รุกฆาตตลาดหุ ้น

6 สงิ หาคม 2563

กลยุทธ์อยากบอก

Trading Range

หุ ้นปั นผลเด่น: AP, HANA, LH, TVO

ลุน
้ ทดสอบแนวต้าน

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

1330-1350
ตลาดหุ ้นวันนี้
้ ้มล
ลุน
้ ทดสอบแนวต้าน: คาดตลาดหุ ้นไทยเชานี
ี ุ ้นขึน
้ ทดสอบแนวต ้านที่ 1340 จุด ในกรอบระหว่าง 13301350 จุด โดยมีปัจจัยหนุนจากการพุง่ ขึน
้ ต่อเนือ
่ งของราคานํ้ ามันในตลาดโลก รวมถึงการรอความคืบหน ้าของ
ั ดาห์นเี้ กีย
การเจรจาระหว่างทําเนียบขาวและพรรคเดโมแครตทีจ
่ ะมีขน
ึ้ ในสป
่ วกับมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจฉบับ
ใหม่ของสหรัฐ อย่างไรก็ด ี Upside

ของตลาดยังจํ ากัดจากประเด็นความสัมพันธ์สหรัฐ-จีน และการระบาดฯ

ี ก่อน
ระลอก 2 ในหลายประเทศ โดย SETI จะพลิกเป็ นขาขึน
้ ได ้ต ้องกลับมายืนเหนือ 1340 จุด อย่างมัน
่ คงเสย
ราคานํา้ ม ันพุง
่ ต่อเนือ
่ ง: ราคานํ้ ามันดิบ WTI ปิ ดดีดตัวต่อเนื่องอีก 1.18% มาที่ 42.19 ดอลลาร์/บาร์เรล
ั ดาห์กอ
หลังรายงานตัวเลขสต็อกนํ้ ามันดิบสหรัฐลดลง 7.4 ล ้านบาร์เรลเมือ
่ สป
่ น สูงกว่านักวิเคราะห์คาด
สหร ัฐจีนนด
ั ประเมินข้อตกลงการค้า: ผู ้แทนการค ้าสหรัฐเตรียมพบกับรองนายกรัฐมนตรีจน
ี เพือ
่ ประเมิน
ิ ค ้าทีจ
่ ดูจากมูลค่าสน
่ น
ี
ความคืบหน ้าในการปฏิบัตต
ิ ามข ้อตกลงทางการค ้าเฟสแรกในวันที่ 15 ส.ค. นี้ ซงึ่ เมือ
ต ้องนํ าเข ้าสหรัฐจํ านวน 1.727 แสนล ้านดอลลาร์สหรัฐ ข ้อมูลล่าสุดเดือน มิ.ย. จีนนํ าเข ้าได ้เพียง 4.02 หมืน
่
ิ ค ้าเกษตรและพลัง งาน ตํ่า กว่าข ้อตกลงอยู่มาก ทางฝ่ ายจึง ประเมินว่า จีน
ล ้านดอลลาร์ส หรั ฐ โดยเฉพาะส น
อาจจะไม่สามารถบรรลุข ้อตกลงนีไ
้ ด ้ทัน ซงึ่ มีแนวโน ้มสูงทีส
่ หรัฐจะหยิบประเด็นนีม
้ าเพือ
่ ล ้มดีลเฟสถัดไป
ี ชวี ต
Lockdown อีกครง?:
ั้
หลังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในสหรัฐยังคงรุนแรงและอัตราการเสย
ิ
ั ดาห์เพือ
่ ควบคุม
เร่งตัวขึน
้ อีกครัง้ ประธานเฟดสาขามินเนอาโพลิส ได ้เสนอให ้มีการ Lockdown สหรัฐ 4-6 สป
การแพร่ระบาด หากยังมีการระบาดอยูธ
่ รุ กิจจะทยอยล ้มละลาย แต่ถ ้าคุมการระบาดได ้เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้ นตัว
ื่ ว่าปธน.ทรัมป์ จะไม่ให ้มีการ Lockdown อีกครัง้ แน่นอนตราบเท่าทีส
ทางฝ่ ายเชอ
่ ถานการณ์ยงั ไม่เลวร ้ายขัน
้ สุด

Portfolio Model

Portfolio Performance

ปรับพอร์ตวันนี้
วานนี้ Switch ออกจาก TCAP ทีร่ าคา 34.00 บ.
(-3.69%)
้ 71.00 บ. และตัดขาดทุนหาก
ถือ GPSC (เป้ าระยะสัน
ราคาปิ ดตํา่ กว่า 67.25 บ.)
้ 4.50 บ. และตัดขาดทุนหากราคา
ถือ SF (เป้ าระยะสัน
ปิ ดตํา่ กว่า 4.10 บ.)
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*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

29 ธ.ค. 60
2 ก.พ. 61
15 มี. ค. 61
7 พ.ค. 61
29 มิ. ย. 61
13 ก.ย. 61
3 ม.ค. 62
19 มี. ค. 62
15 พ.ค. 62
24 ก.ค. 62
3 ก.ย. 62
31 ต.ค. 62
4 ก.พ. 63
7 เม.ย. 63
12 พ.ค. 63
29 มิ. ย. 63

-40.0%
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