ประเทศไทยเริม
่ ออกมาตรการดูแ ลการเก็ ง กํ า ไรค่า เงิน บาททีแ
่ ข็ ง ค่า มากทีส
่ ุด ในภูม ภ
ิ าค ซ งึ่ มาตรการ
ดังกล่าวสง่ ผลให ้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วมาที่ 30.88 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็ น sentiment เชงิ บวก
ั ้ ในแง่กระแสเงินไหลเข ้า
ต่อภาคเศรษฐกิจในระยะต่อไปในแง่ภาคสง่ ออกและท่องเทีย
่ ว แต่อาจเป็ นลบระยะสน
ชะลอตัว โดยรวมจึงคาด SET วันนี้จะเคลือ
่ นไหวอิงทางบวกแบบจํ ากัด และมีกรอบการเคลือ
่ นไหวระหว่าง
1725 – 1740 จุด
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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