รุกฆาตตลาดหุ้น
Trading Range

2 สิงหาคม 2562
ิ ค้าจีน สร้างแรงกดด ันต่อตลาด
ทร ัมป์ทวีตขูข
่ น
ึ้ ภาษีนําเข้าสน

ลงต่อ
1685 - 1705

ทีม
่ าภาพ: https://www.vox.com/world/2019/8/1/20750494/trump‐china‐tariff‐300‐
billion‐10‐percent‐iphone

ตลาดหุ้นวันนี้

 ลงต่อ: มองตลาดหุ ้นไทยวันนีจ
้ ะปรับตัวลงต่อ หลังได ้รับแรงกดดันจากหลายประเด็นดังนี้ 1) ประเด็นสงคราม
การค ้าระหว่า งสหรัฐ-จีนทีพ
่ ลิกกลับมาเป็ นเช งิ ลบ ภายหลังปธน.ทรั มป์ ทวีตประกาศจะเรียกเก็บภาษี นําเข ้า
้
ิ ค ้าจากจีน เพิม
่ ขึน
้ อีก 10% คิด เป็ นมูล ค่า 3 แสนล ้านดอลลาร์
และมีผ ลบั ง คั บ ใช ในวั
น ที่ 1 ก.ย.นี้
สน
โดยประกาศดังกล่าวเป็ นผลจากการเจรจาการค ้าทีไ่ ม่คบ
ื หน ้าในก่อนหน ้านี้ 2) กระแส Fund Flow ของ
ั ญาณการพลิกกลับมาเป็ นฝ่ ายขายสุทธิกว่า 5,733.12 ล ้านบาท ในชว่ ง 4 วันที่
นักลงทุนต่างชาติทเี่ ริม
่ เห็นสญ
ผ่านมา โดยรวมมองกรอบการเคลือ
่ นไหววันนีจ
้ ะอยูร่ ะหว่าง 1685 – 1705 จุด
 ราคานํา้ ม ันร่วง: ราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก(WTI) ปรับตัวลงแรงในวานนี้โดยปรับตัวลง 7.90% หลังได ้
รับผลกระทบจากเรือ
่ งของสงครามการค ้าระหว่างสหรัฐและจีน สร ้างแรงกดดันต่ออุปสงค์นํ้ามัน มองการปรับลง
่ พลังงาน และต่อดัชนีของไทยในวันนี้
ของราคานํ้ ามันนีจ
้ ะสร ้างแรงกดดันต่อหุ ้นกลุม
 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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