รุกฆาตตลาดหุ้น
Trading Range

8 สิงหาคม 2562
้ นโยบายลง 0.25%
กนง. เซอร์ไพรส ์ ตลาด ... ปร ับดอกเบีย

เปราะบาง

1660 – 1680

ทีม
่ าภาพ: https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1227031

ตลาดหุ้นวันนี้

 เปราะบาง: คาด SET วันนี้ยังเปราะบางต่อปั จจัยแวดล ้อมเดิมๆ ทําให ้ไปไหนไม่ได ้ไกล แม ้พอมีแรงสง่ จาก
การปรับลดดอกเบีย
้ ของกนง.วานนี้ชว่ ยหนุนการเก็งกําไรในหุ ้นบางกลุ่ม รวมถึงความคืบหน ้าจาก FETCO ที่
้ งต ้น
นํ าเสนอกองทุนหุ ้นยั่งยืน (SEF) ทดแทน LTF ในปี 2563 ซงึ่ รมว.คลังให ้ความเห็นชอบในหลักการเบือ
แล ้ว หากแต่ปัจจัยทีม
่ น
ี ํ้ าหนั กมากสุดยังอิงทางลบ ได ้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อันเป็ นผลพวงจาก
สงครามการค ้าฯ (จับตาการประกาศตัวเลขนํ าเข ้า-สง่ ออกจีนในวันนี้) ขณะทีป
่ ั จจัยรองด ้านอืน
่ วันนี้องิ ทางลง
่ กัน อาทิ การขึน
้ ในภาพรวมจึงมองว่า
เชน
้ เครือ
่ งหมาย XD ของหุ ้นขนาดใหญ่, การปรับดัชนี MSCI ดังนั น
ี่ งทางลงระหว่าง 1660 – 1680 จุด
SETI วันนีน
้ ่าจะผันผวน Sideways ในกรอบทีย
่ งั มีความเสย
้ XD หุน
 การขึน
้ ขนาดใหญ่: SCC (7 บาท) และ PTTEP (2.25 บาท) คาดมีผลลบกับตลาดประมาณ 1.7 จุด
ี ารปรับหุ ้นไทยเข ้า-ออก ขณะทีม
่ ก
ี ารปรับ
 ปร ับด ัชนี MSCI มีผล ณ ราคาปิ ดว ันที่ 27 ส.ค.: ครัง้ นี้ไม่มก
เพิม
่ นน.ลงทุนตลาดจีน A Shares (Inclusion factor เพิม
่ จาก 0.1 เป็ น 0.15) ทําให ้สัดสว่ นในดัชนี MSCI
Emerging Markets ขยับเพิม
่ เป็ น 2.46% ซงึ่ จะทําให ้นน.ตลาดหุ ้นอืน
่ รวมถึงไทยถูกปรับลง แต่คาดไม่มากนัก
Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้นรับปรับลดดอกเบีย
้ /บาทอ่อน: MTC, SAWAD, TU, GFPT, HMPRO

- 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:้

เงินสด
60%

 ถือ MINT (เป้ า 42 บาท) ลุ ้นกําไร 2Q ชว่ ง High
season ของ NH Hotel และรับปย.มาตรการกระตุ ้น
ท่องเทีย
่ ว+บริโภค

15.0%

 ถือ STEC (เป้ า 27.75 บาท) บนมุมมองบวกต่อ
ความต่อเนือ
่ งของโครงการรัฐ และ BJC (เป้ า 54
บาท) ลุ ้นรับปย.มาตรการภาครัฐ

-15.0%

หุ้น
40%

Phillip

SET return

5.0%
-5.0%
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 TTW (เป้ า 14.6 บาท) มอง Defensive และ
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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