รุกฆาตตลาดหุ้น

2 กันยายน 2562

Trading Range

้ ภาษีนําเข้าระหว่างก ัน
สหร ัฐ-จีน ขึน
ขณะทีก
่ ารเจรจาเมือ
่ ว ันศุกร์ไม่เห็นความคืบหน้า

Sideways Down
1640 - 1660

ทีม
่ าภาพ: https://www.theguardian.com/business/2019/sep/01/us-and-chinabegin-imposing-new-tariffs-as-trade-war-escalates

ตลาดหุ้นวันนี้

 ผ ันผวนในกรอบอิงทางลง: ความกังวลใจประเด็นหลักอย่างการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงครอบงํ า
ิ ค ้า
ตลาด จากผลพวงความขัดแย ้งในหลายประเทศซงึ่ ยังไร ้ทางออกแบบเบ็ดเสร็จ นํ าโดย 1) การขึน
้ ภาษี สน
นํ าเข ้าระหว่างสหรัฐและจีนทีม
่ ผ
ี ลในวันอาทิตย์ทผ
ี่ ่านมา คาดสง่ ผลต่อปริมาณการค ้าโลกในระยะยาว และอาจ
้ ในอนาคต ซงึ่ ล่าสุดยังไม่เห็นความคืบหน ้าใดๆ ในการเจรจาการค ้าระหว่าง
สง่ ผลลบต่อการเจรจาทีจ
่ ะเกิดขึน
ั ดาห์ทผ
สหรัฐและจีนเมือ
่ สป
ี่ ่านมา 2) การสง่ ออกเดือนสงิ หาคมของเกาหลีใต ้ยํา่ แย่ ติดลบ 13.6% y-y หลัง
ี าว และ 3) ความเสย
ี่ งกรณี Brexit แบบ No Deal หลังการเปิ ดสภาฯ
ญีป
่ นถอดถอนเกาหลี
ุ่
ใต ้ออกจากบัญชข
้ ากําหนด 2 สัปดาห์ตามทีน
่ ายกฯ เสนอ อย่างไรก็ด ี พรรคฝ่ ายค ้านใน U.K.
เตรียมนํ าเสนอ
รอบหน ้าชากว่
มาตรการทางกฎหมายเพือ
่ ป้ องกันการเกิด Brexit No Deal โดยไม่ต ้องผ่านการอนุมัตจ
ิ ากรัฐสภาอังกฤษ จึง
ต ้องจับตาดูความคืบหน ้าต่อไป ในภาพรวมจึงมองตลาดยังไร ้ปั จจัยบวกทีเ่ ด่นชัดในการผลักดันการฟื้ นตัวที่
ยัง่ ยืน คาดวันนี้ SET จะแกว่ง Sideways อิงทางลงระหว่าง 1640 -1660 จุด
 Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้นรับประโยชน์จากสถานการณ์นํ้าท่วม: TASCO, SCCC, DCC, DOHOME, MAKRO

-

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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