รุกฆาตตลาดหุ้น

19 กรกฎาคม 2562

Trading Range

ราคานํา้ ม ันดิบปร ับลงต่อเนือ
่ งต่อ

สล ับบวก/ลบ
1715 – 1730

ทีม
่ าภาพ: BISNEWS

ตลาดหุ้นวันนี้

 ผ ันผวนในกรอบ: คาดความไม่แน่นอนหลายปั จจัยทีม
่ อ
ี ยูข
่ ณะนี้จะทําให ้ตลาดขยับตัวอย่างระมัดระวัง ทัง้ นี้
ประเด็นกดดันยังคงเป็ นความไม่แน่นอนของการเจรจาสงครามการค ้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมถึงการดิง่ หนั ก
ของราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลกในชว่ งนี้ สว่ นประเด็นบวกทีห
่ นุนประคองตลาดยามอ่อนตัวได ้แก่ ความคาดหวัง
เรือ
่ งมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจภาครัฐ และกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข ้า ท่ามกลางความคาดหวังการปรับลด
ิ้ เดือนนี้ โดยล่าสุดประธานเฟดสาขานิวยอร์กได ้ให ้ความเห็นว่าใน
อัตราดอกเบีย
้ ของเฟดในการประชุมชว่ งสน
ภาวะเศรษฐกิจทีย
่ ํ่าแย่ การทีเ่ ฟดจะดําเนินมาตรการโดยเร็วเพือ
่ ป้ องกันย่อมเป็ นสงิ่ ทีด
่ ก
ี ว่า ซงึ่ สง่ ผลให ้ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าอีกครัง้ หนุนการไหลเข ้าของกระแสเงินลงทุนต่างชาติมายังภูมภ
ิ าค โดยรวมจึง
คาด SET วันนีจ
้ ะเคลือ
่ นไหวผันผวนสลับบวก/ลบในกรอบเดิมๆ ระหว่าง 1715-1730 จุด
 นํา้ ม ันปร ับต ัวลงต่อ: ราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก (WTI) ยังคงปรับตัวลงต่อไม่หยุด โดยวานนี้ปรับตัวลงอีก
2.6% ซงึ่ ราคาทีล
่ งแรงนีจ
้ ะสง่ ผลต่อหุ ้นกลุม
่ พลังงาน และดัชนีของไทยได ้
ื้ ต่างชาติต ัวหนุนด ัชนี: แรงซอ
ื้ ของนั กลงทุนต่างชาติยังคงเป็ นอีกปั จจัยพยุงดัชนี โดยนั บจากต ้น
 แรงซอ
ื้ สุทธินับตัง้ แต่ต ้นปี อยูท
ื้ สุทธิไปแล ้ว 19,677 ล ้านบาท ขณะทีย
่ อดซอ
่ รี่ าว 6 หมืน
่ ล ้านบาท
เดือนซอ
Theme เด่นน่าสนใจ
-

เก็งกําไรผลประกอบการธนาคาร: BAY, KKP

-

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

Portfolio Performance

Portfolio Model

ปร ับพอร์ตว ันนี:้

เงินสด
60%

 ถือ MAJOR (เป้ า 30 บาท) บนมุมมองบวกต่อหนัง
เข ้าใหม่ อาทิ Toy story 4, Spiderman, Lion
King

15.0%

 ถือ EA (เป้ า 57.50 บาท) บนแนวโน ้มผลกําไรและ
ความคาดหวังธุรกิจใหม่ (แบตเตอรี)่

-15.0%

 ถือ BJC ที่ (เป้ า 54 บ.) ลุ ้นรับปย.มาตรการภาครัฐ

หุ้น
40%

Phillip

SET return

5.0%
-5.0%
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

 เตรียม Switch ออกจาก BBL ที่ 195 บาท หลัง
ประกาศงบไตรมาส 2

*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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