รุกฆาตตลาดหุ้น
Trading Range

21 สิงหาคม 2562
สว่ นต่างผลตอบแทนพ ันธบ ัตรสหร ัฐฯ เริม
่ กล ับมาแคบลง

Sideways down
1615 - 1630

ทีม
่ าภาพ: https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y

ตลาดหุ้นวันนี้

 Sideways down: ตลาดหุ ้นไทยวันนี้ยังคงมีความเปราะบางจากปั จจัยแวดล ้อมเชงิ ลบจากภายนอก อาทิ
ความกังวลต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะทีส
่ ว่ นต่างผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี และ
10 ปี กลับมาแคบลงอีกครัง้ จึงน่าจะยังคงกดดันให ้เกิดแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเห็น
ั เจนจากแรงขายสุทธิเกือบ 4.8 หมืน
่ ล ้านบาท (MTD) ตลอดเดือนนี้ นอกจากนี้แล ้ว ยังมี
แนวโน ้มค่อนข ้างชด
่ การแถลงของปธน.ทรัม ป์ ทีจ
ิ ค ้ารถยนต์แ ละชน
ิ้ ส่ว น
ประเด็ นรบกวนอืน
่ จากภายนอก เชน
่ ะขึน
้ ภาษี นํา เข ้าส น
อะไหล่จาก EU, การประกาศลาออกของนายกรัฐมนตรีอต
ิ าลี เป็ นต ้น ขณะทีท
่ างฝ่ ายคาดว่านั กลงทุนจะให ้
ั เจนจากประธาน FED ในการประชุม Jackson Hole
นํ้ าหนั กมากทีส
่ ด
ุ กับการสง่ สัญญาณทิศทางดอกเบีย
้ ทีช
่ ด
ศุกร์นี้ ในทางบวก แม ้มีประเด็นเรือ
่ งมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจฯ ของไทย แต่อาจทําได ้เพียงการประคองการ
อ่อนตัวของตลาด โดยรวมจึงคาดว่า SET วันนีจ
้ ะยังผันผวนในกรอบแคบอิงทางลงระหว่าง 1615 – 1630 จุด
่ ่านมาและตัวเลขยอดขายบ ้านมือสอง
 ประเด็ นเด่นน่าติดตาม: รายงายการประชุม FED รอบเดือน ก.ค.ทีผ
ของสหรัฐทีจ
่ ะประกาศวันนี้
Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้นจ่ายปั นผลสูง: KKP, LH, TTW, TKS

-

หุ ้น Defensive: CPALL, TTW, BCH, ADVANC

-

หุ ้นรับประโยชน์มาตรการภาครัฐบาล: AAV, AOT, BJC , CPALL, 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 BJC (เป้ า 54 บาท) เป็ นหุ ้นรับประโยชน์
มาตรการภาครัฐ

เงินสด
70%

หุ้น
30%

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
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

INTUCH

THANI

*คูม
่ อ
ื Upside
Momentum

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