รุกฆาตตลาดหุ้น
Trading Range

31 กรกฎาคม 2562
ทร ัมป์กล่าวโจมตีจน
ี สร้างแรงกดด ันต่อการเจรจาการค้า

Sideways Down
1695 - 1710

ทีม
่ าภาพ: https://www.scmp.com/news/world/united‐states‐
canada/article/3018710/trump‐presses‐attack‐democrat‐congresswomen‐amid

ตลาดหุ้นวันนี้

ั ้ จากประเด็นสงครามการค ้าระหว่างสหรัฐ-จีน
 Sideways Down: มองตลาดหุ ้นไทยจะได ้รับแรงกดดันระยะสน
ทีล
่ า่ สุดการเจรจาดูมแ
ี นวโน ้มไปในเชงิ ลบมากขึน
้ ภายหลังปธน.ทรัมป์ ได ้กล่าวโจมตีผู ้นํ าจีนทางทวีตเตอร์วา่ ยัง
ื้ สน
ิ ค ้าเกษตรจากผู ้ผลิตในสหรัฐตามทีไ่ ด ้สัญญาไว ้ และตัง้ ใจถ่วงเวลาเพือ
่ รอผลการเลือกตัง้ สหรัฐ
ไม่ได ้ซอ
ใหม่ในปี หน ้า แม ้ผู ้แทนการค ้าของทัง้ สองประเทศจะอยูร่ ะหว่างการเจรจา อย่างไรก็ตามทางฝ่ ายมองดัชนี SET
จะยังผันผวนระหว่าง 1700 จุด +/- และสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1700 จุดได ้ เนือ
่ งจากราคานํ้ ามันดิบ
่ รับตัวขึน
้ กว่า 2.07% วานนี้ จะชว่ ยเสริมกําลังให ้หุ ้นกลุม
่ พลังงานของไทยได ้ รวมถึงภาพรวม
โลก(WTI) ทีป
การเมือ งภายในที่กํ า ลั ง มีค วามคืบ หน ้า ดั ง นั ้น วั น นี้ จ งึ มองดั ช นีจ ะผั น ผวนอิง ทางลงเพีย งเล็ ก น อ้ ยในกรอบ
ระหว่าง 1695 – 1710 จุด
้ ไปแล ้ว แต่น่าติดตาม
 ติดตามผลการประชุมFOMC คืนนี:้ แม ้ตลาดจะตอบรับประเด็นการปรับลดดอกเบีย
มุมมองเศรษฐกิจในชว่ งทีเ่ หลือของปี รวมถึงมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากจะส่งผลต่อกระแสเงินทุน
ต่างชาติทไี่ หลเข ้าในภูมภ
ิ าค
 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 (เป้ า 42 บาท) ลุ ้นกําไร 2Q ชว่ ง High
season ของ NH Hotel และรับปย.มาตรการกระตุ ้น
ท่องเทีย
่ 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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