รุกฆาตตลาดหุ้น
Trading Range

5 กันยายน 2562
่ งกงดูผอ
สถานการณ์ในฮอ
่ นคลายลง แต่ย ังไม่จบง่ายๆ

บวกต่อ
1650 - 1670

ทีม
่ าภาพ: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-04/lam-s-retreatin-hong-kong-fails-to-satisfy-impatient-protesters?srnd=premium-asia

ตลาดหุ้นวันนี้

 บวกต่อ: วันนี้มอง SET มีโอกาสปรับตัวขึน
้ ต่อหลังความผ่อนคลายชวั่ คราวใน 2 ประเด็นจากภายนอก ได ้แก่
่ งกง หลังรัฐบาลยอมถอย โดย Carrie Lam ประกาศถอดถอน
1) ความคืบหน ้าทางบวกจากการประท ้วงทีฮ
่ อ
ร่างกฎหมายสง่ ผู ้ร ้ายข ้ามแดนอย่างเป็ นทางการ และ 2) ความคืบหน ้า Brexit ล่าสุดฝ่ ายค ้านชนะโหวตปั ดตก
ข ้อเสนอในการเลือกตัง้ ล่วงหน ้าของนาย บอริส จอห์นสัน จนกว่าข ้อกฎหมายการป้ องกัน Brexit แบบ No
Deal จะแล ้วเสร็จ และยังกําหนดให ้นายกอังกฤษไปเจรจากับ EU เพือ
่ เลือ
่ น Brexit ออกไปจนถึง 31 ม.ค.
นอกจากนีแ
้ ล ้วยังมีปัจจัยหนุนเพิม
่ เติมจากการพุง่ ขึน
้ ของราคานํ้ ามันในตลาดโลก และการทีธ
่ นาคารกลางจีนสง่
ั ญาณปรับลดอัตราสว่ นเงินสํารอง (Reserve Ratio) ของธนาคารพาณิชย์ลง สว่ นปั จจัยภายในมีประเด็นข่าว
สญ
ลุ ้นการปรับขึน
้ อันดับเครดิตประเทศไทยของมูดส
ี้ ใ์ นชว่ งเดือนต.ค. เป็ นข่าวเชงิ บวกเพิม
่ ด ้วย โดยสรุปแล ้วจึง
คาด SET วันนี้ ผันผวนสูงอิงทางบวกในกรอบระหว่าง 1650 – 1670 จุด
่ งกงเข ้าสูภ
่ าวะสงบ
่ งกงย ังต้องตามต่อ: ยังมองเร็วเกินไปทีจ
่ ะด่วนสรุปสถานการณ์ทฮ
ี่ อ
 สถานการณ์ทฮ
ี่ อ
เนือ
่ งจากการถอนร่างกฎหมายฯ ดังกล่าวเป็ นเพียง 1 ใน 5 ของความต ้องการทัง้ หมดของผู ้ประท ้วง จึงอาจทํา
ิ้ สุดลงในเร็ววันนี้ โดยให ้จับตาสุดสป
ั ดาห์นเี้ ป็ นสําคัญ
ให ้การชุมนุมยังไม่สน
 Theme เด่นน่าสนใจ
-

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

-

หุ ้น Defensive: CPALL, TTW, BCH, ADVANC

Portfolio Performance

Portfolio Model

ปร ับพอร์ตว ันนี:้

 วานนีท
้ ํากําไร DOHOMEที่ 9.60 บาท(+5.34%)

 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

หุ้น
30%

Phillip

SET return

15.0%
5.0%
-5.0%
-15.0%
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

ื้ CPALL ทีร่ าคา 84.00 บาท (เป้ า
 วันนีต
้ งั ้ ซอ
89.00) บนมุมมองบวกต่อการกระตุ ้นการบริโภคจาก
ภาครัฐ และเทศกาลกินเจทีก
่ ําลังจะมาถึง

เงินสด
70%

*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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