รุกฆาตตลาดหุ้น

30 กรกฎาคม 2562

Trading Range

ติดตามความคืบหน้าการเจรจาการค้าสหร ัฐ - จีน

ฟื้ นต ัวจําก ัด
1710 – 1725

ทีม
่ าภาพ: https://www.pymnts.com/news/investment‐tracker/2019/chinese‐
investment‐us‐falls/

ตลาดหุ้นวันนี้

 ฟื้ นต ัวจําก ัด: มองตลาดหุ ้นไทยจะผันผวนในกรอบอิงทางบวกเป็ นหลักในวันนี้ บนความคาดหวังมาตรการ
กระตุ ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐทีค
่ าดจะถูกทยอยประกาศออกมาหลังจากจบการแถลงนโยบายฯ และหนุ นด ้วย
แรงเก็งกําไรในชว่ งฤดูประกาศผลประกอบการไตรมาสสองทีก
่ ําลังทยอยประกาศออกมา แต่ทางฝ่ ายคาด SET
่ ติดตาม 1.)ผลการประชุม
วันนี้ยังไปไหนไม่ไกลนั ก เนื่องจากนั กลงทุนบางสว่ นมีแนวโน ้มชะลอการลงทุนเพือ
FOMC ทีจ
่ ะมีขน
ึ้ ในวันอังคารที่ 30 ก.ค. – วันพุธที่ 31 ก.ค. นี้ ทีถ
่ ก
ู คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย
้
นโยบายลง 0.25% 2.)ความคืบหน ้าของการเจรจาการค ้าระหว่างผู ้แทนสหรัฐ-จีนทีจ
่ ะกลับมาเจรจาใหม่อก
ี ครัง้
ั ญาณการขายสุทธิออกมาของนักลงทุนต่างชาติมากขึน
่ เห็นสญ
้ โดยในวันศุกร์ทผ
ี่ า่ นมาขาย
ในวันนี้ และ 3)เริม
สุทธิ 4,347 ล ้านบาท ซงึ่ แรงขายนีห
้ ากมีออกมาอย่างต่อเนือ
่ งอาจจํากัดการปรับขึน
้ ของดัชนีได ้ อย่างไรก็ตาม
่ นไหวระหว่าง
ทางฝ่ ายยังให ้นํ้ าหนั กกับประเด็นบวกข ้างต ้นมากกว่า ทําให ้มองดัชนี SET จะฟื้ นตัว และเคลือ
1710 – 1725 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 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

 ถือ MINT ที่ 39.75 บาท (เป้ า 42 บาท) 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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