รุกฆาตตลาดหุ้น

25 กรกฎาคม 2562

Trading Range

จ ับตาการแถลงนโยบายร ัฐบาลต่อร ัฐสภา เริม
่ ว ันนี้

แกว่งแคบ
1720-1730

ทีม
่ าภาพ: innnews.co.th

ตลาดหุ้นวันนี้

 Wait & See: วันนีท
้ างฝ่ ายคาดดัชนี SET จะยังผันผวนในกรอบแคบเพือ
่ ติดตาม 2 ประเด็นสําคัญ ได ้แก่ 1)
การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาลใหม่ทเี่ ริม
่ ต ้นขึน
้ ในวันนี้ และ 2) ถ ้อยแถลงเกีย
่ วกับแนวโน ้มนโยบาย
่
ึ
การเงินจากทีป
่ ระชุม ECB ซงทัง้ 2 ปั จจัยจะทําให ้การเคลือ
่ นไหวของ SET อยูใ่ นกรอบแคบระหว่าง 17201730 จุด
 จ ับตาการแถลงนโยบายฯ ร ัฐบาล และการประชุม ECB ในว ันนี:้
วันนี้เวลา 9.30 น. รัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์จะเริม
่ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ณ ศูนย์ประชุมทีโอที โดยตลาดคาดหวังมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจทีจ
่ ะ
เร่งออกมาภายหลังการแถลงนโยบายฯ ไปแล ้ว สว่ นการประชุม ECB คาดจะให ้สัญญาณนโยบายการเงินเชงิ
้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกจากผลพวงของสงครามการค ้า และ Brexit ซงึ่
ผ่อนคลายมากขึน
ั ญาณของ ECB จะชว่ ยหนุน Fund Flow ต่างชาติ ไหลเข ้ายังภูมภ
การให ้สญ
ิ าคต่อได ้
 ราคานํา้ ม ันปร ับลงต่อ: ราคานํ้ ามันในตลาดโลก (WTI) ปิ ดปรับตัวลงกว่า 1.6% แม ้สหรัฐประกาศตัวเลข
่ ะลดลงจากการชะลอตัวของ
สต็อกนํ้ ามันดิบลดลงมากกว่าคาดมาก แต่ความกังวลต่ออุปสงค์การใชนํ้ ้ ามันทีจ
เศรษฐกิจโลกกลับสง่ ผลรุนแรงกว่า
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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