รุกฆาตตลาดหุ้น

19 สิงหาคม 2562

Trading Range

ติดตามข้อสรุปใบอนุญาตการค้า Huawei
และประกาศต ัวเลข GDP 2Q62 ของไทยว ันนี้

บอบบาง
1620 - 1640

ทีม
่ าภาพ: https://www.nesdb.go.th/ ,
https://www.rappler.com/technology/news/234222-trump-hints-softer-stancehuawei

ตลาดหุ้นวันนี้

้
 บอบบางแม้องิ ทางบวก: ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ยังมีความบอบบางต่อปั จจัยแวดล ้อมภายนอกเดิมๆ แม ้ระยะสัน
ปั จจัยต่างๆ เหล่านั น
้ อาจดูผ่อนคลายลงชวั่ คราว แต่ก็สามารถกลับมาสง่ ผลเชงิ ลบต่อตลาดได ้ทุกเมือ
่ ขณะที่
ั เจนของมาตรการฯ ภาครัฐทีเ่ ป็ นแรงหนุนให ้ตลาดสามารถยืนเหนือระดับ
ไทยมีประเด็นบวกภายในจากความชด
1600
จุดได ้ในสัปดาห์ก่อน แต่นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิต่อเนื่อง สะท ้อนภาพความกังวลจากปั จจัย
ภายนอกดูมอ
ี ท
ิ ธิพลสูงกว่า โดยรวมจึงคาดวันนี้ SET จะเคลือ
่ นไหวผันผวนอิงทางบวกแบบระมัดระวังและอยู่
ในกรอบ 1620 - 1640 จุด
 จ ับตาแรงขายจากน ก
ั ลงทุน ต่า งชาติ: โดยตัง้ แต่ต ้นเดือ นส งิ หาคม นั ก ลงทุนต่า งชาติข ายสุท ธิแ ล ้วกว่า
40,489 ล ้านบาท
 ประเด็ นเด่นทีน
่ า
่ ติดตามในว ันนี:้ 1) การประกาศตัวเลข GDP 2Q62 ของไทยจากสภาพัฒน์ โดยตลาดคาด
เติบโต 2.4% จากไตรมาสก่อนที่ 2.8% และ 2) ข ้อสรุปการขยายระยะเวลาใบอนุญาตการค ้าของ Huawei ไป
อีก 90 วัน จากเดิมทีห
่ มดอายุในวันนี้ ทัง้ นี้ แหล่งข่าวจาก Reuters คาดสหรัฐจะต่ออายุใบอนุญาตฯ ให ้
Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้นจ่ายปั นผลสูง: KKP, LH, TTW, TKS

-

หุ ้น Defensive: CPALL, TTW, BCH, ADVANC

-

หุ ้นลุ ้นมาตรการภาครัฐบาล: AAV, AOT, BJC , CPALL, GCAP

Portfolio Performance

Portfolio Model

ปร ับพอร์ตว ันนี:้

เงินสด
60%

 ถือ STEC (เป้ า 22.00 บาท) ราคาหุ ้นปรับลงแรง
หากยืนเหนือ 20 บาท ไม่ได ้ให ้ตัดขาดทุนออกไป

15.0%

 ถือ TTW (เป้ า 14.6 บาท) มอง Defensive และ
จ่ายปั นผลระหว่างกาล 0.30 บาท (Yield 2.1%)

-5.0%

 ถือ BJC (เป้ า 54 บาท) ลุ ้นรับปย.มาตรการภาครัฐ

หุ้น
40%

Phillip

SET return

5.0%
-15.0%
29 ดดด 60
22 ดดด 61
7 ดดด 61
7 ดดด 61
5 ดดด 61
7 ดดด 61
30 ดดด 61
18 ดดด 61
30 ดดด 61
2 ดดด 61
3 ดดด 62
5 ดดด 62
29 ดดด 62
3 ดดด 62
5 ดดด 62
24 ดดด 62
16 ดดด 62

ื้ TACC ทีร่ าคา 4.84 บาท (เป้ า 5.10 บาท)
 ตัง้ ซอ
เก็งกําไรมาตรการหนุนการบริโภค

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Upside Momentum* :
EASTW

INTUCH

THANI

*คูม
่ อ
ื Upside
Momentum

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช ้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั น
้ )
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