รุกฆาตตลาดหุ้น

23 กรกฎาคม 2562

Trading Range

ติดตามท่าทีของผูน
้ ําอ ังกฤษคนใหม่

Sideways Up
1720 - 1735

ทีม
่ าภาพ: https://news.sky.com/story/why‐next‐tory‐leader‐may‐not‐become‐pm‐on‐
wednesday‐and‐could‐face‐early‐general‐election‐11768040

ตลาดหุ้นวันนี้

 Sideways Up: มองประเด็นบวกภายในจะเป็ นตัวผลักดันดัชนีหุ ้นไทยในวันนี้ โดยเฉพาะประเด็นการเก็งกําไร
ื้ สุทธิตอ
ในมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐหลังการแถลงนโยบายวันที่ 25-26 ก.ค.นี้ รวมถึงแรงซอ
่ เนือ
่ ง
ของนักลงทุนต่างชาติกว่า 20,989 ล ้านบาท นับตัง้ แต่ต ้นเดือน และ 61,639 ล ้านบาท นับตัง้ แต่ต ้นปี อย่างไร
ก็ตาม ด ้วยตัวเลขเศรษฐกิจภายในทีอ
่ อ
่ นแอจะเป็ นตัวจํากัดกรอบการปรับขึน
้ ดังกล่าว โดยล่าสุดตัวเลขสง่ ออกนํ าเข ้าเดือนมิ.ย. ยังคงหดตัว -2.15% และ -9.44% ตามลําดับ โดยรวมจึงมองดัชนีในวันนีจ
้ ะแกว่ง Sideways
Up อยูร่ ะหว่าง 1720 – 1735 จุด
ั้
้ วานนี้ โดยบวก 1.1%
 ราคานํา้ ม ันฟื้ นต ัวระยะสน:
ราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก (WTI)
ฟื้ นตัวระยะสัน
ท่ามกลางความกังวลเรือ
่ งอุปทาน หลังความขัดแย ้งระหว่างอิหร่านและอังกฤษมีความยืดเยือ
้ น่าจะเป็ นปั จจัย
่
ชวยหนุนหุ ้นกลุม
่ พลังงาน และดัชนีของไทย
 ติด ตามท่า ทีข องนายกฯ อ ังกฤษคนใหม่: จับ ตาการประกาศผู ้นํ าพรรคอนุ รั กษ์ นย
ิ มอัง กฤษคนใหม่ในวัน
อังคารนีห
้ ลังจากทีผ
่ ู ้นํ าคนเก่าเทเรซา่ เมย์ได ้ลาออกจากตําแหน่ง โดยผู ้นํ าพรรคคนใหม่นจ
ี้ ะเป็ นนายกรัฐมนตรี
ิ เนือ
่ งจากจะสง่ ผลต่อประเด็น Brexit ในระยะต่อไป
อังกฤษคนถัดไปด ้วย ซงึ่ ต ้องติดตามอย่างใกล ้ชด
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:้

เงินสด
60%

 ถือ MAJOR (เป้ า 30 บาท) มองบวกต่อหนังเข ้า
ใหม่ อาทิ Toy story 4, Spiderman, Lion King

15.0%

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

-5.0%

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

หุ้น
40%

Phillip

SET return

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 STEC (เป้ า 27.75 บาท) บนมุมมองบวกต่อ
ความต่อเนือ
่ งของโครงการรัฐ

*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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