รุกฆาตตลาดหุ้น
Trading Range

23 สิงหาคม 2562
ิ FED 4 คนไม่เห็นด้วยก ับการปร ับลดดอกเบีย
้ สหร ัฐ
สมาชก

Sideways down
1620 - 1645

ทีม
่ าภาพ: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-21/asia-stockslook-to-gains-as-traders-mull-fed-markets-wrap

ตลาดหุ้นวันนี้

ี่ งทางลง: ทางฝ่ ายคาด SETI วันนี้มค
 มีความเสย
ี วามเปราะบางต่อปั จจัยลบภายนอก จากประเด็นการให ้
ั ภาษณ์ของสมาชก
ิ FED จํานวน 4 คน ในมุมมองเกีย
สม
่ วกับนโยบายการเงินว่า “เศรษฐกิจสหรัฐฯยังไม่มค
ี วาม
จําเป็ นในการปรับลดดอกเบีย
้ ” จากตัวเลขอัตราการว่างงานทีต
่ ํา่ และเงินเฟ้ อทีเ่ ป็ นไปตามเป้ าหมาย อย่างไรก็
ตาม ตลาดมีความคาดหวังในการปรับลดดอกเบีย
้ อีกครัง้ ในการประชุมครัง้ หน ้า ประเด็นดังกล่าวอาจสร ้างความ
ื่ ว่านั กลงทุนยังคงรอดูทา่ ทีของประธาน
ผิดหวังและสง่ ผลให ้เกิดแรงขายในตลาดหุ ้นทั่วโลกได ้ ในภาพรวมเชอ
FED ในการประชุม Jackson Hole ในวันนี้ จึงมอง SETI มี Downside จํากัดและผันผวนสูงโดยเคลือ
่ นไหวใน
กรอบระหว่าง 1620 – 1645 จุด
ั ญาณว่าข ้อตกลง Brexit อาจจบแบบมีเงือ
่ นไข: นายกฯเยอรมนีสง่ สญ
่ นไขได ้ แต่
 Brexit อาจจบแบบมีเงือ
ั เจน
ทางฝ่ ายไม่ได ้ให ้นํ้ าหนักกับประเด็นนีม
้ ากนัก เนือ
่ งจากยังมองไม่เห็นทางออก Brexit อย่างชด
ื่ ถึงความไม่
 เกิด Inverted yield curve อีกครง:
ั้ วานนีต
้ ลาดได ้เกิดภาวะ Inverted yield curve อีกครัง้ สอ
่ ใจของนักลงทุนต่อสภาวะเศรษฐกิจในชว่ งนี้ และอาจเป็ นประเด็นกดดันตลาดเพิม
่ เติมได ้
มัน
 Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้นจ่ายปั นผลสูง: KKP, LH, TTW

-

หุ ้น Defensive: CPALL, TTW, BCH, ADVANC

Portfolio Performance

Portfolio Model

ปร ับพอร์ตว ันนี:้

 ถือ BCH (เป้ า 16.90) บนแนวโน ้มผลประกอบการ
ครึง่ หลังฟื้ นตัวดี

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 ้นการบริโภคถือ
TTW (เป้ า 14.6 บาท) มอง Defensive และจ่าย
ปั นผลระหว่างกาล 0.30 บาท (Yield 2.1%)

เงินสด
70%

*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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