รุกฆาตตลาดหุ ้น
Trading Range

5 สงิ หาคม 2563

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

แกว่งต ัวในกรอบ

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

1320-1340
ตลาดหุ ้นวันนี้
แกว่งต ัวในกรอบ: ความไม่แน่ นอนของสถานการณ์ COVID-19 และความขัดแย ้งสหรัฐ-จีน ทีล
่ ุกลามไปถึง
Tech War สง่ ผลกดดันภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ ้นทัว่ โลกรวมถึงไทย ขณะทีอ
่ ก
ี หลากหลายปั จจัยยังต ้องรอ
ั เจน อาทิ 1) มาตรการเยียวยาเศรษฐกิจฉบับใหม่ของสหรัฐ 2) ตัวเลขการจ ้างงานนอกภาคการเกษตร
ความชด
และอัตราการว่างงานสหรัฐ 3) มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจของ ครม.ชุดใหม่ และ 4) ผลการประชุมกนง. ในวันนี้
้ ย
จึงคาดตลาดหุ ้นไทยเชานี
้ งั ไปไหนไม่ได ้ไกลและจะแกว่งตัวในกรอบ 1320-1340 จุด
ื่ ว่าในการประชุมครัง้ นี้ กนง. จะคงอัตราดอกเบีย
ประชุม กนง. ครงที
ั้ ่ 5: ทางฝ่ ายเชอ
้ นโยบายไว ้ที่ 0.50% ต่อ
ปี ตามเดิม จากการทีธ
่ ปท. สง่ สัญญาณออกมาก่อนหน ้านี้วา่ อัตราดอกเบีย
้ เป็ นศูนย์หรือติดลบไม่สอดคล ้องกับ
โครงสร ้างทางการเงินของไทย อีกทัง้ คาด ธปท. ยังจะรอดูตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ทีจ
่ ะประกาศวันที่ 17 ส.ค.
นีก
้ อ
่ น กอปรกับต ้องดูผลของนโยบายการเงินและการคลังทีอ
่ อกไปก่อนหน ้า รวมถึงมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ
ของ ครม.ชุดใหม่อก
ี ด ้วย
ครม.ชุ ด ใหม่ใ กล้ค ลอด: นายกฯ เผยว่า จะได ้ ครม.ชุด ใหม่ ในอีก 1-2 สั ป ดาห์ข ้างหน ้า เตรีย มเดิน หน า้
นโยบายเต็มทีใ่ นการรับมือเศรษฐกิจจาก COVID-19 และพร ้อมร่วมวงพรรคร่วมถกแก ้รัฐธรรมนู ญและเตรียม
ึ ษา โดยมอบหมายให ้สภาพัฒน์เป็ นเจ ้าภาพร่วมกับกระทรวงทีเ่ กีย
เปิ ดเวทีรับฟั งกลุม
่ นักศก
่ วข ้อง
Tech War ย งั ไม่จ บ: จากกรณี ปธน.ทรั ม ป์ ประกาศแบนแอพพลิเ คชัน TikTok ก่อ นจะให ้โอกาส 45 วั น
ื้ กิจการหลังเจ ้าของ TikTok ตกลงยอมขายให ้สหรัฐ ล่าสุด
เปิ ดทางในการที่ Microsoft ของสหรัฐจะเข ้าไปซอ
ทางการจีนไม่พอใจประเด็นนีแ
้ ละขูจ
่ ะแบน TikTok เพราะเกรงว่าเทคโนโลยีของจีนจะถูกสหรัฐชงิ ไป

Portfolio Model

Portfolio Performance

ปรับพอร์ตวันนี้
ื้ GPSC ได ้ทีร่ าคา 68.25 บ. (เป้ าระยะสัน
้
บ่ายวานนีซ
้ อ
71.00 บ. และตัดขาดทุนหากราคาปิ ดตํา่ กว่า 67.25 บ.)
้ 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
70%

หุ้น
30%

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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