รุกฆาตตลาดหุ้น

18 กรกฎาคม 2562

Trading Range
ราคานํา้ ม ันดิบใน
ตลาดโลก (WTI)
ดิง่ หน ักต่อเนือ
่ ง
่ ผลกดด ันหุน
สง
้
กลุม
่ พล ังงานและ
ด ัชนีหน
ุ ้ ไทย

Sideways Down
1710-1725

ทีม
่ าภาพ: Bisnews

ตลาดหุ้นวันนี้

 ผ ันผวนในกรอบอิงทางลง: คาดตลาดหุ ้นไทยยังได ้รับแรงกดดันจากปั จจัยลบรอบด ้าน อาทิ ราคานํ้ ามันดิบที่
ปรับตัวลงแรง, ตัวเลขเศรษฐกิจภายในทีย
่ ังคงดูไม่ดน
ี ั ก รวมไปถึงประเด็นภายนอกอย่างสงครามการค ้าสหรัฐและ
จีนทีอ
่ าจกลับมาปะทุไ ด ้ทุกเมือ
่ เหล่านี้จะมีผลมากกว่าปั จจั ยบวกทีม
่ ใี นชว่ งนี้ จึงน่ าจะส่งผลลบต่อดัชนีวันนี้ให ้
เคลือ
่ นไหวผันผวนในแดนลบ ทัง้ นีม
้ องกรอบการเคลือ
่ นไหวอยูร่ ะหว่าง 1710 – 1725 จุด
 นํา้ ม ันปร ับต ัวลงแรง: นั บตัง้ แต่ต ้นสัปดาห์ WTI ได ้ปรับลงมากกว่า 5% ปั จจัยหลักๆ มาจากความตึงเครียด
ระหว่างสหรัฐและอิหร่านเริม
่ คลีค
่ ลายลง หลังปธน.ทรัมป์ เผยการเจรจากับอิหร่านมีความคืบหน ้า ขณะทีส
่ ต็ อก
นํ้ ามันกลั่นสหรัฐปรับขึน
้ กว่า 5.7 ล ้านบาร์เรล ซงึ่ มากกว่าทีค
่ าดจะปรับขึน
้ 6.1 แสนบาร์เรลมาก
่ ว และการ
 มุมมองเศรษฐกิจ: ธปท.มองเศรษฐกิจไทยมีแนวโน ้มโตตํา่ กว่าทีเ่ คยประเมินจากภาคสง่ ออก ท่องเทีย
ิ แต่การทีส
ใชจ่้ ายภาครัฐตํ่ากว่าคาด ขณะทีบ
่ าทอยู่ในแนวโน ้มแข็งค่า แม ้ธปท.ดูแลใกล ้ชด
่ หรัฐปรับเกณฑ์การ
ประเมินประเทศทีเ่ ข ้าข่ายแทรกแซงค่าเงินให ้เข ้มงวดขึน
้ ทํ าให ้เป็ นอุปสรรคในการออกมาตรการต่อเนื่อง ด ้าน
อัตราดอกเบีย
้ ทีแ
่ ท ้จริงของไทยอยูใ่ นระดับตํา่ การลดอัตราดอกเบีย
้ นโยบายจึงอาจไม่สง่ ผลมากนัก
 ปัจจ ัยบวกพยุงตลาด: ให ้นํ้ าหนักกับความคาดหวังมาตรการภาครัฐ รวมไปถึง Fund flow ต่างชาติ
Theme เด่นน่าสนใจ
-

เก็งกําไรผลประกอบการธนาคาร: BAY, KKP, SCB

-

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* :
COL

EASTW

EPG

*คูม
่ อ
ื Upside
Momentum

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช ้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั น
้ )
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