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Trading Range

ั
ั
่ สญญาณไม่
ECB สง
ชดเจน

ไปต่อได้ไม่ไกล
1725-1735

ทีม
่ าภาพ: bloomberg.com

ตลาดหุ้นวันนี้

 ไปต่อได้แต่ไม่นา
่ ไกล: วันนีท
้ างฝ่ ายคาดว่าดัชนี SET จะผันผวนในกรอบแคบ เพือ
่ ติดตามการแถลงนโยบาย
รัฐบาลต่ออีกวัน แต่จะเป็ นการผันผวนในกรอบทีข
่ ยับสูงขึน
้ ได ้ก่อน หลังวานนี้ Moody’s ได ้ปรับมุมมองประเทศ
ไทยดีขน
ึ้ จาก Stable เป็ น Positive สอดคล ้องกับการปรับมุมมองของ Fitch Ratings ในชว่ งก่อนหน ้านี้ โดย
Moody’s ได ้ให ้ความเห็นเชงิ บวกในด ้านพืน
้ ฐานเศรษฐกิจทีม
่ เี สถียรภาพ และความต่อเนือ
่ งของการลงทุนของ
ั ญาณ
ื่ ถือที่ Baa1 อย่างไรก็ด ี Upside ของตลาดยังคงจํากัด จากการสง่ สญ
ไทย แม ้จะยังคงระดับความน่าเชอ
ั เจนมากนักจากประธาน ECB วานนี้ โดยนายดรากีไ้ ด ้เน ้นยํ้าว่า
แนวโน ้มนโยบายผ่อนคลายทางการเงินทีไ่ ม่ชด
ี้ จงผ่านสอ
ื่ ว่า
นโยบายการเงินเชงิ ผ่อนคลายมีความจํ าเป็ นในชว่ งทีเ่ ศรษฐกิจโลกกําลังชะลอตัว หากแต่ได ้ชแ
่ าดหวังความ
โอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในภูมภ
ิ าคยังค่อนข ้างตํา่ อาจสร ้างความผิดหวังต่อตลาดทีค
ั เจนมากกว่านีใ้ นการปรับลดดอกเบีย
ชด
้ และมาตรการ QE จาก ECB วันนีท
้ างฝ่ ายจึงมองดัชนี SET จะผันผวน
ในกรอบแคบอิงทางบวกได ้เล็กน ้อยระหว่าง 1725-1735 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:้

 วานนีท
้ ํากําไร MAJOR (+6.98%)
 ถือ STEC (เป้ า 27.75 บาท) บนมุมมองบวกต่อ
ความต่อเนือ
่ งของโครงการรัฐ และ BJC
(เป้ า 54 บาท) ลุ ้นรับปย.มาตรการภาครัฐ
 ถือ EA (เป้ า 57.50 บาท) บนแนวโน ้มผลกําไรและ
ความคาดหวังธุรกิจใหม่ (แบตเตอรี)่

เงินสด
60%

หุ้น
40%

Phillip

SET return

15.0%
5.0%
-5.0%
-15.0%
29 ธ.ค. 60
22 ม.ค. 61
7 ก.พ. 61
7 มี.ค. 61
5 เม.ย. 61
7 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61
18 ก.ค. 61
30 ส.ค. 61
2 พ.ย. 61
3 ม.ค. 62
5 ก.พ. 62
29 มี. ค. 62
3 พ.ค. 62
5 มิ. ย. 62
24 ก.ค. 62

ื้ MINT ที่ 39.75 บาท (เป้ า 42 บาท)
 วันนีต
้ งั ้ ซอ
ลุ ้นกําไร 2Q ชว่ ง High season ของ NH Hotel
และรับปย.มาตรการกระตุ ้นท่องเทีย
่ ว+บริโภค

*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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