รุกฆาตตลาดหุ้น

17 กรกฎาคม 2562

Trading Range

สงครามการค้าฯสหร ัฐ-จีน อาจกล ับมาระอุอก
ี ครงั้

ผ ันผวนในกรอบ
1720 – 1735

ทีม
่ าภาพ: https://news.usc.edu/157113/us‐china‐trade‐war‐impact/

ตลาดหุ้นวันนี้

 ผ ันผวนในกรอบ: มองประเด็นหลักทีต
่ ลาดหุ ้นจะให ้ความสนใจในชว่ งนี้จะเป็ นเรือ
่ งของผลประกอบการไตร
มาส 2 ทีจ
่ ะทยอยประกาศออกมาในชว่ งนี้ และนโยบายของครม.ทีจ
่ ะมีการแถลงออกมาอย่างเป็ นทางการใน
ั ้ เข ้ามาในประเด็นดังกล่าวและหนุนดัชนีไปในทางบวกได ้ระดับ
วันที่ 25 ก.ค. ซงึ่ คาดจะมีแรงเก็งกําไรระยะสน
หนึง่ อย่างไรก็ตาม ด ้วยประเด็นความไม่แน่นอนจากภายนอกเดิมทีย
่ ังคงอยูแ
่ ละอาจกลับมากดดันตลาดได ้ทุก
เมือ
่ อย่างประเด็ นสงครามการค ้าระหว่า งสหรั ฐและจีน กอปรกับ มาตรการดูแ ลค่า เงินบาทของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทีต
่ ้องจับตาต่อไป จะเป็ นปั จจัยกดดันดัชนีในระหว่างนี้ โดยรวมจึงมองดัชนีจะผันผวนในกรอบไป
ก่อน และเคลือ
่ นไหวอยูร่ ะหว่าง 1720 – 1735 จุด
 สงครามการค้าสหร ัฐ-จีนย ังไม่จบ?: ประเด็นสงครามการค ้าระหว่างสหรัฐและจีนอาจกลับมากดดันดัชนีได ้
ื้ สน
ิ ค ้าเกษตรจากสหรัฐ และขู่จะขึน
อีกครัง้ ภายหลังปธน.ทรัมป์ แสดงความเห็นว่าจีนยังคงไม่ซอ
้ ภาษี นําเข ้า
ิ ค ้าจีนได ้ทุกเมือ
่
สน
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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