รุกฆาตตลาดหุ ้น
Trading Range

4 สงิ หาคม 2563

กลยุทธ์อยากบอก
หุ ้นปั นผลเด่น: AP, HANA, LH, TVO

้ ได้แต่ไม่ไกล
ขึน

หุ ้นคาดผลกําไร Q2 ออกมาดี: BCH, CBG, GPSC, GULF, PRM,
PTTGC, SINGER, TACC

1315-1335
ตลาดหุ ้นวันนี้
้ ได้แต่ไม่ไกล: ตลาดหุ ้นไทยวานนี้ผันผวนรุนแรงและพยายามรีบาวด์ขน
ขึน
ึ้ มาในท ้ายตลาด แม ้ว่าสามารถยืน
แนวรั บ ที่ 1315 จุด ได ้ แต่ยั ง ไม่ส ามารถผ่ า นกลั บ ไปแถวระดั บ 1330-1335 จุด ความเส ี่ย งด ้าน Downside
ยังคงมีอยู่มาก กอปรกับตลาดไร ้ปั จจัยหนุ นใหม่ทช
ี่ ัดเจนและยังถูกกดดันด ้วยปั จจัยต่างประเทศต่อเนื่อง จึง
้ ข
ื้ หนุนจากกลุม
คาดว่า SETI เชานี
้ น
ึ้ ต่อได ้ด ้วยแรงซอ
่ ทีค
่ าดว่าผลประกอบการไตรมาส 2 จะออกมาดี แต่ไปได ้
ไม่ไกลในกรอบระหว่าง 1315-1335 จุด
COVID-19 กล ับมากดด ันตลาด: แม ้ตลาดจะยังไม่ Panic Sell รุนแรงเหมือนชว่ งแรกของการระบาด แต่การ
ื้ รายวันของระลอก 2 ทําจุดสูงสุดใหม่อย่าง
ระบาดระลอก 2 ทําให ้หลายประเทศเริม
่ กังวล เพราะตัวเลขผู ้ติดเชอ
่ งกง และยังไม่มท
ต่อเนือ
่ ง โดยเฉพาะในเวียดนาม ญีป
่ น
ุ่ ฟิ ลป
ิ ปิ นส ์ และฮอ
ี า่ ทีวา่ จะควบคุมสถานการณ์ได ้ สว่ น
ื้ รายวันลดลงแต่อต
ี ชวี ต
ี่ งทีต
ฝั่ งสหรัฐแม ้ตัวเลขผู ้ติดเชอ
ั ราการเสย
ิ กลับสูงขึน
้ สวนทางกัน ทําให ้เกิดความเสย
่ ้อง
้
ใชยาแรงอี
กครัง้ นั่นคือ “มาตรการ Lockdown” ซงึ่ แลกมาด ้วยความบอบชาํ้ ของเศรษฐกิจ
ั
ทร ัมป์ก ับชยชนะที
ห
่ า
่ งออกไป: ผลสํารวจความนิยมล่าสุดของ ปธน.ทรัมป์ จากทุกสํานั กโพล คะแนนนิยม
ลดลงต่อเนือ
่ งโดยเฉพาะด ้านการรับมือกับไวรัส COVID-19 และข ้อมูลจากเว็บไซต์ Statista ระบุวา่ ความนิยม
ี งโค ้ง
ของทรัมป์ ตํา่ กว่าไบเดนถึง 8 จุด ทําให ้โอกาสชนะของเขาเริม
่ ริบหรีล
่ ง แต่ต ้องจับตาการเรียกคะแนนเสย
สุดท ้ายโดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศกับจีนจาก Trade War ทีต
่ อนนีล
้ ก
ุ ลามมาถึง Tech War
ั
สญญาณเศรษฐกิ
จฟื้ น: วานนี้จน
ี และสหรัฐต่างรายงานตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมออกมาดีกว่าคาดทัง้
สองประเทศ จับตาต่อศุกร์นต
ี้ วั เลขการจ ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราการว่างงานสหรัฐ คาดออกมาดีขน
ึ้

Portfolio Model

Portfolio Performance

ปรับพอร์ตวันนี้
เช ้านีป
้ ิ ดสถานะ Short DELTA ที่ ATO
้ 4.50 บ. และตัดขาดทุนหากราคา
ถือ SF (เป้ าระยะสัน
ปิ ดตํา่ กว่า 4.10 บ.)
้ 36.75 บ. และตัดขาดทุนหาก
ถือ TCAP (เป้ าระยะสัน
ราคาปิ ดตํา่ กว่า 33.50 บ.)

เงินสด
80%

หุ้น
20%

Phillip

SET return

กลยุทธ์อยาก
บอก
20.0%
0.0%

-20.0%

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

29 ธ.ค. 60
1 ก.พ. 61
12 มี. ค. 61
25 เม.ย. 61
6 มิ. ย. 61
28 ส.ค. 61
26 พ.ย. 61
31 ม.ค. 62
24 เม.ย. 62
5 มิ. ย. 62
5 ส.ค. 62
17 ก.ย. 62
26 พ.ย. 62
11 ก.พ. 63
8 เม.ย. 63
12 พ.ค. 63
24 มิ. ย. 63

-40.0%
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