รุกฆาตตลาดหุ้น
Trading Range

20 สิงหาคม 2562
สหร ัฐขยายใบอนุญาตการค้าก ับ Huawei ไปอีก 90 ว ัน

Sideways up

1630 - 1650

ทีม
่ าภาพ: https://www.techarp.com/

ตลาดหุ้นวันนี้

 Sideways up: คาด SETI วันนีม
้ โี อกาสปรับตัวขึน
้ ต่อเนือ
่ งจากวานนี้ โดยได ้รับแรงหนุนทัง้ จากภายในและ
ั ดาห์กอ
ภายนอก ซงึ่ ทางฝ่ ายให ้นํ้ าหนั กกับประเด็นความผ่อนคลายของสงครามการค ้าสหรัฐ-จีน หลังจากสป
่ น
ิ ค ้าจากจีนไปบางสว่ น รวมกับวานนี้ทส
สหรัฐเลือ
่ นการขึน
้ ภาษี นําเข ้าสน
ี่ หรัฐขยายระยะเวลาใบอนุญาตการค ้า
กับ Huawei ไปอีก 90 วัน สง่ ผลให ้นักลงทุนมีความคาดหวังต่อการเจรจาการค ้าฯ ในอนาคตได ้มากขึน
้ และ
คลายความกัง วลประเด็ นเศรษฐกิจ ถดถอยไปได ้บ ้าง สะท ้อนได ้จากส่วนต่า งผลตอบแทนพั นธบัต รสหรั ฐ ที่
ปรับตัวขยายกว ้างขึน
้ อีกทัง้ ได ้ชว่ ยหนุนการพุง่ ขึน
้ ของราคานํ้ ามันในตลาดโลก (WTI ปิ ดบวก 2.4% วานนี้)
จึงน่าจะมีสว่ นชว่ ยหนุนหุ ้นพลังงานในอีกทาง ขณะทีป
่ ั จจัยภายในคาดหวัง sentiment เชงิ บวกจากการประชุม
ครม.วันนี้ทม
ี่ วี าระพิจารณามาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจมูลค่ารวมกว่า 3.16 แสนล ้านบาท โดยรวมจึงคาดปั จจัย
เหล่านีจ
้ ะทําให ้ SETI วันนีผ
้ ันผวนในกรอบ Sideways up ระหว่าง 1630 – 1650 จุด
ี รุปรายงานการประชุม FED รอบเดือนกรกฎาคมทีผ
่ ่านมาพร ้อมจับตาการ
 ประเด็ นเด่นน่าติดตาม: พรุ่งนี้มส
แถลงของประธาน FED ในการประชุม Jackson Hole ศุกร์นซ
ี้ งึ่ มีผลต่อแนวโน ้มทิศทางดอกเบีย
้ ในอนาคต
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:้

 วานนีต
้ ด
ั ขาดทุน STEC ทีร่ าคา 20 บาท(-24.64%)
 ถือ TTW (เป้ า 14.6 บาท) มอง Defensive และ
จ่ายปั นผลระหว่างกาล 0.30 บาท (Yield 2.1%)
 ถือ BJC (เป้ า 54 บาท) ลุ ้นรับปย.มาตรการภาครัฐ

เงินสด
70%

หุ้น
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SET return
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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
16 ส.ค. 62

 ถือ TACC (เป้ า 5.10 บาท) เก็งกําไรการรับ
ิ ค ้าใน 7-11 ที่
ประโยชน์ตอ
่ เนือ
่ งจากการบริโภคสน
คาดคึกคักขึน
้ ตามมาตรการกระตุ ้นการบริโภคของ
รัฐบาล

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Upside Momentum* :
EASTW
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*คูม
่ อ
ื Upside
Momentum

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