รุกฆาตตลาดหุ้น

1 สิงหาคม 2562

Trading Range

้ ตามคาดพร้อมทงยุ
FED ลดดอกเบีย
ั้ ตก
ิ ารปร ับลดงบดุล

ย่อต ัว
1700 - 1720

ทีม
่ าภาพ: https://www.youtube.com/watch?v=‐ni4O4S4YiQ

ตลาดหุ้นวันนี้

 ย่อต ัว: มองตลาดหุ ้นไทยจะได ้แรงกดดันเชงิ ลบจากภายนอก หลังผลการประชุม FED แม ้จะลดดอกเบีย
้
ั ญาณถึงมาตรการกระตุ ้นและแนวโน ้มลดดอกเบีย
นโยบายลง แต่กลับไม่ได ้สง่ สญ
้ ต่ออย่างทีต
่ ลาดคาดหวัง ทํา
้ ขณะทีป
ให ้เกิดผลลบต่อดัชนีโดยรวมในระยะสัน
่ ั จจัยภายในทางฝ่ ายมองดัชนีขาดประเด็นบวกใหม่ๆเพิม
่ เติม
ั เจนออกมา โดยรวมจึงคาดดัชนีในวันนี้
นอกจากความคาดหวังมาตรการกระตุ ้นภาครัฐทีย
่ งั ไม่มรี ายละเอียดทีช
่ ด
จะปรับตัวลงเล็กน ้อยในกรอบระหว่าง 1700 – 1720 จุด
 FED ลดดอก แต่ไม่ Dovish อย่างทีค
่ าด: ผลการประชุม FOMC ออกมาตามคาด โดยได ้ปรับลดดอกเบีย
้
นโยบายลง 0.25% พร ้อมทัง้ ประกาศยุตก
ิ ารปรับลดงบดุลลง(QT) อย่างไรก็ตาม ประธานเฟดไม่ได ้ให ้มุมมอง
ไปในทางกระตุ ้นเศรษฐกิจมากนั ก(Dovish น ้อยลง) โดยกล่าวว่าการปรับลดนี้ ไม่ได ้เป็ นสัญญาณการเริม
่ ต ้น
ของแนวโน ้มปรับลดดอกเบีย
้ ระยะยาว ซงึ่ สวนทางกับทีต
่ ลาดคาดการณ์ไว ้ว่าอาจจะมีการปรับลดเพิม
่ เติมใน
อนาคต
่ ใหม่ในสัปดาห์นี้จบลง
 เจรจาการค้าสหร ัฐ-จีน ไร้ขอ
้ สรุป: การเจรจาการค ้าระหว่างสหรัฐ-จีนรอบใหม่ทเี่ ริม
ั ญาณความคืบหน ้า ทัง้ นีต
แล ้ว โดยไม่มส
ี ญ
้ ้องติดตามการเจรจารอบใหม่ทค
ี่ าดจะมีขน
ึ้ อีกครัง้ ในเดือนกันยายน
 Theme เด่นน่าสนใจ
-

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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