รุกฆาตตลาดหุ้น
Trading Range

24 กรกฎาคม 2562
ั้
่ งสน
คาดหว ังการเจรจาการค้ารอบใหม่หนุนบรรยากาศชว

ไม่ไปไหนไกล
1720-1732

ทีม
่ าภาพ: financial‐world.org

ตลาดหุ้นวันนี้

 ย ังไปไหนไม่ไกล: คาดดัชนีหุ ้นไทยในวันนีจ
้ ะมีความผันผวนในกรอบแบบไปไหนไม่ได ้ไกล แต่มโี อกาสบวก
เบาๆ บนความคาดหวังการเจรจาการค ้าระหว่างสหรัฐ-จีนทีผ
่ ู ้แทนฯ ระดับสูงระหว่างสหรัฐ และจีนตกลงเริม
่
เจรจาอีกครัง้ ในวันจันทร์หน ้านี้ ขณะทีน
่ ั กลงทุนอาจให ้นํ้ าหนั กในการจับตาการประชุม ECB ในวันพรุ่งนี้ต่อ
ื้ พันธบัตรรัฐบาลอีก
ทิศทางนโยบายการเงินทีจ
่ ะมีความผ่อนคลายมากขึน
้ หลังมีขา่ วว่า ECB มีแผนจะเริม
่ ซอ
ครัง้ ภายในเดือนพ.ย. ซงึ่ ปั จจัยดังกล่าวจะมีสว่ นชว่ ยหนุนให ้ Fund Flow ต่างชาติยังคงไหลเข ้าตลาดหุ ้นใน
ิ าคมากขึน
้ อย่างไรก็ด ี น่าจับตาภาพรวมเศรษฐกิจโลกทีย
่ ังเปราะบางจากผลพวงสงครามการค ้า จะทําให ้
ภูมภ
การดีดตัวของตลาดเป็ นไปอย่างจํากัด โดยรวมคาด SET วันนีจ
้ ะเคลือ
่ นไหวในกรอบระหว่าง 1720-1732 จุด
 เศรษฐกิจโลกย ังมีแนวโน้มเติบโตในอ ัตราทีช
่ ะลอลง: ล่าสุด IMF ปรับลดคาดการณ์จด
ี พ
ี โี ลกปี นีล
้ งเหลือ
3.2% จากเดิมที่ 3.3% จากความไม่แน่นอนของสงครามการค ้าและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐ-จีน
ั นายกร ัฐมนตรีคนใหม่อ ังกฤษ: หลังคว ้าชย
ั ชนะเป็ นหัวหน ้าพรรคอนุรักษ์ นย
 บอริส จอห์นสน
ิ ม สง่ ผลให ้
นายบอริส จอห์นสันเป็ นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษ น่าจับตาแนวโน ้มการเจรจา Brexit จากท่าทีแข็ง
กร ้าวต่อการ Brexit แบบไร ้ข ้อตกลง
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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