รุกฆาตตลาดหุ้น

27 สิงหาคม 2562

Trading Range

สหร ัฐ-จีนอาจกล ับมาเจรจาการค้าก ันใหม่ ?

ฟื้ นต ัวเล็กน้อย
1615 – 1635

ทีม
่ าภาพ: https://slate.com/news‐and‐politics/2019/08/trump‐hints‐regret‐second‐
thoughts‐china‐trade‐war‐misinterpreted.html

ตลาดหุ้นวันนี้

 ฟื้ นต วั เล็ ก น้อ ย: ประเด็ น หลั ก ของตลาดอย่ า งสงครามการค ้าระหว่ า งสหรั ฐ -จี น มี ค วามผ่ อ นคลายขึ้น
หลังปธน.ทรัมป์ เผยจีนได ้ติดต่อขอเจรจาเรือ
่ งการค ้าใหม่กบ
ั ทางสหรัฐ สอดคล ้องกับความเห็นของรองนายกฯ
้
จีนทีร่ ะบุว่าพร ้อมจะแก ้ไขข ้อพิพาททางการค ้ากับสหรัฐ ประเด็นดังกล่าวได ้ทํ าให ้ดัชนีทั่วโลกฟื้ นตัวระยะสัน
อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนยังมีอยู่มาก อีกทัง้ ยังมีปัจจัยอืน
่ ๆ ต ้องติดตามต่อ อาทิ สงครามค่าเงิน, Brexit
ั ้ -ยาวของสหรัฐ เป็ นต ้น จะทําให ้ภาพรวมระยะยาวยังคงความ
และ Inverted Yield Curve ของพันธบัตรระยะสน
้ ะฟื้ นตัวอย่างจํากัด ในกรอบระหว่าง 1615 – 1635 จุด
ไม่แน่นอนสูง โดยรวมคาด SET วันนีจ
 ปร ับด ัชนี MSCI มีผลใชร้ าคาปิ ดว ันนี:้ การปรับนํ้ าหนักดัชนี MSCI Emerging Market ทีเ่ พิม
่ นํ้ าหนักหุ ้นจีน
้
A-Share เข ้ามาจะทําให ้ต ้องปรับลดนํ้ าหนั กหุ ้นไทยลง จะมีผลบังคับใชราคาปิ
ดวันนี้ อาจทําให ้เกิดการปรับ
พอร์ตของกองทุนอยูบ
่ ้าง
ั ้ แต่นักลงทุนทีร่ ับความเสย
ี่ งได ้น ้อยอาจต ้อง Wait &
 กลยุทธ์การลงทุน: คาด SET มีโอกาสฟื้ นตัวระยะสน
ี่ งจากความผันผวนได ้มาก แนะให ้เล่นเก็งกําไร แบบขึน
ื้ ต่อเมือ
่ SET
See ไปก่อน สว่ นทีร่ ับความเสย
้ ขาย ลงซอ
ยังยืนเหนือ 1600 จุด ได ้เท่านัน
้ อิงธีม Defensive, Domestic plays เป็ นหลัก
 Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้นจ่ายปั นผลสูง: KKP, LH

-

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

เงินสด
80%

หุ้น
20%

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
16 ส.ค. 62

-15.0%

*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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