รุกฆาตตลาดหุ้น
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Trading Range

ค่าเงินหยวนอ่อนทีส
่ ด
ุ ตงแต่
ั้
ปี 2008

ลงต่อตามความก ังวล

1650 - 1670

ทีม
่ าภาพ: https://www.prosperousamerica.org

ตลาดหุ้นวันนี้

 ปร ับต ัวลงต่อ: ตลาดหุ ้นทั่วโลกดิง่ หนั กท่ามกลางความกังวลเศรษฐกิจและการค ้าโลกอันเป็ นผลพวงมาจาก
สงครามการค ้า โดยเฉพาะความขัดแย ้งระหว่างสหรัฐ-จีนทีย
่ ด
ื เยือ
้ มาตัง้ แต่ปีก่อน ล่าสุดจีนปล่อยค่าเงินหยวน
ให ้อ่อนค่าทีส
่ ุดนั บจากปี 2008 ทีเ่ หนือระดับ 7 หยวน/ดอลลาร์สหรัฐ เพือ
่ เป็ นการตอบโต ้การประกาศจะปรับ
ิ ค ้าจีนระลอกใหม่ในเดือนก.ย. ของสหรัฐ ทําให ้จีนมีความได ้เปรียบในการสง่ ออกในวง
ขึน
้ อัตราภาษี นําเข ้าสน
ิ ค ้า
้ หากเทียบกับผลของการขึน
้ กําแพงภาษี จากสหรัฐ เพราะการลดค่าเงินหยวนมีผลต่อรายการสน
กว ้างมากขึน
่ กัน โดยสว่ นหนึง่ ทําให ้มีความคาดหวังการปรับลด
ทุกชนิด อย่างไรก็ตาม คาดสหรัฐจะเตรียมการรับมือด ้วยเชน
อัตราดอกเบีย
้ เฟดลงต่อเนือ
่ งในการประชุมครัง้ หน ้า สง่ ผลให ้ดอลลาร์สหรัฐพลิกกลับมาอ่อนค่าอีกครัง้ ซงึ่ จุดนี้
ได ้ชว่ ยประคองการอ่อนค่าของเงินในภูมภ
ิ าคได ้บ ้าง แต่ไม่มากนั ก โดยรวมจึงคาด SET วันนี้จะปรับตัวลงต่อ
คาดแนวรับแรกที่ 1650 และถัดมาที่ 1630 จุด ตามลําดับ โดยกรอบเคลือ
่ นไหวคาดระหว่าง 1650-1670 จุด
ี่ ง: นั กลงทุนต่างปรับพอร์ตออกจากสน
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งเข ้าสูส
่ น
ิ ทรัพย์ปลอดภัยจึงทําให ้
 ปร ับพอร์ตลดความเสย
ิ ทรัพย์เหล่านั น
ราคาสน
้ ปรับขึน
้ ต่อเนื่อง สะท ้อนความไม่มั่นใจของนั กลงทุนต่อภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดย
ล่าสุดราคาทองคําปรับตัวเหนือระดับ 1470 ดอลลาร์ต่อออนซ ์ ขณะทีค
่ ่าเงินเยนแข็งค่ามาที่ 105.80 เยนต่อ
ดอลลาร์ และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ยังปรับตัวลงต่อมาอยูต
่ ํา่ กว่าระดับ 1.70%
Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้น Defensive: CPALL, TTW, BCH, ADVANC

-

หุ ้นลุ ้นมาตรการภาครัฐบาล: STEC, CK, BBL, SCB, AOT, BJC , NER, GCAP

Portfolio Performance

Portfolio Model

ปร ับพอร์ตว ันนี:้

 ถือ MINT (เป้ า 42 บาท) ลุ ้นกําไร 2Q ชว่ ง High
season ของ NH Hotel และรับปย.มาตรการกระตุ ้น
ท่องเทีย
่ ว+บริโภค
 ถือ STEC (เป้ า 27.75 บาท) บนมุมมองบวกต่อ
ความต่อเนือ
่ งของโครงการรัฐ และ BJC
(เป้ า 54 บาท) ลุ ้นรับปย.มาตรการภาครัฐ

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

 วันนีต
้ ด
ั ขาดทุน EA ที่ ATO หลังราคากลับมาย่อตัว
ื้ TTW ที่ ATO มอง Defensive และ
อีกครัง้ แล ้วซอ
คาดปั นผลระหว่างกาล 0.30 บาท (Yield 2.1%)

*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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