รุกฆาตตลาดหุ้น

22 กรกฎาคม 2562

Trading Range

การปร ับมุมมองของ Fitch Ratings, ความคาดหว ัง
นโยบายกระตุน
้ เศรษฐกิจ และการผ่อนคลายนโยบาย
่ ยหนุน Fund Flow
การเงินของต่างประเทศชว

Sideways Up
1730-1745

ทีม
่ าภาพ: Nbtworld.prd.go.th, medium.com, 9tana.com

ตลาดหุ้นวันนี้

 Sideways Up: แม ้การประกาศผลกําไรไตรมาสสองของบริษัทจดทะเบียนในชว่ งนี้ นํ าโดยกลุม
่ ธนาคารใน
ั ดาห์กอ
สป
่ น ยังไม่มอ
ี ะไรโดดเด่นมากนัก อาจทําให ้มีการสลับขายทํากําไรระหว่างการปรับขึน
้ ของตลาดได ้ แต่
ทางฝ่ ายคาดวันนี้ดัชนีหุ ้นไทยยังผันผวนในกรอบ Sideways Up ได ้จากประเด็นหลักๆ ดังนี้ 1) การที่ Fitch
Ratings ปรับมุมมองต่อประเทศไทยขึน
้ เป็ นเชงิ บวก 2) ความคาดหวังมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ
ภายหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 25 ก.ค. นี้ และ 3) ความคาดหวังการดําเนินนโยบายการเงินที่
ผ่อนคลายจากหลายประเทศ นํ าโดยสหรัฐ (เฟดมีกําหนดประชุมระหว่างวันที่ 30-31 ก.ค.) และสหภาพยุโรป
(ประชุม ECB วันที่ 25 ก.ค.) เหล่านี้จะคงภาพการไหลเข ้าของเงินลงทุนต่างชาติได ้ต่อเนื่อง โดยคาด SET
วันนีเ้ คลือ
่ นไหวแบบ Sideways Up ระหว่างกรอบ 1730-1745 จุด
Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้นรับประโยชน์บาทแข็ง+Fund Flow ไหลเข ้า: AAV, SCC, PTT, PTTGC

-

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

Portfolio Performance

Portfolio Model

ปร ับพอร์ตว ันนี:้

 ถือ MAJOR (เป้ า 30 บาท) มองบวกต่อหนังเข ้า
ใหม่ อาทิ Toy story 4, Spiderman, Lion King
 ถือ EA (เป้ า 57.50 บาท) บนแนวโน ้มผลกําไรและ
ความคาดหวังธุรกิจใหม่ (แบตเตอรี)่
 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

 เมือ
่ วันศุกร์ตด
ั ขาดทุน BBL ที่ 195 บาท(-3.61%)
ื้ STEC ได ้ที่ 26.50 บาท (เป้ า
พร ้อมทัง้ เข ้าซอ
27.75 บาท) บนมุมมองบวกต่อความต่อเนือ
่ งของ
โครงการรัฐ

*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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