รุกฆาตตลาดหุ้น
Trading Range

15 สิงหาคม 2562
ตลาดก ังวลเศรษฐกิจถดถอยหล ังเกิด Inverted Yield Curve

ลงแรง
1595 - 1620

ทีม
่ าภาพ: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019‐08‐14/stock‐rout‐to‐
spread‐to‐asia‐amid‐economic‐worries‐markets‐wrap

ตลาดหุ้นวันนี้

 ลงแรง: นอกเหนือ จากประเด็ น สงครามค่า เงิน ทีป
่ กคลุม ตลาดอยู่ใ นช ่ว งนี้ ล่า สุด ยั ง มีค วามกัง วลเรื่อ งของ
เศรษฐกิจถดถอยเข ้ามาซํ้าเติมตลาด หลังตลาดสหรัฐเกิดภาวะ Inverted Yield Curve จากการทีพ
่ ันธบัตร
่
ึ
สหรัฐอายุ 10 ปี มีผลตอบแทนตํ่ากว่าอายุ 2 ปี ซงจากประเด็นดังกล่าวทํ าให ้ดัชนีทั่วโลกปรับตัวลงแรงวานนี้
์ ล
่ กัน โดยอาจปรับตัวหลุด 1600
นํ าโดยดัชนีดาวโจนสท
ี่ งแรง 3.05% คาดตลาดหุ ้นไทยวันนีจ
้ ะปรับลงแรงเชน
จุดในระหว่างวัน แต่ยังมีโอกาสกลับมายืนในเหนือ 1600 จุดได ้ตอนปิ ดตลาด เนื่องจากบริเวณ 1600 จุดยัง
เป็ นแนวรับสําคัญทางจิตวิทยา กรอบการเคลือ
่ นไหววันนีค
้ าดอยูร่ ะหว่าง 1595 – 1620 จุด
้ เงินกู:้
 กลุม
่ ธนาคารทยอยลดดอกเบีย
วานนี้กลุ่มธนาคารปรับตัวลงแรง หลังธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง
ประกาศปรับลดดอกเบีย
้ MRR MOR ลง 0.25% ซงึ่ เป็ นการปรับเพียงเงินกู ้ขาเดียวสง่ ผลกระทบต่อ NIM
ธนาคาร อาจทําให ้ผลประกอบการ 2H62 ลดตํา่ ลงได ้ คาดว่าธนาคารทีเ่ หลือจะทยอยปรับลดตามในเร็วๆนี้
ื้ เพือ
่ เก็งกําไรเมือ
่ ดัชนีหลุดระดับ 1600 จุด แต่ควรรอให ้ดัชนี
 กลยุทธ์การลงทุน: ยังมองเป็ นโอกาสในการซอ
ยืนได ้เหนือ 1600 จุดก่อน โดยแนะนํ าถือหุ ้นกลุม
่ Defensive และกลุม
่ ทีจ
่ า่ ยปั นผลสูง
 Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้นจ่ายปั นผลสูง: KKP, LH, TTW, TKS

-

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 TTW (เป้ า 14.6 บาท) มอง Defensive และ
จ่ายปั นผลระหว่างกาล 0.30 บาท (Yield 2.1%)
 ถือ STEC (เป้ า 27.75 บาท) บนมุมมองบวกต่อ
ความต่อเนือ
่ งของโครงการรัฐ และ BJC (เป้ า 54
บาท) ลุ ้นรับปย.มาตรการภาครัฐ

เงินสด
70%

หุ้น
30%

Phillip

SET return

15.0%
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

-15.0%

*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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